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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1873

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

14 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΓΑΙΟΠΕ−
ΛΑΓΙΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΓΑΙΟΠΕ−
ΛΑΓΙΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .......................................................................................
Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μί−
σθωσης έργου. .................................................................................
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων παρα−
κρατούμενων φόρων. ..................................................................
Επιβολή πολλαπλού τέλους στο ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΕΥΣΤΑ−
ΘΙΟ του Νικολάου και της Μεταξίας ..........................
Καθορισμός των δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων για τις κτηματολογικές εγγραφές και
την έκδοση πιστοποιητικών αντιγράφων και απο−
σπασμάτων, κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουρ−
γίας των έμμισθων υποθηκοφυλακείων ως Κτη−
ματολογικών Γραφείων. ...........................................................
Καθορισμός εξόδων Κηδείας των δημοσία δαπάνη
κηδευομένων......................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10β/151201/06/16.1.2007
(ΦΕΚ 33/19.1.2007 Β) απόφασης: «Ενεργείς εφη−
μερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών,
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρ−
μακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων,
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».......................................
Σύσταση οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3320/2005. .......
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12255/1991 απόφασης του
Νομάρχη Κορινθίας περί σύστασης Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω−
γείου Γκούρας» ................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α Αιτωλ/νίας
κατά το Γ΄ τρίμηνο έτους 2007. ........................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευ−
ματινές και νυκτερινές ώρες εργάσιμων ημερών
καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες του Β΄ εξαμήνου 2007. ....................................................
Υπερωριακή εργασία γεωπόνων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. .....................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 41557 /ΥΠΕ/4/01089/Ε/ν. 3299/04/
30.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΙ−
ΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ», για την ενίσχυση
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας
5* και συνεδριακού κέντρου στην περιοχή Κορρισια του
Δήμου Κέας της Νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων,
δυναμικότητας 121 κλινών.
Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε
επτά εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ
(7.630.000,00 €).
Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται
στο 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυ−
ρίων τετρακόσιων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (3.433.500,00 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα (30) νέες
θέσεις εργασίας (18,0 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 2/51692/0022
(2)
Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθω−
σης έργου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 35 παρ. 1 του ν. 3577/2007
«Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γράμματος δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιω−
τικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατά−
ξεις» (130 Α΄), καθώς και παρ. 3 και 4, οι οποίες αντικα−
θιστούν τις διατάξεις του αρθρ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1
ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (101 Α΄).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 15 του ν. 1894/1990
«Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές δι−
ατάξεις» (110 Α΄).
3. Τις διατάξεις των αρθρ. 3 και 4 του ν. 2525/1997
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις» (188 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 48 και 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.50/76/121153/
Γ1/13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προγραμ−
μάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου
προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (1471
Β΄) και της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51700/Γ1/21.5.2002 υπουρ−
γικής απόφασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγεί−
ου» (679 Β΄).
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 40 ν. 849/1978 «Περί παρο−
χής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (1432 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006
αντίστοιχη απόφαση (204 Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (608 Β΄).
9. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων
στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δη−
μιουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων
όπου στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμ−
ματα λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμό−
ζονται πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
λοιπών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος πο−
σού 14.425.000,00 ευρώ και για κάθε ένα από τα επό−
μενα πέντε έτη ποσού 19.000.000,00 ευρώ περίπου. Η
δαπάνη τρέχοντος έτους θα καλυφθεί από πιστώσεις
του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ για τα επόμενα πέ−
ντε έτη θα εγγράφεται σχετική πίστωση στον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών
των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση
μίσθωσης έργου, σε 1689,00 ευρώ κατά διδακτικό έτος
(10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αί−
θουσες διδασκαλίας μετά των κοινοχρήστων χώρων.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 200,00 ευρώ
ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας,
εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες
των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 282,00
ευρώ για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας εφόσον
το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των
έξι (6), με ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες
διδασκαλίας.
3. Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης αμοιβής των
καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης που
συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου,
σε 282,00 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες) για κάθε
αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων και
Δημοτικών Σχολείων της χώρας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.4.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 1084559/1634/Α0012

(3)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων παρα−
κρατούμενων φόρων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσι−
οδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να
παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται
από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθη−
κε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/13.2.2006
(ΦΕΚ 204Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθο−
ρισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ 151Α΄) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των
δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
4. Το γεγονός ότι οι πρόσφατες καταστροφικές πυρ−
καγιές επηρέασαν την κοινωνική και οικονομική ζωή των
φορολογουμένων και των περιοχών που δεν επλήγησαν
από τις πυρκαγιές.
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε μέχρι 31 Αυγούστου 2007 την προθε−
σμία υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φό−
ρων που έληξε στις 27, 28, 29 και 30 Αυγούστου 2007 για
τους υπόχρεους που δεν αναφέρονται στις υπ’ αριθμ.
1081904/6796−20/0016/ΠΟΛ 1100/29.8.2007 αποφάσεις και
1081900/6795−20/0016/ΠΟΛ 1102/29.8.2007.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στο ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ του Νικολάου και της Μεταξίας
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ.291/02/6.9.2007 Καταλογιστική
Πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων
Πειραιά, επιβλήθηκε για το αδίκημα της λαθρεμπορίας
υγρών καυσίμων, κατά παράβαση των διατάξεων του
ν. 1165/1981 «Περί Τελωνειακού Κώδικα», όπως έχουν αντι−
κατασταθεί και ισχύουν δυνάμει των άρθ. 118 παρ. 5, 142
παρ. 2, 150 παρ. 1, 2 & 3, άρθ. 152 παρ. 1 & 2, 155 παρ. 1 &
2 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
ποσόν 1.200,00 € από πολλαπλά τέλη (πλέον τελών χαρτο−
σήμου 2% και Ο.Γ.Α. επί των τελών χαρτοσήμου 40%) και
ποσόν 34,29 € που αντιστοιχούν σε δασμοφορολογικές επι−
βαρύνσεις, ήτοι συνολικά 1.263,09 € (χίλια διακόσια εξήντα
τρία ευρώ και εννέα λεπτά) στο ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
του Νικολάου και της Μεταξίας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1968, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με γεν. αριθ.
Σ−281162, με Α.Φ.Μ. 072617523, έμπορο υγρών καυσίμων
και τελευταία γνωστή δ/νση διαμονής του στην οδό Ρό−
δων 10, Νέα Κηφισιά και ήδη αγνώστου διαμονής, νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΜΙΧΑΛΑΙ−
ΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με τελευταία γνωστή έδρα στην οδό
Ηρακλέους 7, Χαϊδάρι Αττικής, με Α.Φ.Μ. 093617087, η
οποία κηρύσσεται με αυτόν αλληλέγγυα και εις ολό−
κληρον υπόχρεη, σαν αστικά συνυπεύθυνη.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
του Ζ΄ Τελωνείου Πειραιά
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
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3. Την υπ’αριθμ. 399/03/27.11.2006 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμ−
μισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γρα−
φείων, για την εγγραφή οποιασδήποτε πράξεως στα
κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται από τον έμ−
μισθο Υποθηκοφύλακα, καταβάλλονται τα δικαιώματα
υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, που προβλέπονται για
τη μεταγραφή ή αντίστοιχα την εγγραφή της ίδιας
πράξεως στο Υποθηκοφυλακείο. Το ίδιο ισχύει και για
την έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, πλην των
πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμάτων από
τα κτηματολογικά διαγράμματα, για τη χορήγηση των
οποίων εφαρμόζονται και κατά την μεταβατική περίο−
δο οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30864/30.7.2003 κοινής
υπουργικής απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Δικαιοσύνης (Β΄ 1074). Από τα εισπραττόμενα
ποσά σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας απόφασης,
ο έμμισθος Υποθηκοφύλακας προβαίνει στις παρακρα−
τήσεις και στις αποδόσεις στις οποίες προέβαινε και
πριν την έναρξη ισχύος της μεταβατικής περιόδου.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

F

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 36159
(5)
Καθορισμός των δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων για τις κτηματολογικές εγγραφές και την έκ−
δοση πιστοποιητικών αντιγράφων και αποσπασμά−
των, κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των
έμμισθων υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών
Γραφείων.

F

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 2 περ.α΄), 22 (παρ.
2) και 23 (παρ. 5 περ. δ΄) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτη−
ματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως ο νόμος
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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/τος 63/2005
(Α΄ 98).

Αριθμ. ΔΥ5α/οικ. 114284
(6)
Καθορισμός εξόδων Κηδείας των δημοσία δαπάνη
κηδευομένων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 409/1976 άρθρο 1 παρ. 3 «περί καθορισμού
κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δη−
μοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209/Α/1976).
β. Του π.δ. 138/1998 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
γ. Του π.δ. 151/1998 «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης
και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
δ. Του ν. 2362/1992 «Περί κώδικος Δημόσιου Λογιστι−
κού».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε. Του π.δ. 95/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας».
στ. Του άρθρ. 29 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137 ) «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά όργανα» όπως προσετέθει με το άρ−
θρο 27 του ν. 2081/1992 (154) και της παρ. 2 άρθ. 1 του
ν. 2469/1997 (Α38).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ4α/οικ.110096/1.11.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1648/Β/5.11.2004) «Καθορισμός εξόδων
κηδείας των δημοσία δαπάνη κηδευομένων».
3. Την υπ’ αριθμ. 1/7.10.1992 εγκύκλιο της Γραμματείας
του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ. 1432/
Β΄ (14.10.2005 ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών» όπως
ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ. 527/
Β΄/24.3.2004 ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού ΕΣΔΔΑ «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθεί επακριβώς και θα αντιμετωπίζεται από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης (Φ. 220 Κ.Α.Ε.
0559). Για το έτος 2007 η επί πλέον δαπάνη εκτιμάται το
ποσό των 130.000,00 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης, οι οποίες θα ενισχυθούν κατά
130.000,00 ΕΥΡΩ από άλλες πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ανώτερο ύψος των εξόδων κηδείας
που θα χορηγείται για αποθνήσκοντα άτομα που εμπί−
πτουν στις κατηγορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 409/1976 ως ακολούθως:
α. Α΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 3.000,00 €
Κατ’ εξαίρεση τα έξοδα Κηδείας των κηδευομένων δη−
μοσία δαπάνη Προέδρων Δημοκρατίας, Πρωθυπουργών
Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων και Προέδρων Βουλής,
καθώς και των ατόμων που κηδεύονται με τιμές Πρωθυ−
πουργού, ορίζονται μέχρι του ποσού των πραγματικών
εξόδων και πάντως όχι πάνω από 6.457,00 ΕΥΡΩ.
β. Β΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 2.600,00 €
γ. Γ΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 2.100,00 €
δ. Δ΄ Κατηγορία: Μέχρι του ποσού των 2.000,00 €
2. Για τα άτομα των πιο πάνω κατηγορών που πεθαί−
νουν στο εξωτερικό και μεταφέρονται στην Ελλάδα και
αντίστροφα, χορηγείται πέρα από τα έξοδα της κηδείας
της προηγουμένης παραγράφου και ποσό μέχρι 587,00
ΕΥΡΩ για την αντιμετώπιση εξόδων κατασκευής ειδικού
φέρετρου, ταρίχευσης και μεταφοράς σωρού.
3. Η υπ’ αριθμ. 1273/8.12.1986 (ΦΕΚ 856/1986) κοινή από−
φαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά εξόδων κηδείας
εξακολουθεί να ισχύει.
4. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι εκδόσεως νεωτέρας.
Κάθε όμοια προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Υ10Β/Γ.Π. 107485
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10β/151201/06/16.1.2007
(ΦΕΚ 33/19.1.2007 Β΄) απόφασης: «Ενεργείς εφημε−
ρίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολό−
γων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών
και Κτηνιάτρων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003/Α).
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000,00 €) για το έτος 2007 που θα αντιμετωπισθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511
και 0512 του Φορέα 210, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. /151201/06/16.1.2007
απόφασή μας και αυξάνουμε κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ
(60,000 €) την δαπάνη για την πραγματοποίηση ενεργών
εφημέριων των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών,
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποι−
ών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών
και Κτηνιάτρων που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύ−
ματα της αρμοδιότητάς μας.
Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
Υ10β/Γ.Π. 151201/06/16.1.2007 (ΦΕΚ 33/19.1.2007 Β) από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/83642
(8)
Σύσταση οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3320/2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρύθμιση θεμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ−
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005).
β. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/19.7.2004).
γ.Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν
στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α΄/1988).
δ.Του άρθρου 90 του π.δ. 63/21.4.2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (ΦΕΚ/98/Α΄/22.4.2005)
ε. Του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός
του Υπουργείου Πολιτισμού».
στ. Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄) «Καθορισμός προ−
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄) και Π.Δ 44/2005 (ΦΕΚ/
Α΄/63/9.3.2005).
2. Την υπ΄ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». (ΦΕΚ1432/
Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/13.2.2006 (Β΄ 209) όμοια απόφαση και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ
527/Β/24.3.2004) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
17398/13.9.2005 όμοιά της (ΦΕΚ 1284 /Β΄).
4. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/20.7.2004,
ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/5.5.2005 Εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.
5. Την υπ΄ αριθμ. 29117/Εγκ.1/8.9.2004 Εγκύκλιο του
Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.18.18/621/25120/31.3.2006 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Διευκρινήσεις σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3320/2005» σχετικά με
την κατάταξη αρρένων συμβασιούχων που δεν εκπλή−
ρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
7. Τα πρακτικά των υπ’ αριθμ. 5/13.12.2004 και 6/16.12.2004
συνεδριάσεων των Β΄ και Δ΄ Πενταμελών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ. αντίστοιχα.
8. Την υπ’ αριθμ. 1052/12.10.2005, απόφαση του ΑΣΕΠ,
περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 συμ−
βασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ύψους 80,445.68 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως,
η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται
σε 40,222.81 ΕΥΡΩ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη, τόσο
για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα
οικονομικά έτη, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (Ειδ. Φ. 21−110
ΚΑΕ Ομάδας 0200).
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10. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/65078/3.7.2007 έγγρα−
φο σχετικά με τη μη ύπαρξη κενών θέσεων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς
ειδικότητας με τις συνιστώμενες στο σχέδιο της κοινής
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Την σύσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού τριών (3)
οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδι−
κότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες
πάγιες και διαρκείς ανάγκες κατ’ εφαρμογή του π.δ.
164/2004 ως ακολούθως:
Α/Α

ΕΚΠ/ΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

1.

ΠΕ

Αρχαιολόγων

1

2.

ΔΕ

Συντηρητών
Αρχαιοτήτων

1

3.

ΔΕ

Φυλάκων
Αρχαιοτήτων

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 9001
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12255/1991 απόφασης του
Νομάρχη Κορινθίας περί σύστασης Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολι−
κή Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγεί−
ου Γκούρας»
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240 κ’ 243 του ν. 3463/2006
«περί κύρωσης του κώδικα Δήμων κ’ Κοινοτήτων» κ’
άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 1894/1990.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2467/1997,
που ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές Διοικητικές πράξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 12255/1991 απόφαση του Νομάρχη
Κορινθίας περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γκούρας» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις υπ’ αριθμ. 11/2007 και 81/2007 νομίμως ληφθείσες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φενεού περί τρο−
ποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12255/1991 απόφαση του
Νομάρχη Κορινθίας περί σύστασης Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γκούρας» όπως
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αυτή έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το μέρος που
αφορά την επωνυμία και τη διοίκηση αυτού ως εξής:
1. Η επωνυμία του Νομικού Προσώπου θα είναι:
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου τοπικού Διαμερίσματος Γκούρας» του Δήμου
Φενεού.
2. Το Νομικό πρόσωπο θα διοικείται από επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
Α. Το Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή ένα Δημοτικό Σύμβουλο.
Β. Τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι
δύο (2) από τη μειοψηφία.
Γ. To/τη Δ/ντή/ντρια του Δημοτικού Σχολείου.
Δ. Το/τη Δ/ντή/ντρια του Νηπιαγωγείου.
Ε. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδε−
μόνων ή αν δεν υπάρχει έναν γονέα μαθητή που φοιτεί
στο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο Γκούρας. Η θητεία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω
Νομικού Προσώπου λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12255/1991 απόφαση
του Νομάρχη Κορινθίας όπως έχει διαμορφωθεί μετά
τις τροποποιήσεις.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Φενεού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 24 Αυγούστου 2007
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
Αριθμ. 1978
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας υπαλλή−
λων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α Αιτωλ/νίας κατά
το Γ΄ τρίμηνο έτους 2007.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 « Κώδικας Ν.Α.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις ».
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν. 3205/2003 « Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις ( ΦΕΚ297/τ.Α΄/23.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 σχετικά
με υπερωριακή εργασία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2738/1999 «Συλ−
λογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μο−
νιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9.9.1999).
6. Την έλλειψη προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης για
την αντιμετώπιση των αυξημένων και έκτακτων υπηρε−
σιακών αναγκών της, λόγω διπλασιασμού του όγκου των
εργασιών της από την μεταφορά αρμοδιοτήτων από
άλλες Δ/νσεις της Ν.Α. Αιτωλ/νίας (Δ/νση Πολεοδομίας,
Δ/νση Τ. Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος, κ.α.) όπως
ορίζει το π.δ. 78 ( ΦΕΚ 80/13.4.2006).

7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 ευρώ που θα
καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και
στον ΚΑΕ 0511 του Ε.Φ. 350, αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2007 ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ−
ΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ

8

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΕΡΩ−
ΡΙΑΚΗ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

960

−

Β) Η οριστική συγκρότηση του συνεργείου θα γίνει
με την απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανά−
πτυξης.
Γ) Η δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να υπερβεί
τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
της Δ/νσης Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό. Αύξηση ή νέα
εγγραφή σχετικών πιστώσεων με μεταφορά κονδυλίων
από άλλες κατηγορίες δαπανών, δεν επιτρέπεται να
γίνει. Επίσης δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα
καταβολής των υπερωριών η είσπραξη άλλου ποσού
από ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια αιτία καθώς και όταν
ο υπάλληλος απουσίασε με αναρρωτική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 30 Αυγούστου 2007
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ
F
Αριθμ. 6283
(11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευμα−
τινές και νυκτερινές ώρες εργάσιμων ημερών καθώς
και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Β’
εξαμήνου 2007.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ AΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Ν. Αυτοδι−
οίκησης»
2) Τις διατάξεις του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998)
3) Τις διατάξεις του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/
Α/30.7.1999)
4) Τις διατάξεις του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999)
5) Τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/
30.5.2006).
6) Το υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007 έγγραφο του Υπ. Αγρ.
Ανάπτυξης και Τροφίμων για υπερωρίες Β΄εξαμήνου
2007 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδι−
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οικήσεων που ασχολούνται με ελέγχους που δεν εμπί−
πτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006.
7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπαλλήλων της Δ/
νσης Αγρ. Ανάπτυξης που ασχολούνται με τον ποιοτικό
έλεγχο των νωπών και επεξεργασμένων γεωργικών προ−
ϊόντων φυτικής προέλευσης κατά το Β΄εξάμηνο 2007.
8) Το άρθρο 16 του ν. 3203 (ΦΕΚ 297 Α) για «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες εργασίμων
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες κατά το Β΄ εξάμηνο 2007 όπως παρακάτω:
• Ποιοτικός έλεγχος νωπών και επεξεργασμένων γε−
ωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης που δεν εμπί−
πτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006.
• Αριθμός υπαλλήλων: 7.
• Αριθμός ωρών απογευματινής και νυκτερινής εργα−
σίας μέχρι 60 το μήνα.
• Αριθμός ωρών Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
μέχρι 16 το μήνα.
Το ύψος της δαπάνης για την κάλυψη της υπερω−
ριακής αμοιβής δε μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των
8.500 ευρώ.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Νομάρχης
Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
F
Aριθμ. 9181
(12)
Υπερωριακή εργασία γεωπόνων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 7 του
ν. 2738/1999 «Περί διαπίστωσης αναγκών υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 το
οποίο αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 σχετικά
με την απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές,
ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.
5. Την υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007, έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Αγρ/κής Αν/ξης και Τροφί−
μων «Υπερωρίες και οδοιπορικά Β΄ Εξαμήνου 2007 για
τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγ−
χο των νωπών και μεταποιημένων προϊόντων φυτικής
προέλευσης, των προοριζόμενων για τη μεταποίηση,
των αποσυρόμενων, καθώς και με τον έλεγχο της εσω−
τερικής αγοράς».
6. Οι πιο πάνω έλεγχοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 3460/2006.
7. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγρ/κής Αν/ξης Νομού Φθ/
δας για την καλή λειτουργία της.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε τρεις χιλιάδες και οκτακόσια (3.800,00) ΕΥΡΩ, απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε το ποσό της υπερωριακής εργασίας
τόσο της απογευματινής όσο και των Κυριακών, εξαιρέ−
σιμων ημερών για τους γεωπόνους ποιοτικούς ελεγκτές
που θα ασχοληθούν με τους πιο πάνω ελέγχους κατά
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2007.
2. Μέγιστος αριθμός γεωπόνων ασχολούμενων κατά
μήνα, δέκα (10).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 31 Αυγούστου 2007
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02018731409070008*

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

