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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν τρι−
άντα τέσσερις (134) μόνιμους διοικητικούς υπαλ−
λήλους του ΤΕΙ Κρήτης. ...........................................................
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Χαλκίδας. ..............................................................................................
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(13) υπαλλήλους του ΤΕΙ Χαλκίδας με σχέση ερ−
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα
τέσσερις (44) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
του ΤΕΙ Σερρών. ..............................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα δύο
(32) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ
Λαμίας. ....................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα πέ−
ντε (45) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της
ΑΣΠΑΙΤΕ. ................................................................................................
Επιχορήγηση του Κρατικού Πανεπιστήμιου Ανθρω−
πιστικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία,
με το ποσό των 2.500,00 Ευρώ για τη χρημα−
τοδότηση της πανουκρανικής φοιτητικής Ολυ−
μπιάδας Ελληνικής Γλώσσας τον Απρίλιο του
2007.................................................................................................
Επιχορήγηση του Κρατικού Πανεπιστήμιου Ανθρωπι−
στικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία, με
το ποσό των 18.000,00 Ευρώ για τη διοργάνωση
επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Η ανάπτυξη
του Ελληνισμού στην Ουκρανία (18ος−21ος αιώ−
νας)» στις 20−22 Μαΐου 2007. ...............................................
Συμπλήρωση Τιμολογίου Αμοιβής φορτ/τών Λιμένα
Λαυρίου, για την φορτ/ση εμπορευματοκιβωτίων
(containers)...........................................................................................
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία
Αγίου Νικολάου. ..............................................................................
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Αριθμ. 33901/E5
(1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν τριά−
ντα τέσσερις (134) μόνιμους διοικητικούς υπαλλή−
λους του ΤΕΙ Κρήτης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 1027/15.3.2007 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Κρήτης για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε εκατόν τριάντα τέσσερις (134) μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. 776/Φ30.1/19.3.2007 έγγραφο της Προ−
έδρου του ΤΕΙ Κρήτης για έγκριση υπερωριακής απα−
σχόλησης σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 13.700 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί για το α΄ εξάμηνο του 2007 το
ποσοστό του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του
ΚΑΕ 0261 (128.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους
2006 του ΤΕΙ Κρήτης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Κρήτης, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Εκατόν τριάντα τέσσερις (134) μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για
κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

MAPIETTA ΠΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 54253/Ε5
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε πενήντα έξι (56)
μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ Καβά−
λας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 10/29.3.2007 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Καβάλας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε πενήντα έξι (56) μόνιμους διοικητικούς υπαλλή−
λους του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. 1058/7.5.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Καβάλας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε υπαλλήλους του Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συνο−
λικά 6.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να
υπερβεί για το α΄ εξάμηνο του 2007 το ποσοστό του 50%
των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0261 (40.000 ευρώ)
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του ΤΕΙ Καβάλας.
8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει−
γουσών αναγκών του ΤΕΙ Καβάλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Καβάλας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Πενήντα έξι (56) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για κάθε υπάλ−
ληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 51375/E5
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε πενήντα ένα
(51) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ Χαλ−
κίδας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 30/8.11.2006 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε πενήντα ένα (51 ) μόνιμους διοικητικούς υπαλ−
λήλους του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. 2087/11.5.2007 έγγραφο του Προέ−
δρου του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απα−
σχόλησης σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 5.500 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
0261 (70.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του
ΤΕΙ Χαλκίδας.
8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει−
γουσών αναγκών του ΤΕΙ Χαλκίδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Χαλκίδας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Πενήντα ένα (51) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
και για μέχρι είκοσι ώρες (20) ώρες συνολικά για κάθε
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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Αριθμ. 51375α/Ε5
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δεκατρείς (13)
υπαλλήλους του ΤΕΙ Χαλκίδας με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ.

Αριθμ. 44159/E5
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν εξήντα
(160) υπαλλήλους του ΤΕΙ Πειραιά με σχέση εργα−
σίας ΙΔΑΧ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/
τ.Β/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση
των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
6) Την υπ’ αριθμ. 2163/22.12.2006 απόφαση του Τμήμα−
τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Εύβοιας του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
7) Την υπ’ αριθμ. 30/8.11.2006 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απασχό−
λησης σε δεκατρείς (13) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύ−
ματος.
8) Το υπ’ αριθμ. 2087/11.5.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Χαλκίδας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.
9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 1.280 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
0261 (70.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του
ΤΕΙ Χαλκίδας.
10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή επει−
γουσών αναγκών του ΤΕΙ Χαλκίδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋ−
πολογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Χαλκίδας, την
υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2007 έως
30.6.2007 για:
Δεκατρείς (13) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες συνολικά
για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/
Τ.Β/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση
των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»
6) Την υπ’ αριθμ. 201/30.1.2007 απόφαση του Τμήματος
Κοινωνικής Επιθεώρησης Περιστερίου του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
7) Την υπ’ αριθμ. 48/27.12.2006 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε εκατόν εξήντα (160) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύμα−
τος.
8) Το υπ’ αριθμ. 1321/20.4.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.
9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 25.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
0261 (309.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του
ΤΕΙ Πειραιά.
10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Πειραιά, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού οικ. έτους 2007 του ΤΕΙ Πειραιά, την υπερω−
ριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου,
για το χρονικό διάστημα από 1.6.2007 έως 30.6.2007
για:
Εκατόν εξήντα (160) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέ−
ση εργασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το
μήνα για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007

Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 8674α/Ε5
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα τέσ−
σερις (44) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
ΤΕΙ Σερρών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 36/19.12.2006 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε σαράντα τέσσερις (44) μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. 146/23.1.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 14.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί για το α’ εξάμηνο του 2007 το ποσοστό
του 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΚΑΕ 0261
(160.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006
του ΤΕΙ Σερρών.
8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Σερρών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Σερρών, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Σαράντα τέσσερις (44) μόνιμους διοικητικούς υπαλλή−
λους και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για κάθε
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 48210/E5
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τριάντα δύο (32)
μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ Λαμίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 415/8.2.2007 πράξη του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Λαμίας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε τριάντα δύο (32) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. 1629/7.5.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Λαμίας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 7.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
0261 (175.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του
ΤΕΙ Λαμίας.
8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Λαμίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Λαμίας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Τριάντα δύο (32) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για κάθε υπάλ−
ληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 54443/E5
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα πέντε
(45) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους της ΑΣΠΑΙ−
ΤΕ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5) Την υπ’ αριθμ. 10/17.5.2007 πράξη της Διοικούσας
Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ για έγκριση υπερωριακής απα−
σχόλησης σε σαράντα πέντε (45) μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
6) Το υπ’ αριθμ. Ο/5893/22.5.2007 έγγραφο του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ για έγκρι−
ση υπερωριακής απασχόλησης σε μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
7) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 6.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ
0261 (40.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
8) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού έτους 2007 της ΑΣΠΑΙΤΕ, την υπερωριακή
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το
χρονικό διάστημα από 1.6.2007 έως 30.6.2007, για:
Σαράντα πέντε (45) μόνιμους διοικητικούς υπαλλή−
λους και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για κάθε
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ.52973/ΙΒ
(9)
Επιχορήγηση του Κρατικού Πανεπιστήμιου Ανθρωπι−
στικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία, με το
ποσό των 2.500,00 Ευρώ για τη χρηματοδότηση της
πανουκρανικής φοιτητικής Ολυμπιάδας Ελληνικής
Γλώσσας τον Απρίλιο του 2007.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 72 του ν.
2413/1996
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2817/2000
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 37 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/10.6.2003 τ.Α΄)
4. Το από 12.3.2007 Πρακτικό της ΛΖ Συνεδρίασης
της Επιτροπής Στήριξης των Ελληνικών Σπουδών στο
εξωτερικό.
5. Τον Προϋπολογισμό του έτους 2007.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.500,00 Ευρώ, που
θα καλυφθεί από την πίστωση του Κ.Α.Ε. 2439, του Ε.Φ.
19−140.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ439/1/44822/ΙΒ/3.5.2007 απόφαση
Κατανομής Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2007 Τμη−
μάτων Ελληνικών Σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ινστιτούτων του Εξωτερικού (ΦΕΚ 749
Β/11.5.2007), αποφασίζουμε:
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Χρηματοδοτούμε το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπι−
στικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία, με το ποσό
των 2.500,00 Ευρώ για τη χρηματοδότηση της πανουκρα−
νικής φοιτητικής Ολυμπιάδας Ελληνικής Γλώσσας τον
Απρίλιο του 2007. Το ποσό θα κατατεθεί στον Τραπεζικό
Λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό.
1. Η διαχείριση θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επι−
τροπή, σύμφωνα με τις βασικές αρχές διαχείρισης του
Πανεπιστημίου, αποτελούμενη α) από τον Υπεύθυνο
Καθηγητή του Παν/μίου, β) από τον οικείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού από έναν καθηγητή του
ιδίου Πανεπιστημίου, γ) από εκπρόσωπο της οικείας
διπλωματικής αρχής.
2. Ένα μήνα μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο
οποίο πραγματοποιήθηκε η χρηματοδότηση, η επιτρο−
πή συντάσσει και εγκρίνει απολογισμό στην ελληνική
γλώσσα για τη διαχείριση της επιχορήγησης με ανα−
φορά στις κατηγορίες δαπανών, των νομίμων παρα−
στατικών τους και στα ποσά κατά κατηγορία δαπάνης.
Ο απολογισμός υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματέα
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τελική έγκριση από τα μέλη της Επι−
τροπής στήριξης των ελληνικών σπουδών στο εξωτε−
ρικό, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 72
του ν. 2413/1996 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 4
του άρθρου 9 του ν. 2817/2000. Τα παραστατικά των
δαπανών φυλάσσονται για 5 χρόνια στα γραφεία του
Κρατικού Πανεπιστήμιου Ανθρωπιστικών Σπουδών στη
Μαριούπολη, Ουκρανία και είναι στη διάθεση του φορέα
χρηματοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
F
Αριθμ. 52970/ΙΒ
(10)
Επιχορήγηση του Κρατικού Πανεπιστήμιου Ανθρωπι−
στικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία, με το
ποσό των 18.000,00 Ευρώ για τη διοργάνωση επιστη−
μονικού Συνεδρίου με θέμα «Η ανάπτυξη του Ελλη−
νισμού στην Ουκρανία (18ος−21ος αιώνας)» στις 20−
22 Μαΐου 2007.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 72 του ν.
2413/1996.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2817/2000.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 37 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/10.6.03 τ.Α΄)
4. Το από 12.3.2007 Πρακτικό της ΛΖ Συνεδρίασης
της Επιτροπής Στήριξης των Ελληνικών Σπουδών στο
εξωτερικό.
5. Τον Προϋπολογισμό του έτους 2007.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 18.000,00 Ευρώ, που
θα καλυφθεί από την πίστωση του Κ.Α.Ε. 2439, του Ε.Φ.
19−140.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ439/1/44822/ΙΒ/3.5.2007 απόφαση
Κατανομής Επιχορήγησης Οικονομικού Έτους 2007 Τμη−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μάτων Ελληνικών Σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ινστιτούτων του Εξωτερικού (ΦΕΚ 749
Β/11.5.2007), αποφασίζουμε:
Χρηματοδοτούμε το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπι−
στικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία, με το ποσό
των 18.000,00 Ευρώ για τη διοργάνωση επιστημονικού
Συνεδρίου με θέμα «Η ανάπτυξη του Ελληνισμού στην
Ουκρανία 18ος − 21ος αιώνας)» στις 20−22 Μαΐου 2007.
Το ποσό θα κατατεθεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό
που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό.
1. Η διαχείριση θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επι−
τροπή, σύμφωνα με τις βασικές αρχές διαχείρισης του
Πανεπιστημίου, αποτελούμενη α) από τον Υπεύθυνο
Καθηγητή του Παν/μίου, β) από τον οικείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης ή ελλείψει αυτού από έναν καθηγητή του
ιδίου Πανεπιστημίου, γ) από εκπρόσωπο της οικείας
διπλωματικής αρχής.
2. Ένα μήνα μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο
οποίο πραγματοποιήθηκε η χρηματοδότηση, η επιτροπή
συντάσσει και εγκρίνει απολογισμό στην ελληνική γλώσ−
σα για τη διαχείριση της επιχορήγησης με αναφορά στις
κατηγορίες δαπανών, των νομίμων παραστατικών τους
και στα ποσά κατά κατηγορία δαπάνης. Ο απολογισμός
υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματέα Παιδείας Ομογε−
νών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για
τελική έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής στήριξης
των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, όπως προβλέ−
πεται από την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 2413/1996 και
αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
2817/2000. Τα παραστατικά των δαπανών φυλάσσονται
για 5 χρόνια στα γραφεία του Κρατικού Πανεπιστήμιου
Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Μαριούπολη, Ουκρανία και
είναι στη διάθεση του φορέα χρηματοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

4. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 (Φ.Ε.Κ. 783/Β΄ 17.5.2007)
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης & Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας»
5. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε
1. Αποδεχόμαστε, την πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ. Λαυρίου,
όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 261/29.6.2007 πρακτικό
της και εγκρίνουμε την συμπλήρωση του Τιμολογίου
αμοιβής των φορτ/των Λιμένα Λαυρίου με τον καθορι−
σμό τιμολογίου για την φορτ/ση εμπορευματοκιβωτίων
(CONTAINERS), ως εξής:
α) Φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων
με το ποσό των 10,43 € ανά τεμάχιο, ανεξαρτήτως
βάρους.
β) Σε περίπτωση φόρτωσης ή εκφόρτωσης κενών
εμπορευματοκιβωτίων ανεξαρτήτως βάρους, το ως άνω
τιμολόγιο θα εισπράττεται μειωμένο κατά 50%.
γ) Το Σωματείο Λιμενεργατών υποχρεούται να διαθέ−
τει τον ανάλογο σε κάθε περίπτωση αριθμό εργατών
εντός του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό εργασίας
ωραρίου.
δ) Για εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης κενών ή με
φορτίο εμπορευματοκιβωτίων μετά το κανονικό ωρά−
ριο εργασίας και επειδή το Σωματείο Λιμενεργατών
δεν δύναται να διαθέτει ανάλογο αριθμό εργατών, Ο.Λ.
ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ θα δύναται να πραγματοποιεί τις φορτο−
εκφορτώσεις με δική του μέριμνα.
2. Το παραπάνω τιμολόγιο προσαυξάνεται με τις υπέρ
τρίτων νόμιμες εργοδοτικές εισφορές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2007

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
F
Αριθμ. Φ5α/11973
(11)
Συμπλήρωση Τιμολογίου Αμοιβής φορτ/τών Λιμένα
Λαυρίου, για την φορτ/ση εμπορευματοκιβωτίων
(containers).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/Α/2005),
β) τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3239/1955 και
του άρθρου 3 του κ.ν. 5167/1932).
2. Το υπ’ αριθμ. 261/29.6.2007 πρακτικό της Ε.Ρ.Φ.Λ. Λαυρίου,
το οποίο εστάλη με το υπ’ αριθμ. 3422.8/01/07 /1344/29.6.2007
έγγραφό της.
3. Το υπ’ αριθμ. 29636/267/4.7.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΟΛ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 3742
(12)
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία
Αγίου Νικολάου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ν. 2647/1998 «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 παρ. 1γ του
ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α΄/2000) και του άρθρου
35 παρ. 12 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ 195/τ.Α/2004).
2. Του π.δ. 23/2002 «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσλη−
ψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώ−
σεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ
19/τ.Α/2002).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στον
Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθμ. 8543/23.5.2007 έγγραφο του Δήμου
Αγίου Νικολάου με το οποίο μας εστάλη η υπ’ αριθμ.
228/2007 απόφαση−πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγίου Νικολάου που αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων
από τη Δημοτική Αστυνομία.
6. Το υπ’ αριθμ. 6021/1/9−δ/16.11.2006 έγγραφο της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Λασιθίου που αφορά τη σύμφωνη
γνώμη περί άσκησης αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική
Αστυνομία Αγίου Νικολάου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την άσκηση της παρακάτω αρμοδιότητας
από τη Δημοτική Αστυνομία Αγίου Νικολάου:
Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα
των τροχονόμων (άρθρο 3 του ν. 2696/1999).
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Νικόλαος, 28 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

18803

(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ανδρικοπούλου Αγγελική του Ιω−
άννη.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7063/3.7.2007 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην Ανδρικοπούλου Αγγελική
του Ιωάννη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(14)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Αγγελίδου Ελένη του Γε−
ωργίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 14/2280/5.7.2007 απόφαση του
Νομάρχη Καβάλας χορηγείται στην Αγγελίδου Ελένη
του Γεωργίου κατοίκου Δήμου Χρυσούπολης άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
με αριθμό μητρώου 44/2007.
Mε εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18804

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02012482007070008*

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

