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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Φ.952.1/5/803396/Σ.438 (1)

Διάθεση τόκων των χρηματικών διαθεσίμων του
 ΕΛ−ΜΤΣ στον ΕΚΟΕΜΣ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2στ του άρθρου 8 του ν. 2448/1996 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 279).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2913/2001 
«Ρύθμιση Θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).

δ. Του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και 
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 35).

ε. Του άρθρου 1 εδ. γ΄ του π.δ. 363/1997 «Διατήρηση 
εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ Α΄ 241).

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/3 Οκτ 2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

3. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929).

4. Το υπ’ αριθμ. 17/9/2.10.2007 πρακτικό του ΔΣ/ΕΛ−ΜΤΣ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του 
Κρατικού Π/Υ, καθόσον ο ΕΛ−ΜΤΣ δεν επιχορηγείται. 
Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2007, του ΕΛ−ΜΤΣ ύψους 3.750.000,00 
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€ περίπου, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι σχετικές πι−
στώσεις (ΚΑΕ 6429), αποφασίζουμε:

6. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 17/9/2.10.2007 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Λογαριασμού του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΕΛ−ΜΤΣ) για τη διάθεση 
στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματού−
χων ΜΤΣ (ΕΚΟΕΜΣ), του 75% των τόκων των χρηματικών 
του διαθεσίμων, του έτους 2007, με την προϋπόθεση ότι 
δε θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
κατά την προσεχή πενταετία 2008 −2012.

7. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα των ενδιαφε−
ρομένων (ΕΛ−ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

 F

   Αριθμ. 903 (ΔΚΗ/Α)85 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας στο Γραφείο του Γενι−

κού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/Α/22.7.2004).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1.2.1996, «Συγχώνευση 
Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004.

4. Την υπ’ αριθμ. 7727/23.6.2004 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Μετα−
κίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλου στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας».

5. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία στο γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού 4.500 ΕΥΡΩ, σε βάρος του ειδικού 
φορέα 35/130, ΚΑΕ 0511 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι 
απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία μιας (1) υπαλλή−
λου, η οποία έχει τοποθετηθεί στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, από 15ης απογευματινής έως 22ας βραδυ−
νής, μέχρι εξήντα (60) ώρες το ανώτερο το μήνα, για το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2008 της ΓΓΕΤ και μέσα στα πλαίσια 
των εγκεκριμένων πιστώσεων.

3. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης θα διενεργηθεί με πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, ενώ επίσης με πράξη 

του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας στο 
τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση 
των ωρών της υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
    
Αριθμ. 5843/Δ2 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 92981/Γ7/15.9.2005 υπουρ−

γικής απόφασης «Καθορισμός ως προσόντος διο−
ρισμού ισότιμου πτυχίου ομοταγούς Ιδρύματος της 
αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίωμα στον κάτο−
χό του να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
μαθήματα της ειδικότητάς του».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Την παράγραφο 8 περ. ιστ και την παρ. 9 του άρθρου 

14 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/1985 τ.Α΄)

2. Την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
156Α΄).

3. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄).

4. Την παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 20 του ν. 3475/ 
2006 (ΦΕΚ 146Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 92981/Γ7/15.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 262/
τ.Β΄/1.3.2006) υπουργική απόφαση.

6. Την υπ’ αριθμ. 20/2007 πράξη του Τμήματος Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/2007 πράξη του 
Συντονιστικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 92981/Γ7/15.9.2005 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ. Β΄/262/1.3.2006) ως εξής:

«Συμπληρώνουμε στα ισότιμα πτυχία ομοταγών ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής με μουσικές ειδικεύσεις, τα πτυ−
χία ομοταγών ιδρύματος της αλλοδαπής το οποίο έχουν 
αναγνωριστεί ως ισότιμα προς τα απονεμόμενα πτυχία 
από τα ελληνικά A.E.I., από τα οποία προκύπτουν οι μου−
σικές ειδικεύσεις Μουσική Τεχνολογία και Πληροφορική 
(BACHELOR IN MUSIC, ACOUSTICS AND RECORDING) 
και Μουσική Θεωρία (BACHELOR OF MUSIC). Οι κάτοχοι 
των ανωτέρω πτυχίων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο−
δαπής, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα προς 
τα απονεμόμενα πτυχία από τα ελληνικά Α.Ε.Ι., από τα 
οποίο προκύπτουν οι ανωτέρω μουσικές ειδικεύσεις 
δύνανται να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας τους 
μόνο στα Μουσικά Σχολεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 4221/113 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου που υπηρετούν στο Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοιν. Προστασίας, κατά το έτος 2008.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.
β) Του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θε−

μάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.π.».
γ) Του ν.δ. 2963/1954 «Περί ιδρύσεως Αυτόνομου Ορ−

γανισμού Εργατικής Κατοικίας» (ΦΕΚ 195/Α/1954), όπως 
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

δ) Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ κλπ».

ε) Του π.δ. 238/17.12.2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας». (ΦΕΚ 278/ 17.12.2007).

2. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 42582/4112/24.12.2007 του 
ΟΕΚ.

3. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 295/27.11.2007 του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού του Ορ−
γανισμού Εργατικής Κατοικίας οικονομικού έτους 2008 
ύψους 30.000,00 EYRO περίπου.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει 
εγγραφεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Οργα−
νισμού Εργατικές Κατοικίας, με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261, 
ύψους 4.000.000,00, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας και εγκρίνουμε την 
υπερωριακή απασχόλησή τους για το έτος 2008 κατά 
τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 22ας νυκτερινής 
ώρας πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για τον κάθε 
υπάλληλο.

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται 
ο Επίτροπος.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικώς ένα (1) μήνα 
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

    Αριθμ. Φ.80425/32095/5034 (5)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Ασφα−

λίσεως Συμβολαιογράφων για το έτος 2008. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού του Ταμείου, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
εξής εργασίες: διακανονισμοί οφειλών συμβολαιογράφων, 
ενημέρωση και έλεγχος ατομικών μερίδων συμβολαιογρά−
φων και τακτοποίηση λογιστικών εγγραφών, εκκαθάριση 
μητρώου ασφαλισμένων, έλεγχος και αλλαγή των βιβλια−
ρίων του κλάδου υγείας, κοστολόγηση λογαριασμών του 
κλάδου υγείας, έλεγχοι σε γραφεία Συμβολαιογράφων.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών 
χιλιάδων (93.000,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγ−
γεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2008 (ΚΑ 0261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Συμβο−
λαιογράφων, για το έτος 2008 και συγκεκριμένα:

για είκοσι δύο (22) υπαλλήλους, δεκατρείς χιλιάδες 
διακόσιες (13.200) ώρες για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τις 22:00.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ−
ματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων ορίζεται η προϊσταμένη διεύθυνσης του Ταμείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.80425/31627/4911 (6)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Συντά−

ξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί−
ων Θεσσαλονίκης για το έτος 2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

297/Α΄23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
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και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση του Ταμείου.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων (8.400,00) € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Τα−
μείου έτους 2008 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Ταμείου Συντάξεων Εφημερι−
δοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, 
για το έτος 2008 και συγκεκριμένα: για δυο (2) υπαλ−
λήλους χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες για εργασία που 
θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά 
το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ταμείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.80425/32091/5031 (7)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας 

και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομι−
ών για το έτος 2008. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
εξής εργασίες: α) έκδοση κάρτας διαδοχικής ασφάλισης 

για τους ασφαλισμένους κατά κύρια και επικουρική σύ−
νταξη, β) ενημέρωση των καρτελών των ασφαλισμένων, 
γ) προετοιμασία για τη μηχανογράφηση των μητρώων 
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, δ) σχεδια−
σμός μηχανογραφικών εφαρμογών για εργασίες που 
σήμερα γίνονται χειρόγραφα, ε) εκμάθηση από τους 
υπαλλήλους της λειτουργίας σε προγραμματιστικό πε−
ριβάλλον και στις νέες μηχανογραφικές εφαρμογές, στ) 
απογραφή ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα πλαί−
σια ένταξής τους στο «Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων 
Εργοδοτών Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.)» και χορήγησης 
«Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)», 
ζ) σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και επιχειρησιακού 
σχεδίου.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα 
χιλιάδων (39.000,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγ−
γεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
έτους 2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας και Επι−
κουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, για το 
έτος 2008 και συγκεκριμένα: για δέκα (10) υπαλλήλους 
έξι χιλιάδες (6.000) ώρες για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τις 22:00.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του 
Ταμείου.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το 
οποίο είναι και υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης 
των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτε−
λεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής 
αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΛΙΑ

F
    
Αριθμ. Φ.80425/29280/4491 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος 
2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
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β) Τις διατάξεις του ν. 4169/1961 (άρθρο 16) και των 
άρθρων 10 και 14 του Κανονισμού Κατάστασης Προσω−
πικού του Ο.Γ.Α.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ο.Γ.Α. προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
εξής εργασίες:

• εκκαθάριση των δαπανών νοσηλείας σε συμβεβλη−
μένες με τον ΟΓΑ ιδιωτικές κλινικές, κρατικά νοσοκο−
μεία και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα − εργαστήρια,

• υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3386/2005 σύμφωνα 
με τις οποίες οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονο−
μία υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να εξαγοράσουν τις 
απαιτούμενες εισφορές στον ΟΓΑ και αφού λάβουν άδεια 
εργασίας να υποβάλουν αίτηση ασφάλισης στον ΟΓΑ,

• υλοποίηση παροχών του Κλάδου Αγροτικής Εστί−
ας,

• αποστολή απόψεων στα διοικητικά δικαστήρια επί 
αγωγών − προσφυγών εναντίον του Οργανισμού,

• διαπίστωση χρόνου ασφάλισης και συνταξιοδότη−
σης καθώς και έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας σε ασφαλισμένους του Οργανισμού, οι οποίοι 
είχαν εργαστεί στα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς 
επίσης και στις χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί 
διμερής σύμβαση (Αυστραλία, Σερβία, Αίγυπτο),

• εργασίες κλεισίματος ισολογισμού − απολογισμού 
ΟΓΑ οικονομικών ετών 2005 και 2006,

• υποστηρικτικές εργασίες για τον έλεγχο των ορ−
κωτών ελεγκτών χρήσεως 2002,

• υποστηρικτικές εργασίες κατά τον κατασταλτικό 
έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου των οικονομικών χρή−
σεων του ΟΓΑ για τα έτη 1998, 1999 και 2001,

• έλεγχος extraits της ΑΤΕ των ετών 2007 και 2008, 
κωδικογράφηση και καταχώρηση στους Η/Υ, αποστολή 
κατασχετηρίων στα ασφαλιστικά ταμεία για είσπραξη 
οφειλών καταλογιστικών αποφάσεων έτους 2006, αλλη−
λοσυμψηφισμός χρεωπιστούμενων − απαιτούμενων πο−
σών διαδοχικής ασφάλισης έτους διακανονισμού 2006,

• υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3518/2006,
• υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του

ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του 
ν. 3581/2007, με τις οποίες ρυθμίζονται οι οφειλές των 
πτηνοτροφικών επιχειρήσεων,

• υλοποίηση μέτρων για τη στήριξη και ανακούφιση 
των πυρόπληκτων ασφαλισμένων του ΟΓΑ,

• διευθέτηση προβλημάτων του κλάδου συντάξεων,
• έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων ιδι−

ωτικών φαρμακείων καθώς και συνταγών φαρμάκων 
εξωτερικών ασθενών νοσοκομείων,

• υλοποίηση του μέτρου απονομής προσωρινής σύ−
νταξης,

• γραμματειακή υποστήριξη γραφείου Διοικητή.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 3.791.892,38 € 
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Γ.Α. 
έτους 2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ο.Γ.Α., για το έτος 2008 
και συγκεκριμένα: για επτακόσιους ογδόντα πέντε 
(785) υπαλλήλους τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες 
(345.000) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευ−

τέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου 
και μέχρι τρεις (3) ώρες ημερησίως, εκτός των υπαλλή−
λων του Γραφείου Διοικητή του ΟΓΑ και των υπαλλήλων 
που μετακινούνται εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχων 
των οποίων η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιεί−
ται μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τέσσερις (4) 
ώρες ημερησίως.

Η διάθεση και κατανομή των παραπάνω εγκριθεισο−
μένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με 
απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, στην οποία θα προσ−
διορίζεται και το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που 
θα εκτελεστούν. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
απασχόλησης θα είναι οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, 
Υπηρεσιών και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του 
Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 258365 (9)
    Επέκταση εφαρμογής Κανονισμού Ασφαλίσεων Ζωικού 

Κεφαλαίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και συμπληρώθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 135).

β) Του άρθρου 3 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223).

γ) Της περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2945/ 
2001 (ΦΕΚ Α΄ 223), «Εθνικό σύστημα προστασίας της 
αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμά−
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας».

δ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 270568/11.12.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1999) από−
φαση Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Ασφά−
λισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει.

3. Την εμφάνιση στις εκτροφές των κουνελιών της 
χώρας το έτος 2007 της ασθένειας «Μυξομάτωση» που 
οφείλεται στον ιό της μυξομάτωσης που ανήκει στην 
οικογένεια Poxviridae και το γένος Leporipoxvitus, ασθέ−
νεια που η μετάδοση της γίνεται μέσω εντόμων και 
τρωκτικών. Η παρουσία των εντόμων εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες και επειδή το έτος 2007 στη χώρα 
μας επεκράτησαν ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλες 
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τις εποχές του χρόνου με αποκορύφωμα τις έντονες 
περιόδους ξηρασίας με παρατεταμένη ανομβρία, που 
εντάθηκαν το καλοκαίρι με τις εκτεταμένες πυρκαγιές, 
είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της νόσου.

 4. Η νόσος, που είναι επιζωοτικής μορφής, έχει έντο−
νη μεταδοτικότητα στα κουνέλια της εκτροφής και 
δεν υπάρχει θεραπεία. Οι εμβολιασμοί έχουν διάφορα 
αποτελέσματα, πάντως ενδείκνυται στις μεγάλης αξί−
ας αναπαραγωγικές μονάδες. Τα πιο αποτελεσματικά 
μέτρα είναι η σφαγή (stamping out), η απομόνωση των 
εκτροφών και οι απολυμάνσεις. 

 5. Η ανωτέρω ασθένεια των κουνελιών δεν περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 2 (ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι) του Κανονισμού Ασφά−
λισης του ΕΛΓΑ και οι θάνατοι ή οι σφαγές των άρρωστων 
κουνελιών δεν μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά από τον 
ως άνω Κανονισμό και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 
παρ. 3 περίπτωση β΄ του ν. 2945/2001 με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, μπορούν να καλυφθούν κίνδυνοι που 
δεν ασφαλίζονται άμεσα από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.

6. Την άμεση ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης της ασθέ−
νειας από τον ΕΛΓΑ προκειμένου να αποζημιώνονται οι 
εκτροφείς και να προληφθεί η εξάπλωση της ασθένειας, 
γεγονός που θα επέφερε μεγαλύτερη οικονομική ζημιά 
στον αναπτυσσόμενο κλάδο της κονικλοτροφίας και 
κατ’ επέκταση στην Εθνική Οικονομία.

7. Επειδή ορισμένες διατάξεις του ν. 2945/2001 δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί, ο ΕΛΓΑ, στα πλαίσια των αρμο−
διοτήτων του, προέβη σε συγκέντρωση στοιχείων και 
προϋπολογισμό των ανωτέρω ζημιών από την ασθένεια 
της μυξομάτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το 
ύψος των ζημιών αναλύεται ως εξής:

Μυξομάτωση των κουνελιών το έτος 2007 ποσό: 
200.000 €.

8. Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί από την 
εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα ανέλθει μέχρι του 
ποσού των 200.000 ευρώ € και θα καλυφθεί από τον 
Κ.Λ. 67 ασφαλιστικές αποζημιώσεις προϋπολογισμού του 
ΕΛΓΑ, ύψους 221.000.000 €, αποφασίζουμε:

Την κατ’ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2007 ασφα−
λιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ της ασθένειας των κου−
νελιών «Μυξομάτωση».

Με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ καθορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
   Αριθμ. ΦΓ10/3472 (10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΦΓ10/39023/28.8.2007 (ΦΕΚ 

1788/6.9.2007 τ.Β΄) «Περί ανασυγκροτήσεως των Κλι−
μακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστι−
κό έτος 2007−2008» αποφάσεως του Προέδρου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ10/3455)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1, 4, 5 και 6 του π.δ/

τος 774/1980, όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2298/1995 και του άρθρου 
76 του π.δ./τος 774/1980.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 2741/1999 και 2 
του ν. 3060/2002. 

3. Τις υπ’ αριθμ. 48208/1965, 7818/1979 (ΦΕΚ Β΄ 
420), 5152/1982 (ΦΕΚ Β΄ 109), 18621/1990 (ΦΕΚ Β΄ 628), 
9627/1991 (ΦΕΚ Β΄ 366), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ Β΄ 1154) και 
ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1970) αποφάσεις της Ολομέ−
λειας περί συστάσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

4. Την υπ’ αριθμ. ΦΓ10/39023/28.8.2007 (ΦΕΚ 
1788/6.9.2007 τ.Β΄) απόφαση του Προέδρου του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου, όπως ισχύει μετά τη διόρθωση 
(ΦΕΚ 1901/14.9.2007 τ.Β΄) και τροποποίησή της με τις 
υπ’ αριθμ. ΦΓ10/46165/9.10.2007 (ΦΕΚ 2042/18.10.2007) και 
ΦΓ10/59564/14.12.2007 (ΦΕΚ 2507/31.12.2007 τ.Β΄) αποφά−
σεις και

5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθόσον στις Γραμμα−
τείες των Α΄ και Β΄ Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έχει συγκεντρωθεί για εκδίκαση μεγάλος όγκος φακέ−
λων στους οποίους η πρόταση των αρμοδίων Υπηρε−
σιών Επιτρόπων είναι η κήρυξη των λογαριασμών ως 
ορθώς εχόντων, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπι−
σθεί μόνο από τους ήδη υπηρετούντες στα εν λόγω 
Κλιμάκια Παρέδρους και Εισηγητές και ως εκ τούτου 
κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη απασχόληση στα Α΄ 
και Β΄ Κλιμάκια και μόνο για την ταχεία εκδίκαση των 
εν λόγω υποθέσεων από 1.2.2008 έως 30.6.2008 όλων 
των Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι 
υπηρετούν στα λοιπά Κλιμάκια αυτού για την άμεση 
διεκπεραίωση των ως άνω εκκρεμοτήτων και αντίστοιχη 
ελάφρυνση των αποθηκευτικών χώρων του Συνεδρίου, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΦΓ10/39023/28−8−2007 
(ΦΕΚ 1788/6.9.2007 τ.Β΄) απόφασή μας, όπως ισχύει μετά 
τη διόρθωση (ΦΕΚ 1901/14−9−2007 τ.Β΄) και τροποποί−
ησή της με τις υπ’ αριθμ. ΦΓ10/46165/9.10.2007 (ΦΕΚ 
2042/18.10.2007 τ.Β΄) και ΦΓ10/59564/14.12.2007 (ΦΕΚ 
2507/31.12.2007 τ.Β΄) και τοποθετούμε για το χρονικό 
διάστημα από 1.2.2008 έως 30.6.2008 στα Α΄ και Β΄ Κλι−
μάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους κάτωθι Εισηγητές 
που ήδη μετέχουν στην σύνθεση των Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και 
Ζ΄ Κλιμακίων και ορίζουμε ότι αυτοί παράλληλα με την 
άσκηση των καθηκόντων τους σ’ αυτά (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και 
Ζ΄) να μετέχουν επίσης και στη σύνθεση των ανωτέρω 
(Α΄ και Β΄) Κλιμακίων για το ως άνω διάστημα για εισή−
γηση και μόνο των υποθέσεων των Κλιμακίων αυτών 
για τις οποίες η εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών 
Επιτρόπων είναι η κήρυξη των λογαριασμών διαχειρί−
σεως ως ορθώς εχόντων (αρθρ. 27 π.δ. 774/1980), και 
ειδικότερα:

Α) Στο Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ τους Εισηγητές: 1. Κούνα Χριστίνα, 
2. Παπαϊσιδώρου Γεώργιο, 3. Ρούλια Ιωάννα, 4. Καρβέλη 
Ευθύμιο, 5. Δημολιού Ευπραξία, 6. Μωϋσιάδου Μαρία, 7. 
Καραπέτη Μαρία, 8. Καρακόϊδα Αθανάσιο, 9. Κάνδυλα 
Γεωργία και 10. Σακελλαρίου Ελένη και

Β) Στο Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ τους Εισηγητές: 1. Καλακίκο Ιω−
άννη, 2. Βασιλόπουλο Ιωάννη, 3. Παπαπαναγιώτου Άννα, 
4. Σκορδά Ελένη, 5. Βόγκα Νικόλαο, 6. Πίσχου Εριέττα, 
7. Μιχαλάκη Χρυσούλα, 8. Σπηλιοπούλου Αικατερίνη, 
9. Ζέρβα Μαρία και 10. Σιδηροπούλου Αθανασία−Μυ−
ροφόρα.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΦΓ10/39023/28.8.2007 
(ΦΕΚ 1788/6.9.2007 τ.Β΄) απόφασή μας, όπως ισχύει μετά 
τη διόρθωση και τροποποίησή της, κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 

F
Αριθμ. 9 (11)
    Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των 

Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω Ειδικού Τέλους 
του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999 για 
το έτος 2007.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του νόμου αυτού.

2. Την από 18.5.2006 απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 99/ 
2006 με θέμα «Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επι−
βάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω Ει−
δικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/ 
1999, για το έτος 2006».

3. Το από 11.12.2007 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ υπ’ αριθμ. 
7655 (ΡΑΕ/Ι−64770/12.12.2007) με θέμα «Αναπροσαρμογή 
του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρι−
κής ενέργειας λόγω Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 
3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999 για το έτος 2007».

4. Τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών Γενικού 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσιοποιείται από τη 
Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος.

Σκέφθηκε ως εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 40 παράγρα−

φος 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999, η ετήσια επιβάρυνση 
Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης λόγω του Ειδικού Τέ−
λους της ιδίας παραγράφου και περιπτώσεως του ν. 
2773/ 1999 (Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€). Το 
όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως με μέριμνα της 
ΡΑΕ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τι−
μών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία.

2. Το ως άνω όριο αναπροσαρμόστηκε για το έτος 
2006 σε 660.736,60 € (εξακόσιες εξήντα χιλιάδες επτα−
κόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ) με 
την από 18.5.2006 απόφαση της ΡΑΕ.

3. Σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μετα−
βολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Γενικής 
Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εντός 
της περιόδου Ιανουαρίου 2006 − Δεκεμβρίου 2006 πα−
ρουσίασε αύξηση κατά 2,9% (δύο και εννέα δέκατα τοις 
εκατό), αποφασίζει:

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 3 περ. 
γ΄ εδάφια (3) και (4) του ν. 2773/1999, την αναπροσαρμο−
γή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη 
κατά θέση κατανάλωσης για το έτος 2007, λόγω του 
Ειδικού Τέλους της ιδίας παραγράφου και περιπτώσεως 
του ν. 2773/1999, σε 679.898 € (εξακόσιες εβδομήντα 
εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02000612101080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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