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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΥΚΤΑΡΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΥΚΤΑΡΗΣ − ΜΥ−
ΛΟΠΟΤΑΜΟ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης. .......................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 27902/ΥΠΕ/4/00623/ν. 3299/
2004/26.6.2007 απόφασης του Υπουργού και Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ»......
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ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ
ΡΟΔΟΠΗΣ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
όπως τροποποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυ−
τικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης..............................................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «NEW POWER & TELECOMS», στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης. ......................................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «Σ. ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ
O.E.» με δ.τ. «ΑΛΚΥΟΝΙΣ O.E.» στις διατάξεις του
ν. 3299/04, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ−
σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης. .............
Επιβολή προστίμου για τελωνιακές παραβάσεις. .....
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 23972/
4.12.2007 (ΦΕΚ 2362/Β/13.12.2007) απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Ανάπτυξης με
θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπη−
ρεσιών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
και των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοι−
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κητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στον Προϊστά−
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και της
Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευ−
σης Καυσίμων και των τμημάτων αυτής του δι−
καιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». .
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Βύσσας, Νομού Έβρου. ..........
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Κερκυραίων. ...................................
Έγκριση υπερωριακής εργασίας 1053 τακτικών υπαλ−
λήλων του Ο.Ε.Ε, έτους 2009...............................................
Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους
στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συ−
γκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προ−
σωπικού Λιμενικού Σώματος, με τις αστικές και
υπεραστικές συγκοινωνίες. ...................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΥΚΤΑΡΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΥΚΤΑΡΗΣ − ΜΥΛΟΠΟ−
ΤΑΜΟ» στις διατάξεις του ν.3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 58288/ΥΠΕ/5/00286/ν. 3299/2004/
15.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΜ−
ΜΑΝΟΥΗΛ ΝΥΚΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο
«ΝΥΚΤΑΡΗΣ − ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής
αρτοσκευασμάτων, στο Δήμο Γεροπόταμου, του Νομού
Ρεθύμνου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού
δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων
(2.635.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 34% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιά−
δες εννιακόσια (895.900) ευρώ.
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Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες
θέσεις απασχόλησης (4 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 27902/ΥΠΕ/4/00623/ν.3299/2004/
26.6.2007 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθη−
κε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επέν−
δυσης της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ».
Με την υπ’ αριθμ. 58944/ΥΠΕ/4/00623/ν. 3299/2004/
16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η ανάκληση
της υπ’ αριθμ. 27902/ΥΠΕ/4/00623/ν. 3299/2004/26.6.2007
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας
«ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ−
ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» που
αναφέρεται στην υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας
με βιοαέριο προερχόμενο από επεξεργασία των απο−
βλήτων χοιροτροφικής μονάδας τυποποίησης κρέατος,
συνολικής δαπάνης δύο εκατομμυρίων διακοσίων πε−
νήντα χιλιάδων (2.250.000) ευρώ, στον οικισμό Καλέντζι
του Δήμου Βόχας του Νομού Κορινθίας, με το κίνητρο
της επιχορήγησης. Η εν λόγω ανάκληση εγκρίνεται μετά
από αίτηση του φορέα της επένδυσης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8.10.2008
(ομόφωνη).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροπο−
ποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδί−
ου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 59020/ΥΠΕ/5/00299/Ε/ν.3299/2004/
11.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε, της
επιχείρησης «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ.
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Ε.Ε.» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος
99,70kW, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακο−
σίων δέκα πέντε χιλιάδων (515.000 €) ευρώ, στη θέση
«Τηλεγραφόξυλο», του Δήμου Σαπών του Νομού Ροδό−

πης αρ. αγροτεμαχίου 510, με ποσοστό επιχορήγησης
40% επί του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης
επένδυσης, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους
διακοσίων έξι χιλιάδων (206.000,00) Ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 58884/ΥΠΕ/5/00387/Ε/ν. 3299/2004/
16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας η
οποία στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο κατηγορίας
3* δυναμικότητας 48 δωματίων/80 κλινών, στο Δήμο
Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων τριακοσίων έξι (2.763.306,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 60% επί του κόστους της αρχικής επέν−
δυσης ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα
πέντε χιλιάδων τριακοσίων έξι (2.755.306) ευρώ και 50%
επί του κόστους των μελετών και δαπανών συμβούλων
ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα
επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα
λεπτών (1.657.183,60).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
απασχόλησης (1 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΣ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «NEW POWER & TELECOMS», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 58879/ΥΠΕ/5/00246/Ε/ν. 3299/2004
/16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
οτις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΑΣ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «NEW POWER &
TELECOMS» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
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με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης,
του Νομού Αρκαδίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπά−
νης εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (145.638,88 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης πενήντα οκτώ χιλιάδων δια−
κοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(58.255,55 €).
Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.6.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Σ. ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ O.E.»
με δ.τ. «ΑΛΚΥΟΝΙΣ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/04,
όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσης της με το
κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 58751/ΥΠΕ/5/00350/Ε/ν. 3299/2004/
16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/04, της επιχείρησης «Σ. ΣΙΑΞΑΜΠΑ−
ΝΗΣ & ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΑΛΚΥΟΝΙΣ O.E.» για την ενίσχυ−
ση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκου πάρκου
ισχύος 99,94 KW, στο Δήμο Κρουσσών, του Νομού Κιλκίς,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού πεντακοσίων
δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (514.860,00)
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό
επιχορήγησης διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα τεσσάρων (205.944,00) ευρώ.
Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
15.9.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Επιβολή προστίμου για τελωνιακές παραβάσεις.

(7)

Με την υπ’ αριθμ. 132/08/8.5.2008 καταλογιστική πράξη
του πρ/νου του Ζ’ Τελωνείου Ελευθέρων Τελωνειακών
Συγκροτημάτων Πειραιά, επιβλήθηκε πρόστιμο αλληλέγ−
γυα και εις ολόκληρο στους: α) ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμ. ΑΒ203842 και
Α.Φ.Μ. 044684532, ήδη αγνώστου διαμονής, με τελευ−
ταία γνωστή διαμονή στο Πέραμα, στην οδό Βυζαντίου
37 που η ίδια είχε δηλώσει στην αρμόδια Οικονομι−

37337

κή Αρχή (Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά), ιδιοκτήτριας του Φ.Ι.Χ. με
αριθμ. ΝΑΖ−8844, καθώς και β) ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμ. ΑΒ339781 και
Α.Φ.Μ. 007909576, ήδη αγνώστου διαμονής, με τελευταία
γνωστή διαμονή στον Πειραιά, στην οδό Αγ. Ελευθερίου
38 (Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Πειραιά) ποσόν 2.934,70 € (δύο χιλιάδες
εννιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)
πλέον τελών χαρτοσήμου 2% και Ο.Γ.Α. επί των τελών
χαρτοσήμου 20%, δυνάμει του αρθ. 142 παρ.1 του ν.
2960/2001 και του αρ.20 του ν. 2873/2000.
Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
F
Αριθμ. Δ15/Α/Φ19/207931/30433
(8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 23972/4.12.2007
(ΦΕΚ 2362/Β/13.12.2007) απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Προϊστάμε−
νο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
και των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι−
κής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και στους Προϊστα−
μένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και της Διεύθυνσης
Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων και
των τμημάτων αυτής του δικαιώματος Υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄).
4. Του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.
191/1996 (ΦΕΚ 154 Β΄) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19 Α΄).
5. Του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού».
6. Του π.δ. 341/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων
και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης
Πολιτικής στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 135 Α΄).
7. Της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ.
103/1991 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Αρμοδιότητες Γενικών Γραμμα−
τέων σε θέματα κατάστασης προσωπικού» όπως τρο−
ποποιήθηκε με την όμοια. 83/1992 (ΦΕΚ 127 Α΄).
8. Του π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας» (ΦΕΚ 38 Α΄).
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9. Του π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Σύσταση Διεύθυνσης
Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκό−
λυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο
Υπουργείο Ανάπτυξης».
10. Του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 A) «Σύσταση Συμβουλίου
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμισης θεμάτων
Υπουργείου Ανάπτυξης».
11. Του π.δ. 54/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ)» (ΦΕΚ 58 Α΄).
12. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄).
13. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. οικ. 176/27.9.2007 «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
421/ΥΟΔΔ/3.10.2007).
14. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 19955/8.10.2007 «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο
Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β/ 9.10.2007).
15. Της υπ’ αριθμ. Δ15/Α΄/Φ19/οικ. 23972/4.12.2007
(ΦΕΚ 2362/Β΄/2007) απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπη−
ρεσιών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και
των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γε−
νικής Διεύθυνσης Ενέργειας και στους Προϊσταμέ−
νους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και της Διεύθυνσης
Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων και
των τμημάτων αυτής, του δικαιώματος Υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού».
β) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
γ) Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 23972/
4.12.2007 (ΦΕΚ 2362/Β/13.12.2007) απόφασης με θέμα
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στους Προϊσταμέ−
νους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και
στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς και της Διεύ−
θυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
και των τμημάτων αυτής του δικαιώματος Υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού», ως εξής:
Άρθρο 1
Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικη−
τικών πράξεων που αναφέρονται στα κατωτέρω θέμα−
τα των γενικών διευθύνσεων ενέργειας και διοικητικής
υποστήριξης υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Τομέας Ενέργειας):
(Α) Της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, πλην αδειοδο−
τήσεων, και συγκεκριμένα σε κάθε θέμα που εμπίπτει

στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων: α) Εποπτείας Δι−
αχείρισης Πετρελαιοειδών, πλην του Τμήματος Οικονο−
μικών Θεμάτων, β) Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, γ)
Ηλεκτροπαραγωγής, δ) Ενεργειακής Πολιτικής, ε) Ανανε−
ώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εκτός από
τα αναφερόμενα στα άρθρα 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 21
της υπ’αριθμ. Δ15/Α΄/Φ19/οικ.23972/4.12.2007 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 2362 Β΄).
(Β) Της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών
Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών, καθώς και άλλων θεμάτων
γενικού ενδιαφέροντος:
1. Σύγκλησης συσκέψεων με τους εποπτευόμενους από
το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς, σε επίπεδο διοίκησης
φορέων, για θέματα που άπτονται των ανωτέρω υπό (Α)
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, καθώς
και ειδικότερα κοινοτικά θέματα.
2. Διατύπωσης θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
για το χειρισμό θεμάτων της Ε.Ε.
3. Εισήγησης στον Υπουργό Ανάπτυξης για τον ορι−
σμό εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις σε
κοινοτικό επίπεδο συναντήσεις, συνέδρια, ομάδες εργα−
σίας ή διυπουργικές επιτροπές, για την παρακολούθηση
θεμάτων τα οποία εξετάζονται στην Ε.Ε.
4. Απαντήσεων σε έγγραφα οχλήσεων, προειδοποιη−
τικών επιστολών και αιτιολογημένων γνωμών της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής.
(Γ) Της Οικονομικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυν−
σης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών: Πραγματοποί−
ησης δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και διενέργειας
τακτικών δημοσίων διαγωνισμών και κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και υπογραφής συμβά−
σεων για τις οποίες υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου για
ποσό έως 58.694 ευρώ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ15/Α΄/Φ19/οικ. 23972/
4.12.2007 (ΦΕΚ 2362 Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ.500/31/161721/Ε5
(9)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Βύσσας, Νομού Έβρου.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ.12, παρ.1 εδαφ. Δ΄του ν. 1351/1983
(ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
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2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1987/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β,
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α, 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ.11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.3, εδ.α του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/
3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄/
3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
12. Την υπ’ αριθμ.Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
13. Τα υπ’ αριθμ. 1424/28.1.2008 και 2188/11.2.2008, έγ−
γραφα του Δήμου Βύσσας, Νομού Έβρου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι, διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο
Βύσσας, Νομού Έβρου.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.3.2008.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Βύσσας, Νομού Έβρου.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε.
10/6041.01 ως εξής:
5.520,00 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 10 μήνες) για
το έτος 2008 και

6.624,00 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008. Αντίστοιχη
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.
5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει
από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/42/161717/Ε5
(10)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Κερκυραίων.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄του ν.
1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1987/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β,
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ.11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.3, εδ.α του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/
3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄/
3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
12. Την υπ’ αριθμ.Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
13. Τα υπ’ αριθμ. 4090/12.2.2008 και 5722/26.2.2008
έγγραφα του Δήμου Κερκυραίων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέρεται
στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία επίσης
αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον οικείο
προϋπολογισμό για την κάλυψη της, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε δεκαεννέα (19) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων, στο Δήμο
Κερκυραίων.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.3.2008.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Κερκυραίων.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε.
10.6041 ως εξής:
34.960,00 ΕΥΡΩ (19 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 10 μήνες) για
το έτος 2008 και
41.952,00 ΕΥΡΩ (19 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008. Αντίστοιχη
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.
5. Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει
από το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΝΑΚΟΣ

Ν. ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 82219/1680
(11)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας 1053 τακτικών υπαλ−
λήλων του Ο.Ε.Ε, έτους 2009.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
β) Του άρθρου 18 του ν. 2224/1994.
γ) Του ν. 678/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως συμπληρώ−
θηκαν μεταγενέστερα (ΦΕΚ 246/Α/77).

δ) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κλπ».
2. Του άρθρου 1 του ν. 369/1976 «Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του ν.δ. 496/1974 περί Λογιστικού
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως ετροπο−
ποιήθη μεταγενεστέρως».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού του
Οργανισμού Εργατικής Εστίας ύψους 4.600.000,00 ΕΥΡΩ
περίπου για το οικονομικό έτος 2009.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις έχουν προ−
βλεφθεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατι−
κής Εστίας οικονομικού έτους 2009, με τα στοιχεία ΚΑΕ
261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».
4. Τις ανάγκες του Ο.Ε.Ε. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.
5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007»Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνινικής Προστασίας» (ΦΕΚ. 1/Β/2.1.2008).
6. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 58589/2.12.2007 του Ο.Ε.Ε.,
αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε τις εποχιακές, έκτακτες και επείγου−
σες υπηρεσιακές ανάγκες (προετοιμασία προγραμμάτων
Κοινωνικού Τουρισμού χειμερινού και εαρινού ήτοι απο−
γραφή και καταγραφή δικαιούχων, διενέργεια ανοιχτών
διαγωνισμών, διανομή εισιτηρίων, Συνοδεία−Εποπτεία
εκδρομικών προγραμμάτων κ.λ.π), που επιβάλλουν την
υπερωριακή απασχόληση 1053 τακτικών υπαλλήλων του
Οργ/σμού Εργατικής Εστίας κατά το χρονικό διάστημα
από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και εγκρίνουμε την υπερω−
ριακή εργασία τους κατά τις απογευματινές ώρες και
μέχρι της 22ας νυκτερινής ώρας πέραν από τις ώρες της
υποχρεωτικής απασχόλησης, για 758.160 ώρες συνολικά
(Μέχρι 60 ώρες μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο).
2. Η κατανομή των παραπάνω εγκριθεισομένων ωρών
ανά υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.
3. Η υπερωριακή εργασία θα προσφέρεται από Δευ−
τέρα έως και Παρασκευή.
4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται
οι άμεσοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε και οι
υπεύθυνοι των Γραφείων Διανομής Εισιτηρίων.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 1314.12/03/2008
(12)
Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους
Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνι−
ών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προσωπικού Λιμε−
νικού Σώματος, με τις αστικές και υπεραστικές συ−
γκοινωνίες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ−ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Κώδικος Δημο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 11 παρ. 7 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α)
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
(Λ.Σ) και άλλες διατάξεις».
γ) του π.δ. 138/1998 (ΦΕΚ 107 A) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες».
δ) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».
ε) της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β)
απόφαση Πρωθυπουργού – Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών».
στ) του ν. 3629/2007 (ΦΕΚ 294 Α) «Κύρωση του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμέ−
νων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους
2008».
2. Την αριθμητική δύναμη του προσωπικού Λιμενικού
Σώματος, που μετακινείται με τις αστικές και υπερα−
στικές συγκοινωνίες για εκτέλεση υπηρεσίας εντός
των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας περιοχής της
Υπηρεσίας που υπηρετεί, χωρίς να προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις καταβολή του αντιτίμου του
εισιτηρίου σε βάρος του Δημοσίου.
3. Το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών
των αστικών συγκοινωνιών που ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 (ΦΕΚ 695
Β) κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Οικονομίας
– Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Καθο−
ρισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ,
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΕΝΟΣΕ)».
5. Την υπ’ αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 (ΦΕΚ 871 Β) από−
φαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπρο−
σαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
ύψους 133.190,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2008, η
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κωδικού
φορέα 41/110/0711 προϋπολογισμού ΥΕΝΑΝΠ τρέχοντος
έτους, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος της πίστωσης για την πλη−
ρωμή της δαπάνης που προκαλείται από την ελεύθερη
κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος με
τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετα−
κινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός των γεω−
γραφικών ορίων αρμοδιότητας περιοχής της Υπηρεσίας
που υπηρετεί, για τις οποίες δε δικαιολογείται από
τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο των εισιτηρίων σε
βάρος του Δημοσίου, για το έτος 2008 στο συνολικό
ποσό 133.190,00 ευρώ.
2. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 41/110/0711
Προϋπολογισμού ΥΕΝΑΝΠ έτους 2008 και υπόκειται στις
εκάστοτε προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.
3. Η πληρωμή της δαπάνης στους επί μέρους φορείς
Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών θα γίνεται με
την έκδοση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας – Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής,
στο όνομα κάθε δικαιούχου, μετά την αποστολή σ’ αυτή
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
4. Η δικαιολόγηση της δαπάνης θα γίνεται βάσει των
ακολούθων δικαιολογητικών:
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− Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τους Οργανι−
σμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, θεω−
ρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.
− Αντίγραφο της παρούσης
− Κατάσταση όπου βεβαιώνεται ότι το προσωπικό
του Λ.Σ που υπηρετεί στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές
και Υπηρεσίες μετακινείται ελεύθερα με τα μεταφορικά
μέσα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν. 2329/1995,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους
5. Κατανέμουμε την πίστωση αυτή στους Οργανισμούς
των Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών της χώρας,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕ−
ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α

Ο.Α.Σ / ΚΤΕΛ

ΠΟΣΟ (€)

1.

Ο.Α.Σ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α)

2.

ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ

4.050,00 €

3.

Ο.Α.Σ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4.160,00 €

4.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.020,00 €

5.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

600,00 €

6.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

450,00 €

7.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

450,00 €

8.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ

600,00 €

9.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

10.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΝΔΡΟΥ

600,00 €

11.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

600,00 €

12.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ

450,00 €

13.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

14.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ

600,00 €

15.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

770,00 €

16.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ

17.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

770,00 €

18.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

600,00 €

19.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ

1.020,00 €

20. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2.030,00 €

21.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ

22. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
23. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
25. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
26. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
27. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

70.070,00 €

1.020,00 €

2.660,00 €

3.040,00 €

600,00 €
2.250,00 €
600,00 €
1.520,00 €
730,00 €
1.900,00 €
600,00 €

37342

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.520,00 €

50. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ

29. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.020,00 €

51.

30. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΩ

1.020,00 €

52. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΑΜΟΥ

1.020,00 €

600,00 €

53. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ

600,00 €

32. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΕΣΒΟΥ

2.030,00 €

54. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ

600,00 €

33. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΗΜΝΟΥ

600,00 €

55. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

34. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1.150,00 €

56. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ

35. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

600,00 €

57. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.500,00 €

36. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

600,00 €

58. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

1.520,00 €

37. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ

1.150,00 €

59. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

1.020,00 €

38. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1.020,00 €

60. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ

1.150,00 €

61.

600,00 €

31.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

39. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

450,00 €

40. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

600,00 €

41.

600,00 €

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ

1.520,00 €

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

670,00 €

1.020,00 €
600,00 €

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

133.190,00 €

42. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ

600,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

43. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ

600,00 €

Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2008

44. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

600,00 €

45. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ

600,00 €

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

46. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

450,00 €

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

47. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

600,00 €

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

48. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ

600,00 €

49. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ

600,00 €

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02026302912080008*
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