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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ.  28241/ΥΠΕ/00699/Ε/ν.3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας εφοδιαστικής αλυσίδας στο Δήμο Πυλαίας του Ν. 
Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλι−
άδες (595.000) ευρώ.
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Με την επένδυση δημιουργούνται πέντε (5) νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 22.3.2007 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    (2)
  Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡ−

ΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 28245/ΥΠΕ/00646/Ε/ν.3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας υποστήριξης αναγκών εφοδιαστι−
κής αλυσίδας στη Ν. Ιωνία, του Δήμου Βόλου, του Νο−
μού Μαγνησίας συνολικής δαπάνης εννιακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννιά (955.379) 
ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες 
εκατόν πενήντα ένα (382.151) ευρώ.

Με την επένδυση δημιουργούνται τρεις (3) νέες θέσεις 
εργασίας που αντιστοιχούν σε 3 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8.3.2007 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    (3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ−

ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ » στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 28368 /ΥΠΕ/4 /000783/Ε/ν. 3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής 
αλυσίδας, στο Δήμο Γόμφων του Νομού Τρικάλων , θέση 
«Χαρά» της κτηματικής περιφέρειας Πηγής Τρικάλων 
συνολικής δαπάνης τριακοσίων εννέα χιλιάδων και πε−
ντακοσίων (309.500,00) ευρώ.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πε−

νήντα (154.750) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 50% επί του 
κόστους της επένδυσης .

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ−
γασίας 5 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 30.3.2007 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    (4) 
  Υπαγωγή της εταιρείας «ΛΑΓΙΟΣ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙΔΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΚΤΗ−
ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 28229/ΥΠΕ/00747/Ε/ν.3299/2004/ 27.6.2007 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΛΑΓΙΟΣ 
Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ», που αναφέρεται στην 
ίδρυση συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 200 συνέδρων, 
στην τοποθεσία Τσουκαλέικα, του Δήμου Βραχνέικων, του 
Νομού Αχαΐας, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων 
τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.420.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
δέκα χιλιάδων (1.710.000) ευρώ.

Με την επένδυση δημιουργούνται 28 νέες θέσεις ερ−
γασίας (7,75 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 27.3.2007 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(5)

    Υπαγωγή της Εταιρείας «ΑΟΥΤΟΠΟΙΝΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ − 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ − ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 28248/ΥΠΕ/00848/Ε/ν.3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
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Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΑΟΥΤΟΠΟΙΝΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ − ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ − ΣΕΡΒΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στη δημιουργία 
κέντρου διανομής και αποθήκευσης ανταλλακτικών και 
προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήμα−
τος διαχείρισης αποθηκών και σχετικού εξοπλισμού, 
στο Δήμο Γλυκά Νερά του Νομού Αττικής και στην 
τοποθεσία Κορδελιό του Δήμου Μενεμένης του Νομού 
Θεσσαλονίκης, δαπάνης τετρακοσίων εβδομήντα τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων έξι (473.806) ευρώ με ενισχυόμε−
νες δαπάνες τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
εκατόν εξήντα πέντε (394.165) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων διακο−
σίων σαράντα εννιά (118.249) ευρώ.

Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3.4.2007 
(κατά πλειοψηφία).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

  F

    (6) 
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΑΞΤΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ.40434/ΥΠΕ/4/00737/Ε/ν. 3299/ 27.6.2004 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
& Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή, στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΘΗΝΑ ΑΞΤΕ» για την ενίσχυση επένδυσης της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου 
δύο αστέρων στη Νήσο Κω του Νομού Δωδεκανήσου, 
δυναμικότητας 103 δωματίων, 200 κλινών συνολικού 
κόστους τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων 
(3.130.000) Ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης (50%) δηλ. 
ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
εξήντα πέντε χιλιάδων (1.565.000) Ευρώ.

Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
27.3.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

      Αριθμ. 194 (7)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας και ωρών εισόδου του 

κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Γραφεία Νομι−
κών Συμβούλων και στα Δικαστικά Γραφεία του Νο−
μικού Συμβουλίου του Κράτους.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των 
Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώ−
σεως της από 29.12.1980 Πράξεως νομοθετικού περιεχο−
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώ−
σεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α΄), 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3026/ 
1954 (ΦΕΚ 235/8.10.1954) «Κώδικα περί Δικηγόρων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
Φ.Ε.Κ. Α΄/98.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 769 Β΄/27.6.2006).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16525/31.8.2006 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομί−
ας & Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του 
ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. όλης της 
Επικράτειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς 
και των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους».

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 61801/5.6.2007 έγγραφο «εξαίρεση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τις διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 
769/Β/27.6.2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την 
καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., 
καθώς και των ωρών εισόδου του κοινού σε αυτές».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλή−
λων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Γραφείων Νομικών 
Συμβούλων και των Δικαστικών Γραφείων του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τις ώρες εισόδου 
του κοινού, ως εξής:

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην Κεντρική Υπηρεσία, 
στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά 
Γραφεία του Ν.Σ.Κ. : 7:30 έως 15:00. 

II. Ώρες εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, 
στα Γραφεία Νομικών Συμβούλων και στα Δικαστικά 
Γραφεία του Ν.Σ.Κ.:
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α) Ώρες εισόδου του κοινού: 09:00 έως 15:00.
β) Ώρες εισόδου των δικηγόρων και των δικαστικών 

επιμελητών: 07:30 έως 15:00.
2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής 

της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. Δ.1040/100/Α0018 (8)
Ατελής παραλαβή καυσίμων για τις ανάγκες των αυ−

τοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Γερ−
μανίας στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1/1937 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ2/1937) 

«Περί απαλλαγής εκ των εισαγωγικών τελών και παντός 
φόρου ή δικαιώματος επιβαλλομένου εις τα εξ της αλ−
λοδαπής προερχόμενα είδη τα ανήκοντα εις το προσω−
πικό των ξένων διπλωματικών αποστολών, κ.λ.π.». 

β) Την υπ’ αριθμ. Τ.3928/12.5.1938 Α.Υ.Ο. «Περί όρων και 
διατυπώσεων εισαγωγής βενζίνης».

γ) Την υπ’ αριθμ. Τ.5186/8.9.1939 Α.Υ.Ο. «Περί των όρων 
και διατυπώσεων εισαγωγής βενζίνης προς χρήσιν των 
ξένων διπλωματικών αποστολών».

δ) Την από 18.4.1961 Σύμβαση της Βιέννης «Περί διπλω−
ματικών σχέσεων» που κυρώθηκε με το αριθμ. 503/1970 
ν.δ. (ΦΕΚ 108Α΄/1970).

ε) Τα υπ’ αριθμ. ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ1055/1.3.2007, ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ 
1408/22.3.2007 και ΑΠ.Φ. 841/ΑΣ:1055δις/11.5.2007 έγγραφα 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

στ) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.5733/
ΔΙΟΕ/79/9.2.2006(ΦΕΚ 204Β΄) ομοία.

ζ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Κράτους, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επεκτείνουμε την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ 

αριθμ. Τ.3928/38 και Τ.5186/39 Α.Υ.Ο. και στα μέλη του δι−
οικητικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετούν στη 
Διπλωματική Αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, για 
την ατελή παραλαβή των χρησιμοποιούμενων για την 
κίνηση των αυτοκινήτων τους καυσίμων, το ανώτατο 
όριο των οποίων, για κάθε δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει 
τα 200 λίτρα κατά μήνα.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αριθμ. ΦΑ΄9.2 οικ. 14143/720 (9)
Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφα−

σης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797), όπως 
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

΄Οργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το ν. 2081/1992 (Α΄ 154).

β) Του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 
(Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας», του π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τρο−
ποποίηση του π.δ. 396/1998».

γ) Του π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και 
του π.δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού».

δ) Του π.δ. 121/2004 (Α΄ 84) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών».

ε) Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/28.2.2006 (Β΄ 249) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη.

στ) Του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλ−
λων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική 
πράξη».

ζ) Του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 (Α΄ 14) «Μέσα και 
όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. 
ε και κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως τροποποι−
ήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).

η) Του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου».

θ) Της υπ’ αριθμ. 32803/1308/11.9.1997 (Β΄ 815) απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με 
την οποία προσαρμόσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η 
Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

ι) Της υπ’ αριθμ. οικ 3354/1991 υπουργικής απόφασης 
«καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότη−
τας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου 
στον υποχρεωτικό τομέα».

ια) Του β.δ. 37/1923 Δεκεμβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 
(Α΄ 10) «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνη−
των ανελκυστήρων».

ιβ) Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ 
Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) περί ασφάλειας της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων.

ιγ) Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) που τροποποί−
ησε την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ 
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Φ9.2/29362/1957/8.1.2005 (Β΄ 1797) περί ασφάλειας της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων.

ιδ) Του ν. 6422/1934 (Α΄ 412) «περί ασκήσεως του επαγ−
γέλματος του μηχανολόγου κλπ», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι με τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις 
επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία των 
ανελκυστήρων οι οποίες έχουν σημαντικό κόστος, ενώ 
μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες προσαρμογής τεχνικής 
φύσεως λόγω του μεγάλου αριθμού υφιστάμενων δια−
φορετικών τύπων κινητήρων ανελκυστήρων. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 15 της υπ΄ αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957/2005 
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 
7 ως ακολούθως:

«α. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και προκειμέ−
νου να μην επιβαρύνεται με άεργο ισχύ το δίκτυο ηλε−
κτρικής ενέργειας, σε όλες τις λειτουργούσες στη χώρα 
εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει ο συντελεστής 
αέργου ισχύος (συνφ) της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
του ανελκυστήρα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα, 
να είναι κατ΄ ελάχιστο 0,95.

Στα πλαίσια αυτά, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή 
οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν προαιρετικά να 
εγκαταστήσουν αντισταθμιστική διάταξη στην ηλεκτρι−
κή εγκατάσταση του ανελκυστήρα τους έτσι ώστε να 
καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση.

β. Σε όλες τους νέους ανελκυστήρες κατά την περί−
πτωση Ι του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφα−
σης οικ Φ 9.2/29362/1957/2005 που τοποθετούνται μετά 
την 1.7.2008 ο συντελεστής αέργου ισχύος (συνφ) της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα κατά τη 
λειτουργία του υποχρεωτικά είναι κατ΄ ελάχιστο 0,95.

Γι αυτό στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των νέων 
ανελκυστήρων υποχρεωτικά μετά την παραπάνω ημε−
ρομηνία τίθεται αντισταθμιστική διάταξη ώστε να κα−
λύπτεται η παραπάνω απαίτηση.

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρό−
σωποί τους, υποβάλουν βεβαίωση περί εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης αυτής προς την αρμόδια για την κα−
ταχώρηση του ανελκυστήρα Υπηρεσία Ανάπτυξης της 
οικείας Ν.Α.».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 5. β του άρ−
θρου 15 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ 
9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) ως εξής:

«Τα υπόλοιπα σημεία 7−17 του Παραρτήματος ΙΙΙ (Πίνα−
κας Β) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο που 
πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από 
τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής από−
φασης και στα πλαίσια πραγματοποίησης περιοδικών 
ελέγχων κατά το άρθρο 10 της παρούσας».

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:
− Καταργούνται το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής 

απόφασης υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/7543/403/3.5.2007 (B΄ 696) 
και

− το σημείο 18 του παραρτήματος ΙΙΙ (Πίνακας Β) 
της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ Φ 9.2/ 
29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797).

 − Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθμ. οικ Φ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β΄ 1797) περί ασφά−
λειας της εγκατάστασης και λειτουργίας των ανελκυ−

στήρων, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
κύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 11855 (10)
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 22/2007 

που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 (ΦΕΚ 783/Β/17.5.2007) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας»

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 30.5.2007 αίτηση του Σωματείου Ξενοδο−
χοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 15.6.2007.

7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύ−
πτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για 
τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή 
ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% 
των εργαζομένων του κλάδου στο Νομό Ηρακλείου
αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχο−
ϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου για όλους τους εργοδότες 
και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που 
αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
30.5.2007.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ



17108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. 29090 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας και 

εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες, για υπαλλήλους αορίστου χρόνου 
στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έτους 2007.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής».

β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός στις Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού».

γ) Του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

δ) Του ν. 2592/1998 άρθρο 15 (ΦΕΚ 57/Α/1998) «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του 
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και στις 
διατάξεις».

ε) Του π.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργή−
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά−
ξεων στις κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και 
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας».

ζ) Το άρθρο 16 του ν. 3205/23.12.2003 (ΦΕΚ 297/
Α/23.12.2003). «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.».

η) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΦΕΚ/Α΄215/5.2.2004.

2. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (ΦΕΚ 282/Β/8.3.2006) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού».

3. Του π.δ. 70/1975 «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών 
και διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων του προσωπικού 
στις ΕΟΕ».

4. Στις αυξημένες ανάγκες τις ΕΟΕ σε προσωπικό 
καθ’ στις ημέρες του μήνα καθώς και στις νυκτερινές 
ώρες σε νυχτοφύλακες, εργαζομένους κολυμβητηρί−
ων σε 24ώρη βάση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, 
διεξαγωγής αγώνων, διεξαγωγής συνόδων στις εγκα−
ταστάσεις στις ΕΟΕ, στην Αρχαία Ολυμπία καθώς και 
για την διεξαγωγή εργασιών της προετοιμασίας των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ποσού 330.000,00 €, σε βάρος 
του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) όπου υπάρχουν 
εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις.

6. Τα υπ’ αριθμ. 6834/29.11.2006 και 6835/29.11.2006 έγ−
γραφα της ΕΟΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το έτος 2007, εργασία προς συμπλή−
ρωση του κανονικού ωραρίου, και υπερωριακή απασχό−
ληση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της ΕΟΕ που 
λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ., ως εξής:

− εργασία προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρί−
ου.

α) Ημερήσια και νυκτερινή εργασία Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών, 350 ωρών συνολικά κατ’ άτομο για 50 
υπάλληλους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου.

β) Νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών για 13 άτομα, 
9000 για το σύνολο των ατόμων.

− εργασία πέραν της υποχρεωτικής που αφορά απο−
γευματινή εργασία 200 ωρών κατ’ άτομο για 69 υπαλ−
λήλους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου.

Η δαπάνη για την Ε.Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 
130.000,00 € και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
κωδικό 0261 ποσού 80.000,00 €, για υπερωρίες και στον 
κωδικό 0263, ποσού 50.000,00 € για νυκτερινά εξαιρέσι−
μα, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΟΕ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του τακτικού 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανά−
γκες του νομικού προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 5118.23/02/2007 (12)

Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού
Λ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Β΄ εξαμήνου 2007.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του Υπουρ−

γείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Το υπ’ αριθμ. 666/4.6.2007 έγγραφο του Λ.Τ. ΚΟ−

ΡΙΝΘΙΑΣ.
4. Την υπ’ αριθμ. 85/29.5.2007 πράξη της Λιμενικής 

Επιτροπής Λ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής 

υπερωριακής εργασίας επτακοσίων είκοσι (720) ωρών 
συνολικά, με αμοιβή, για τους δύο (02) υπηρετούντες 
υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το 
Β΄ εξάμηνο 2007 και ειδικότερα:

− Υποχρεωτική ζύγιση οχημάτων RO−RO − εμπορευμά−
των κ.λ.π. − Έλεγχος και λειτουργία γεφυροπλάστιγγας.

− Είσπραξη ανταλλάγματος από παραχωρήσεις χώ−
ρων.

− Καταμέτρηση σκαφών ελλιμενισμού σε αλιευτικά 
καταφύγια.

− Εκτέλεση έργων στα λιμάνια Κορίνθου και Κιάτου.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 4.039,20 ΕΥΡΩ 
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ. 
έτους 2007 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη 
πίστωση στον ΚΑΕ 0261. Υπεύθυνος για την εκτέλεση 
των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. ΚΟΡΙΝ−
ΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Χρήστος.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17109

     Αριθμ. 1345.9/03/2007 (13)
Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Τα−

μείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ) οικονομι−
κού έτους 2007.

   Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄/1974) «περί λογιστικού 

Ν.Π.Δ.Δ.».
2. Το άρθρο 4 του β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44 A΄/23.2.1970) 

«περί ΤΑΛΣ».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/66842/0094/8.12.2006 απόφαση 

Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «περί εγκρίσεως 
προϋπολογισμού έτους 2007, του ΤΑΛΣ».

4. Το υπ’ αριθμ. 05/2007 πρακτικό συνεδριάσεως του 
Δ.ΣΙ ΤΑΛΣ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2007 του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού 
Σώματος (ΤΑΛΣ), όπως αυτή καταρτίσθηκε από την Υπη−
ρεσία του Ταμείου και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 05 
πρακτικό Δ.Σ./ΤΑΛΣ στην συνεδρίαση της 1.6.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    Αριθμ. 5116.04/15/2007 (14)
Υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού ΟΙΚΟΥ ΝΑΥ−

ΤΟΥ (Ο.Ν.) για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ έτους 2007.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών/ Γ.Λ.Κ.
3. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 

4820/48/22.11.2006 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ−
βουλίου Οίκου Ναύτου.

4. Το υπ’ αριθμ. 31914/8.12.2006 έγγραφο Οίκου Ναύτου, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας με αμοιβή 10.500 ωρών για τους εκατόν 
εβδομήντα πέντε (175) μονίμους υπαλλήλους Οίκου Ναύτου 
όπου υπηρετούν συνολικά διακόσιοι τριάντα πέντε (235) 
υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών για τον μήνα Ιούλιο 2007 και ειδικότερα:

Προετοιμασία και λειτουργία των Παιδικών Κατασκη−
νώσεων.

Έκτακτη επιδότηση ανέργων ναυτικών τις εορτές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Μηνιαία επιδότηση ανέργων ναυτικών.
Έλεγχος των δαπανών περίθαλψης των ασφαλισμένων 

(συμβεβλημένων Ιατρών − Εργαστηρίων − Κλινικών − Νο−
σοκομείων, Ορθοπεδικών και Οπτικών Καταστημάτων, 
Φαρμακείων κ.λπ.) η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί 
πέραν του εξαμήνου.

Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων σε ασφαλισμένους.
Προληπτικοί έλεγχοι σε εντολές ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης Υποβοήθηση του συνεργείου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου για τον επιτόπιο κατασταλτικό έλεγχο.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας 
στον Οίκο Ναύτου ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύν−
σεων.

2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό 38.335 ευρώ πε−
ρίπου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ανωτέρω 
φορέα έτους 2007 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγε−
γραμμένη πίστωση στους ΚΑΕ 0261−0263.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της.

   Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
      Απόφαση 8/431/13.6.2007 (15)
Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων για την πιστοποίη−

ση της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων 
και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ −

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως 

ισχύει και (β) της υπ’ αριθμ. 3130/19.7.2006 (ΦΕΚ Β΄1114) 
κοινής απόφασής τους, όπως ισχύει, περί πιστοποίησης 
επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελε−
χών πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα το άρθρο 14 
αυτής, αποφασίζουν:

1. Συγκροτείται διαρκής τριμελής Επιτροπή Εξετάσε−
ων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της 
υπ’ αριθμ 3130/19.9.2006 ανωτέρω κοινής απόφασης, η 
οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Νικόλαο Μυλωνά, Καθηγητή Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο.

β) Φαίδων Καλφάογλου ως μέλος από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και

γ) Χαρίλαο Μερτζάνη, ως μέλος από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

2. Τα λοιπά προβλεπόμενα από την ως άνω κοινή 
απόφαση καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ή της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα ασκούνται από υπαλλή−
λους των εν λόγω αρχών, αρμοδίως εξουσιοδοτημένους 
κατά περίπτωση, από εκάστη εξ αυτών.

3. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής της παρ. 1 δεν 
κωλύει την παράλληλη ανάληψη συναφών καθηκόντων, 
με βάση την παρ. 2 της παρούσας απόφασης, όπως είναι 
ιδίως η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης πιστωτικών ιδρυμάτων για την έγκριση 
της ισοδυναμίας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 22 της ανωτέρω κοινής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διοικητής της Τράπεζας
 Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς  της Ελλάδος
 ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011110407070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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