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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1854
13 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ι. ΠΑ−
ΤΕΡΑΚΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ−
ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Σ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ........................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙ−
ΝΗΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ
(LOGISTICS) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004...........
Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του
άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλ−
λαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισο−
ζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. .........
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής
εργασίας μονίμων υπαλλήλων της Διευθύνσεως
Οικονομικού (Δ5) του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, έτους 2007.........................................................
Ορισμός ελεγκτών ιατρών για έλεγχο των εντο−
λών υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού
και των μελών των οικογενειών α) του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και
«Αρεταίειο», β) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, της Π.Φ.Λ., του Τ.Δ.Δ.Α.Π. και του
Τ.Δ.Π.Δ. του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας. .....................................................................................................
Κατανομή θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στις Ακα−
δημίες Εμπορικού Ναυτικού..................................................
Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). ..........................
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι−
κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή.......................................................................
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2

Συγχώνευση των Πολιτιστικών Οργανισμών του Δή−
μου Πολίχνης σε ενιαίο δημοτικό νομικό πρόσω−
πο με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Νομαρχιακής Αυτ/σης Καρδίτσας που ασχολού−
νται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των
νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων
φυτικής προέλευσης για το β΄ εξάμηνο 2007. ...... 11
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Πούλιου Μαγδαληνή του
Κωνσταντίνου. .................................................................................. 12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.75945/45413/
2.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης................... 13
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2/39924/0022
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης. ............................................................ 14
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
5

(1)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΠΑ−
ΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ι. ΠΑΤΕΡΑ−
ΚΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6
7
8

9

Με την υπ’ αριθμ. 28628/ΥΠΕ/4/001208/Ε/ν. 3299/04/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ι.
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΕ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχειακού συγκροτή−
ματος PORTO BELLO BEACH, 4 αστέρων, 607 κλινών,
σε τμήμα του 280 κλινών (11 παλαιών οικίσκων 141 δω−
ματίων), βελτιώσεις των κοινοχρήστων (κεντρικό κτίριο)
και δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων επί
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κοινοχρήστων, στην περιοχή Καρδάμαινα της νήσου
Κω, του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικού ενισχυόμενου
κόστους πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων
(5.400.000,00) €, με επιχορήγηση ποσού δύο εκατομ−
μυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (2.160.000,00) €,
δηλαδή ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις εποχιακής (6μηνης) απασχόλησης (3 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Σ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Σ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΠΕ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28308/ΥΠΕ/4/00593/Ε/ν. 3299/2004/
30.6.2007, απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης: «Σ. ΓΑ−
ΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. «Σ. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΕΠΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με
το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας συναρμολόγησης ποδηλάτων και κα−
τασκευής τροχών τους στο Δημοτικό διαμέρισμα Βα−
θέως του Δήμου Αυλίδος του Νομού Εύβοιας συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (2.444.000) ευρώ με πο−
σοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ύψους οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσί−
ων (855.400) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες
μόνιμες θέσεις απασχόλησης ή 10 ΕΜΕ .
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑ−
ΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ (LOGISTICS) ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 28394/ΥΠΕ/4/01163/Ε/ν. 3299/2004/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−

γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή,
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εται−
ρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ
(LOGISTICS) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο
«ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε» για την ενίσχυση επένδυσής της, με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδας παροχής
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 631)
στη θέση Λακές Κυρίλλου, του Δήμου Ασπροπύργου
του Νομού Αττικής, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων
(3.226.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35%,
ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι εννέα χιλιά−
δες εκατό (1.129.100) Ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (6) έξι νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 30.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 1084518/544/0015
(4)
Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρ−
θρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλα−
γές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγί−
ου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτω−
σης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ.
186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ
84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.
1081/28.4.2004 (ΦΕΚ 1196 Β΄), περί «Χρόνου υποβολής
των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)».
4. Την υπ’ αριθμ. 1069914/530/ΠΟΛ. 1100/0015/28.7.2006
εγκύκλιο, περί «Λήξης των προθεσμιών που τίθενται
με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
(Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/1988 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του
Κ.Β.Σ.,όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών
είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή
επίσημη αργία)».
5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005 (ΦΕΚ 1432Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υπο−
χρέωσης, που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
όλων των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ. Β. Σ. και
του ισοζυγίου του ίδιου άρθρου λόγω των έκτακτων
συνθηκών που δημιουργήθηκαν συνεπεία των πυρκα−
γιών που έπληξαν τη χώρα τους θερινούς μήνες του
έτους 2007.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:
1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προ−
θεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για
τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολο−
γιακό έτος 2006, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την υπ’
αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ. 1081/28.4.2004, ως
ακολούθως:
Μέχρι την 30η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο
ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 7η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο
ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 14η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο
ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο
ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν ανάλο−
γα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παραγράφου
6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της διαχειριστικής περιόδου
1.1−31.12.2006.
3. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη
εργάσιμης ημέρας ή μη εργάσιμης ημέρας για τις Δ.Ο.Υ.,
οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 2/49975/0022
(5)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας μονίμων υπαλλήλων της Διευθύνσεως Οικο−
νομικού (Δ5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών, έτους 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/2003).
2) 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
(ΦΕΚ 98Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ 1816/
Β/12.12.2006) απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληρο−
δοτημάτων.
4) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 73.900
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Ευρώ περίπου σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στον Ειδ.
Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους 2007.
5) Το υπ’ αριθμ. 1076116/5296/0005Α/10.7.2007 έγγραφο
της Δ5−Οικονομικού.
6) Το από 23.8.2007 έγγραφο της Δ/νσης 20ης Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας σε ογδόντα ένα (81) υπαλλήλους της
Διευθύνσεως Οικονομικού (Δ5) του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από
1.9.2007 μέχρι 31.12.2007 και μέχρι σαράντα (40) ώρες
απογευματινής εργασίας τον μήνα ανά υπάλληλο.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας
και ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση
των Προϊσταμένων της ανωτέρω Διευθύνσεως, με την
οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά
υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα
βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση αυτής.
Η απόφαση που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. Δ1Α/21955
(6)
Ορισμός ελεγκτών ιατρών για έλεγχο των εντολών υγει−
ονομικής περίθαλψης του προσωπικού και των μελών
των οικογενειών α) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, των Πανεπιστημιακών Νοσο−
κομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο», β) του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Π.Φ.Λ., του
Τ.Δ.Δ.Α.Π. και του Τ.Δ.Π.Δ. του Α.Π.Θ. και του Πανεπι−
στημίου Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 52/2001 «Οργάνωση και λει−
τουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων
του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)», ΦΕΚ 41/τ.Α΄/8.3.2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α΄/6.12.1999)
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμέ−
νων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)...», όπως συμπληρώθηκε με το ν.
2992/2002 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2002).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3369/
2005 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/2005) «Συστηματοποίηση της δια βίου
μάθησης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 126592/α/Β1/22.12.2005
(ΦΕΚ 1947/Β΄ «Χρόνος έναρξης των διατάξεων του άρ−
θρου 15 του ν. 3369/2005 για την υγειονομική περίθαλ−
ψη του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 3369/2005») κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
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5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 56290/Β1/13.6.2006
(ΦΕΚ 828/Β΄ «Μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος
των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3369/2005 για την
υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού που υπάγεται
στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3369/2005») κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
(ΦΕΚ 1432/Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004
(ΦΕΚ 608/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
8. Τα υπ’ αριθμ. 10847/214−02−2007, 11029/22.2.2007 έγ−
γραφα του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και την υπ’
αριθμ. 16/9.2.2007 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
του ως άνω Πανεπιστημίου
9. Την υπ’ αριθμ. 225/2.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΠΑΔ (Θέμα 10°).
10. Τα υπ’ αριθμ. 31079/28.12.2007 και 37708/1.3.2007 έγ−
γραφα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 1272/18.12.2006 και 1275/1.5.2007
αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του ως άνω
Πανεπιστημίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 227/23.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΠΑΔ (Θέμα 2ο).
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανάθεση καθηκόντων ελεγκτών ια−
τρών και οδοντιάτρων για έλεγχο των εντολών υγειο−
νομικής περίθαλψης του προσωπικού και των μελών των
οικογενειών: α) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
«Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο», στους: Θεοδωράκη Μιχαήλ,
Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής, Κουτσανδρέα Θεόδωρο,
Ειδικό Παθολόγο και Δαμιανάκου Χρυσάνθη, αναπληρώ−
τρια Καθηγήτρια της Οδοντιατρικής Σχολής.
Ο έλεγχος των βιβλιαρίων ασθενείας των παραπάνω
ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ θα διενεργείται από τους
ελεγκτές ιατρούς και την οδοντίατρο του ΕΚΠΑ, σε
χώρους που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό το ως άνω
πανεπιστήμιο ή από τους ιατρούς και οδοντιάτρους του
ΟΠΑΔ στα ελεγκτήρια του ΟΠΑΔ. Οι ημέρες, ώρες και
ο χώρος όπου θα ασκούν το ελεγκτικό τους έργο οι
προαναφερόμενοι ιατροί και οδοντίατρος θα καθορί−
ζονται και θα ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ. Δεν μπορεί να
συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του θεράποντος
και ελεγκτού ιατρού.
β) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
της Π.Φ.Λ., του Τ.Δ.Δ.Α.Π. και του Τ.Δ.Π.Δ. του ως άνω
Πανεπιστημίου καθώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονί−
ας στους: Γεώργιο Γεωργιάδη, ιατρό, Δωροθέα Καπρου−
κανίδου, Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής και Αθανάσιο
Πουλόπουλο, επίκουρο Καθηγητή της Οδοντιατρικής
Σχολής.
Ο έλεγχος των εντολών υγειονομικής περίθαλψης των

παραπάνω ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ θα διενεργείται
από τους ελεγκτές ιατρούς και τον οδοντίατρο του
Α.Π.Θ. σε χώρους που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό το
ως άνω πανεπιστήμιο ή από τους ιατρούς και οδοντιά−
τρους του ΟΠΑΔ στα ελεγκτήρια του ΟΠΑΔ. Οι ημέρες,
ώρες και ο χώρος όπου θα ασκούν το ελεγκτικό τους
έργο οι προαναφερόμενοι ιατροί και οδοντίατρος θα
καθορίζονται και θα ανακοινώνονται στους ενδιαφερο−
μένους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ.
Δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα
του θεράποντος και ελεγκτού ιατρού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 5125.03/04
(7)
Κατανομή θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και
αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α΄/30.3.2006).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2638/1998 «Οργά−
νωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης … κ.λπ.»
(ΦΕΚ 204 Α΄/2.9.1998).
2. Την υπ’ αριθμ. 5125.03/05/06/23.11.2006 απόφαση ΥΕΝ/
ΔΠΠ−2Ο περί Κατανομής θέσεων Εκπαιδευτικού Προσω−
πικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των ΑΕΝ.
3. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υφίστανται σήμε−
ρα στις ΑΕΝ, σε συνάρτηση με το ΕΠ και το ΕΤΠ που
υπηρετεί σε αυτές.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, αποφασίζουμε:
1. Την κατανομή, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
των θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π ) και
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), που συστάθηκαν
με το άρθρο 13 του ν. 3450/2006, κατά βαθμίδα και
κατηγορία ως ακολούθως:
α) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
18
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
20
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
15
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
15
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις 2
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις 7
β) ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
5
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
12
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
4
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
5
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
1
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Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
γ) ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
δ) ΑΕΝ/ΧΙΟΥ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
ε) ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
στ) ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
ζ) ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
η) ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
θ) ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις
ι) ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ:
Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις
Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις
Στη βαθμίδα Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού θέσεις
Στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού θέσεις

6
4
12
7
4
1
2
2
6
3
2
1
1
4
10
7
7
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
3
2
−
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
4
2
1
1

2. Από δημοσιεύσεως της παρούσης παύει να ισχύει
η αναφερόμενη στην περίπτωση (2) του προοιμίου της
παρούσης απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμ. 1329.1/14
(8)
Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) των άρθρων 31 και 32 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102/
Α) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 ( ΦΕΚ 162/Α) «Προ−
σωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
γ) των άρθρων 48 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄)
δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247
Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».
ε) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 4222/1.7.1997 (ΦΕΚ
724/Β) απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογρα−
φής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με εντολή
Υπουργού».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προς ενίσχυση των πόρων του ΕΚΟΕΜΝ, καθορίζε−
ται εισφορά που συνίσταται σε δικαίωμα αντιστοίχου
ποσού σε ευρώ ή ποσοστού επί των εισπράξεων για
πράξεις που διενεργούνται από το προσωπικό του Λιμε−
νικού Σώματος για λογαριασμό και εξυπηρέτηση τρίτων,
στα πλαίσια των νόμιμων υπηρεσιών που παρέχει ως
ακολούθως :
1. Εκδίκαση υποθέσεων στα ΠΣΕΝ
2. Χορήγηση άδειας καλλιτεχνικής
εκδήλωσης εντός χώρων ευθύνης του ΛΣ
3. Χορήγηση άδειας αγώνα μηχανοκινήτων
ή άλλων σκαφών
4. Χορήγηση άδειας ανέλκυσης ναυαγίων
5. Χορήγηση άδειας επισκευής, μετατροπής ,
συντήρησης και διάλυσης παντός
είδους πλοίων
6. Χορήγηση άδειας υδροληψίας,
αμμοληψίας
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας
κυλικείου (μπάρ) εντός πλοίου
8. Χορήγηση άδειας ηλεκτρονικών
παιγνίων εντός πλοίου
9. Χορήγηση άδειας σχολής χειριστών
ταχυπλόων σκαφών & ανανέωση αυτής
10. Χορήγηση άδειας παροχέα
καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
& ανανέωση αυτής
11. Χορήγηση άδειας σχολής
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
& ανανέωση αυτής
12. Χορήγηση άδειας καταδυτικού
συνεργείου
13. Χορήγηση άδειας δύτου και
μαθητευόμενου δύτου
14. Χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη
15. Χορήγηση άδειας χειριστού
ταχυπλόου σκάφους

4,00 ευρώ

80,00 ευρώ
100,00 ευρώ
100,00 ευρώ
80,00 ευρώ
50,00 ευρώ
100,00 ευρώ
100,00 ευρώ
100,00 ευρώ
100,00 ευρώ
100,00 ευρώ
10,00 ευρώ
5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
10,00ευρώ
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16. Χορήγηση άδειας ανόδου επί
πλοίων (πάσσο) & ανανέωση αυτού
17. Χορήγηση άδειας πηδαλιούχου λάντζας
18. Χορήγηση άδειας ρυμουλκήσεως
19. Χορήγηση άδειας ρυμουλκού ή
ναυαγοσωστικού
20. Χορήγηση άδειας ναυτικού πράκτορα ,
τροφοδότη
21. Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης
θαλασσίων μέσων αναψυχής &
ανανέωση αυτής
22. Χορήγηση άδειας λάντζας
23. Χορήγηση άδειας αλιείας σκάφους
& ανανέωση αυτής
24. Χορήγηση άδειας αλιείας ατομική
& ανανέωση αυτής
25. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης πλόων
σκάφους & ανανέωση αυτής
26. Χορήγηση βεβαίωσης
ΗΣΚΘΕΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
27. Χορήγηση βεβαίωσης
ΗΣΚΘΕΕΑ/ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
28. Χορήγηση βεβαίωσης
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
29. Λεμβολογήσεις σκαφών,
μεταλεμβολογήσεις, μεταβιβάσεις
κυριότητας, εγγραφή ενεχύρου
30. Καταμετρήσεις σκαφών
31. Νηολογήσεις, μετανηολογήσεις,
μεταβιβάσεις κυριότητας, εγγραφή
ενεχύρου – υποθήκης –χορήγησης Π.Ν.Ε.
διαγραφή από τα νηολόγια πλοιαρίων,
φορτηγίδων
32. Νηολογήσεις, μετανηολογήσεις,
μεταβιβάσεις κυριότητας, εγγραφή
ενεχύρου – υποθήκης –χορήγησης
Π.Ν.Ε. διαγραφή από τα νηολόγια
πλοίων Α’ κλάσης
33. Νηολογήσεις, μετανηολογήσεις,
μεταβιβάσεις κυριότητας, εγγραφή
ενεχύρου – υποθήκης –χορήγησης
Π.Ν.Ε. διαγραφή από τα νηολόγια
πλοίων Β’ κλάσης
34. Εξαλείψεις απλών υποθηκών−
ενεχύρων
35. Εξαλείψεις προτιμομένων υποθηκών
36. Διάθεση πιστοποιητικού κυριότητας
και βαρών
37. Έκδοση πιστ/κού θαλάσσιας υπηρεσίας
38. Χορήγηση άδειας ανέλκυσης,
καθέλκυσης σκαφών
39. Χορήγηση άδειας μικροεπισκευών πλοίων
40. Χορήγηση άδειας απόπλου πλοίων
για λιμένες εξωτερικού
41. Επιθεώρηση σκάφους για έκδοση ή
θεώρηση Π.Γ.Ε
42. Επιθεώρηση οργανωμένων λουτρικών
εγκαταστάσεων ετήσια
43. Σε κάθε ιδιωτικό ή επαγγελματικό
σκάφος αναψυχής ανεξαρτήτου
σημαίας άνω των επτά μέτρων που
δεν ελλιμενίζεται μόνιμα σε Ελληνικό
λιμάνι, κάθε φορά που εισέρχεται
στην χώρα
44. Ποσοστό 3% επί των εισπράξεων
του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκ−
φορτωτών Λιμένος (πλην ΟΛΠ−ΟΛΘ).

5,00 ευρώ
10,00 ευρώ
5,00 ευρώ
50,00 ευρώ
40,00 ευρώ
30,00 ευρώ
30,00 ευρώ

45. Ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των
Λιμενικών Ταμείων και Εταιρειών ΑΕ –
Οργανισμών Λιμένων (πλην ΟΛΠ−ΟΛΘ)
από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών λιμένων
και εξομοιούμενων προς αυτές χώρων .
46. Η αποζημίωση επιτήρησης θαλασσίου
χώρου Πεδίου Βολής Κρήτης.
47. Ποσοστό 50% επί των κερδών των κυλικείων
ΥΕΝ και λοιπών Υπηρεσιών ΛΣ.
48. Ποσοστό 50% επί των κερδών του
εστιατορίου ΥΕΝ.

30,00 ευρώ

Άρθρο 2
1. Για την υλοποίηση της παρούσης, εξουσιοδοτείται
ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος να εκδώσει τις ανα−
γκαίες διαταγές .
2. Έναρξη ισχύος της παρούσας από την δημοσίευ−
ση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ημερομηνία
κατά την οποία καταργούνται όλες οι περιπτώσεις του
άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 1329.1/29/02/12.6.2002 απόφασης
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ( ΦΕΚ 801 − Β/2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

30,00 ευρώ

Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2007

5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
30,00 ευρώ

5,00 ευρώ
10,00 ευρώ

10,00 ευρώ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ.ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F

(9)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

50,00 ευρώ

120,00 ευρώ
30,00 ευρώ
50,00 ευρώ
20,00 ευρώ
5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
5,00 ευρώ
30,00 ευρώ
15,00 ευρώ

15,00 ευρώ

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4074/Π09/4/131/Ε/4.9.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3427/Π09/4/131/
Ε/30.6.2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την
επένδυση αυτή, της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.,
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ει−
δών ζαχαροπλαστικής − παγωτού, στο δήμο Αμφιλοχίας
(οδός Σταθά Ιωάννη 42) του Ν. Αιτωλ/νίας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 251.927,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό
των 138.559,85 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
251.927,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
113.367,15 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 251.927,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 31.7.2007.
− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 11.7.2007 (πρακτικά 36ης Συνε−
δρίασης).
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 113.367,15
ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΣ
F
Αριθμ. 23383
(10)
Συγχώνευση των Πολιτιστικών Οργανισμών του Δήμου Πο−
λίχνης σε ενιαίο δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επω−
νυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πολίχνης»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 239 − 242 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις ».
2. Το π.δ. 819/1979 (ΦΕΚ 238/Α΄/1979) που αφορούσε τη
σύσταση νομικού προσώπου στο δήμο Πολίχνης Νομού
Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο
Πολίχνης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και
μετονομάστηκε μεταγενέστερα σε «Πολιτιστικό Οργα−
νισμό Πολίχνης».
3. Την υπ’ αριθμ. 15716/1999 (ΦΕΚ 1203/Β΄/1999) απόφασή
μας που αφορούσε τη σύσταση ιδίου νομικού προσώπου
στο δήμο Πολίχνης Νομού Θεσσαλονίκης με την επωνυ−
μία «Πολιτιστικός Οργανισμός περιοχής Μετεώρων».
4. Την υπ’ αριθμ. 15717/1999 (ΦΕΚ 1203/Β΄/1999) από−
φασή μας που αφορούσε τη σύσταση ιδίου νομικού
προσώπου στο Δήμο Πολίχνης Νομού Θεσσαλονίκης
με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός περιοχής
Καρατάσου».
5. Την υπ’ αριθμ. 223/2007 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου Πολίχνης με την οποία συγχωνεύονται τα παρα−
πάνω νομικά πρόσωπα σε ενιαίο νομικό πρόσωπο «Πολιτι−
στικός Οργανισμός Δήμου Πολίχνης», αποφασίζουμε:
1. Τη συγχώνευση νομικών προσώπων του Δήμου Πο−
λίχνης Νομού Θεσσαλονίκης «Πολιτιστικός Οργανισμός
Πολίχνης», «Πολιτιστικός Οργανισμός περιοχής Μετε−
ώρων» και «Πολιτιστικός Οργανισμός περιοχής Καρα−
τάσου» σε ενιαίο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πολίχνης» .
2. Έδρα του Πολιτιστικού Οργανισμού είναι ο Δήμος
Πολίχνης.
3. Σκοποί του Πολιτιστικού Οργανισμού είναι η δη−
μιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου
Πολίχνης και ειδικότερα:
Α. Η διάδοση και προώθηση εικαστικών τεχνών, χορού,
μουσικής, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, παι−
δικών παιχνιδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Β. Η συνεργασία με άλλους φορείς τόσο του Δήμου
όσο και με άλλους Δήμους και φορείς αυτών και η διορ−
γάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και πνευματικές
εκδηλώσεις της περιοχής του Δήμου καθώς και άλλων
περιοχών εντός και εκτός Ελλάδας.
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Γ. Η έρευνα και προώθηση για επίλυση προβλημά−
των που απασχολούν τους κατοίκους και τους νέους
ειδικότερα.
Δ. Η εκλαΐκευση και διάδοση επιστημονικών επιτεύ−
ξεων.
Ε. Η ενίσχυση της δημιουργικής προσφοράς των κα−
τοίκων του Δήμου στην κοινωνική πρόοδο του τόπου.
ΣΤ. Η παροχή υποτροφιών σε αρίστους σπουδαστές
και η απονομή βραβείων σε αρίστους μαθητές Δημοτι−
κού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Οι ανωτέρω σκοποί επιδιώκονται με εκθέσεις έργων
τέχνης, με δημιουργία ομάδων λογοτεχνίας, δημιουργία
πινακοθήκης, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότη−
τες για την ανάπτυξη του κοινωνικού επιπέδου, οργα−
νώσεις συζητήσεων, δημιουργία τμημάτων μουσικής και
φωνητικής μουσικής, χορού, φωτογραφίας, κεραμικής,
χαρακτικής και ζωγραφικής.
Επίσης, με τη δημιουργία τμημάτων θεάτρου, βιβλιο−
θήκης, διαφόρων τεχνών και αθλητισμού.
Ειδικότερα το τμήμα αθλητισμού θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: μαζικού
αθλητισμού, μπάσκετ, ρυθμικής και ενόργανης γυμνα−
στικής, χειροσφαίρισης, στίβου, πετοσφαίρισης, άρσης
βαρών, ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, πάλης, πυγμαχί−
ας, κολύμβησης, τζούντο, σκάκι.
4. Πόροι του νομικού προσώπου είναι οι :
α) ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Πολίχνης ποσού
ευρώ 741.160 ευρώ τουλάχιστον.
β) έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Πολίχνης ή άλ−
λων φορέων του Δημοσίου
γ) κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις,
δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
δ) πρόσοδοι από την περιουσία του, καθώς και από
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος
στ) εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων από
το νομικό πρόσωπο υπηρεσιών.
5. Η περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι το σύνολο
της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμε−
νων νομικών προσώπων που έχει παραχωρηθεί από το
Δήμο ή ότι έχει αποκτηθεί από αυτά.
6. Διοικητικό Συμβούλιο:
1) Όργανο Διοίκησης του Π.Ο. είναι το Διοικητικό Συμ−
βούλιο του, που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα
οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος,
Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
Πολίχνης που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού
προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική
δράση η έχουν ειδικές γνώσεις ανάλογα με τον σκοπό
του νομικού προσώπου καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος
των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό
απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους.
Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη Γενική Συνέ−
λευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκα−
πέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική
πρόσκληση. Αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομέ−
νων τη θέση του καταλαμβάνει δημότης ή κάτοικος.
3) Η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η
εξής:
− τρεις (3) αιρετοί από τους οποίους τουλάχιστον δύο
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμ−
βουλίου
− εννέα (9) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Πολίχνης
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− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και αν δεν
υπάρχει δημότης ή κάτοικος του Δήμου Πολίχνης.
7. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.
8. Από τη δημοσίευση της απόφασής μας για τη συγ−
χώνευση σιην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.),
το νέο Νομικό Πρόσωπο στο οποίο συγχωνεύθηκαν
τα άλλα υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων
εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.
9. Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα καταρ−
γούμενα νομικά Πρόσωπο μεταφέρονται αυτοδικαίως
στο νέο νομικό πρόσωπο. Στις θέσεις αυτές με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται το προσωπικό
με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγ−
χωνευθέντα νομικά πρόσωπα.
10. Κάλυψη δαπάνης. Από την απόφαση προκαλείται
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πολίχνης
δαπάνη έτους 2007 ύψους 741.160,00 ευρώ τουλάχιστον
και η οποία βαρύνει τους Κ.Α.02.006715.02, 02.006715.05
και 02.006715.06 του προϋπολογισμού για το τρέχον
οικονομικό έτος και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα
στα επόμενα οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2007

στ ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλεί την δαπάνη σε βάρος του ΚΤΓΚ και
Δασών η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό 1.700,00
ευρώ, εγκρίνουμε:
Την υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας
για τους Γεωπόνους τακτικούς ποιοτικούς ελεγκτές που
θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των
Νωπών και Μεταποιημένων Γεωργικών προϊόντων φυτι−
κής προέλευσης για το Β΄ εξάμηνο 2007 και τον αρμόδιο
Δ/ντή της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Καρδίτσας.
Από 1.7.2007 μέχρι και 31.12.2007 Απογευματινή υπερω−
ριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες
και νυχτερινές ώρες τόσων ωρών που το ύψος της
δαπάνης να καλύπτει μέχρι 1.700,00 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός απασχολουμένων υπαλλήλων κατά
μήνα 6.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 31 Αυγούστου 2007
Ο Νομάρχης Καρδίτσας
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ
F
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Πούλιου Μαγδαληνή του Κωνστα−
ντίνου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 100985
(11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Νομαρχιακής Αυτ/σης Καρδίτσας που ασχολούνται
με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης για το Β΄ εξάμηνο 2007.

Με την υπ’ αριθμ. 16/6759/24.8.2007 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας χορηγείται στην Πούλιου
Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 7 του ν. 2738/
9.9.1999 (ΦΕΚ 180 Α΄)
Η Διαπίστωση αναγκών υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003
ΦΕΚ. 297 τ.Α΄ σχετικά με την ρύθμιση υπερωριακής ερ−
γασίας από 1.1.2004 .
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999
(Φ.Ε.Κ. 154) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων
κατά τις Κυριακές ,ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.
δ) Την υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007 απόφαση του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί έγκρι−
ση κατανομής πιστώσεων για υπερωρίες Β΄ εξαμήνου
2007 υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο
των νωπών και μεταποιημένων Γεωργικών προϊόντων
φυτικής προέλευσης».
ε) Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας Γεωπόνων της
Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Καρδίτσας για την καλή
λειτουργία της.

Η Διευθύντρια
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΣΜΟΥΔΗ
F
(13)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.75945/45413/2.8.2007 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1609/17.8.2007
τ. Β΄, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 24016, στήλη α΄, στίχο 17ο εκ των άνω,
διορθώνεται η λανθασμένη ημερομηνία:
Από το λανθασμένο: «23.12.1999»,
στο ορθό: «2.9.1999».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(14)
Στην υπ’ αριθμ. 2/39924/0022 απόφαση των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1410/7.8.2007 τ. Β΄ στη σελίδα
462 στήλη 1η επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις:
α) Στον στίχο 8ο από το τέλος, από το λανθασμένο:
(200,00 €),
στο ορθό: (150,00 €).
β) Στο στίχο 10ο στίχο από το τέλος από το λανθα−
σμένο: «…στους υπαλλήλους…»,
στο ορθό: «…στους μονίμους υπαλλήλους…».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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