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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Δ1/Α/167 (1)
Έγκριση κατανομής, για το μήνα Ιανουάριο 2007, πο−

σότητας 9.500 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που 
υπόκειται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των δια−
τάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του ν. 2960/2001, όπως 
ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
παρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίηση των 
διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»» (ΦΕΚ 
Α; 154), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ Α΄ 19) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με 
το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

4. Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας» (Α 187), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 84) σε συνδυασμό με το π.δ. 202/2004 
«Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων» (ΦΕΚ Α΄ 176), το π.δ. 205/2005 «Διορισμός Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 250) και 
το π.δ.33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35).

6. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιο−
ειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει.

7. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς 
τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 513).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ. 19/4040/24.2.2006 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστά−
σιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ Β΄ 249).

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 
(204 Β΄) όμοια απόφαση.

11. Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» 
(ΦΕΚ Β΄ 1533).
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12. Την υπ’ αριθμ. Φ. 1731/978/1.12.2006 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
«Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, δι−
ακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσι−
ου βιοντίζελ της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του 
ν.2960/2001, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1757).

13. Την υπ’ αριθμ. 334/2004 απόφαση του Ανώτατου 
Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων − 
πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινη−
τήρες ντίζελ − Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 
713/2005 και συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).

14. Την υπ’ αριθμ. 513/2004 απόφαση του Α.Χ.Σ. «Προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 
291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει»» (ΦΕΚ Β΄ 1149/2005).

15. Την υπ’ αριθμ. 514/2004 απόφαση του Α.Χ.Σ. «Καύ−
σιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο κίνησης − Απαιτήσεις και 
μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ Β΄ 1490/2006).

16. Την ανάγκη να συνεχιστεί η απρόσκοπτη διάθεση 
αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκειται στο ειδικό φορολογι−
κό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του 
ν. 2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και η ομαλή λειτουργία 
της ελληνικής αγοράς καυσίμων, βάσει της διαμορφω−
μένης κατάστασης στην ελληνική αγορά αυτούσιου 
βιοντίζελ, μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης 
κατανομής για το έτος 2007. 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Κατανέμεται, για το μήνα Ιανουάριο 2007, ποσότητα 
9.500 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκειται 
στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του 
άρθρου 78 παρ. 6 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, και μέχρι 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης κατανομής για το 
έτος 2007, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
Έγκριση κατανομής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει, καθώς και βάσει της διαμορ−
φωμένης κατάστασης στην ελληνική αγορά αυτούσιου 
βιοντίζελ, εγκρίνεται, για το μήνα Ιανουάριο 2007, η 
κατανομή στους κατωτέρω δικαιούχους των ποσοτήτων 
αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορο−
λογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 
2960/2001, όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης κατανομής για το έτος 2007, ως εξής:
Α/Α Δικαιούχος Προέλευση Κατανεμόμενη
  ποσότητας ποσότητα
  αυτούσιου αυτούσιου
  βιοντίζελ βιοντίζελ
   (χιλιόλιτρα)
1. Εταιρία «ΕΛ.ΒΙ. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μονάδα
 ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» παραγωγής
 Έδρα: Σταυροχώρι, ΚΙΛΚΙΣ δικαιούχου στο
 Τ.Κ. 611 00 Σταυροχώρι Κιλκίς 2.700
 Α.Φ.Μ.: 094539619
 Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ  2.700
2. Εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Μονάδα
 Α.Β.Ε.Ε.» παραγωγής
 Έδρα: Ρ. Φεραίου 131, ΠΑΤΡΑ δικαιούχου στη
 Τ.Κ. 262 21
 Α.Φ.Μ.: 094112060 ΒΙΠΕ Πατρών 2.700
 Δ.Ο.Υ.: Β΄ ΠΑΤΡΩΝ

3. Εταιρεία «ΒΕΡΤ ΟΙΛ Μονάδα
 (VERT OIL) Α.Ε.» παραγωγής
 Έδρα 14ο χλμ. ΠΕΟ Θεσ/νίκης− δικαιούχου στον
 Κιλκίς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Αγ. Αθανάσιο 1.200
 Τ.Κ. 54500 Θεσσαλονίκης
 ΑΦΜ 999720810
 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. Εταιρεία «AGROINVEST A.E.B.E.»
 Έδρα Παπαδοπούλου 3 Μονάδα
 Αγ. Ι. Ρέντης Αττικής παραγωγής
 ΤΚ 18233 δικαιούχου στο
 ΑΦΜ 094385687 Δ.Δ. Αχλαδίου
 ΔΥΟ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Εχιναίων Φθιώτιδας 2.700
5. Εταιρεία «STAFF COLOUR
 Α.Β.Ε.Ε.» Μονάδα
 Έδρα ΒΙΠΕ Λάρισας ΛΑΡΙΣΑ παραγωγής
 Τ.Κ. 41004 δικαιούχου στη
 ΑΦΜ 999085488 ΒΙΠΕ Λάρισας 200
 ΔΟΥ Β΄ Λάρισας

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δικαιούχων προσώπων

1. Οι δικαιούχοι που ορίζονται στο άρθρο 1 αναλαμ−
βάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν, από την 1η Ια−
νουαρίου 2007 μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρι−
σης κατανομής για το έτος 2007, εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, τις κατανεμόμενες σε αυτούς ποσότητες 
αυτούσιου βιοντίζελ σύμφωνα με το άρθρο 1.

2. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής ελέγχεται από την 
αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας του δικαιούχου, 
σύμφωνα με την απόφαση Φ.1731/978/1.12.2006.

3. Κατά τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου, 
γίνονται αποδεκτές αποκλίσεις των ποσοτήτων αυ−
τούσιου βιοντίζελ που διατέθηκαν στην Ελληνική Επι−
κράτεια μέχρι ποσοστού 2% επί των ποσοτήτων που 
καθορίζονται στο άρθρο 1 ανά δικαιούχο.

Άρθρο 3
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Στους δικαιούχους που ορίζονται στο άρθρο 1, οι 
οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παρούσα και στις οικείες διατάξεις του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει, επιβάλλονται οι διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ−
θρου 17 του νόμου αυτού.

2. Στους δικαιούχους, επιπλέον των κυρώσεων της 
προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους 
οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

α) Ανάκληση της έγκρισης κατανομής ποσοτήτων 
βιοντίζελ. 

β) Απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανο−
μές βιοντίζελ.

γ) Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της οικείας μο−
νάδας παραγωγής βιοντίζελ.

Άρθρο 4
Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης βιοντίζελ

1. Στους δικαιούχους που ορίζονται στο άρθρο 1 χο−
ρηγείται έγκριση διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 8 του ν. 
3423/2005, από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την έκδοση 
της απόφασης έγκρισης κατανομής για το έτος 2007, 
με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων της άδειας 
λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί, καθώς και των 
ρυθμίσεων της παρούσας.

2. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρ−
θρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, οι κάτοχοι 
άδειας διύλισης υποχρεούνται να παραλαμβάνουν, τις 
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ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που προσφέρονται από 
κάθε δικαιούχο που ορίζεται στο άρθρο 1 και οι οποίες 
κατανέμονται ανά υπόχρεο ως ακολούθως:

 Μέγιστη ποσότητα
 αυτούσιου βιοντίζελ
 ανά Υπόχρεο και Δικαιούχο
 (χιλιόλιτρα)
 Υπόχρεοι

Α/Α Δικαιούχοι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΛΑΣ)
    ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
    ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
1.   Εταιρεία «ΕΛ.ΒΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
     ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» 2025 675
2.   Εταιρία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ
 ΑΒΕΕ 2.025 675
3.   Εταιρία «ΒΕΡΤ ΟΙΛ
 (VERT OIL) Α.Ε. 900 300
4.   Εταιρία «AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.» 2025 675
5.   Εταιρία «STAFF COLOUR Α.Β.Ε.Ε.» 150 50
 ΣΥΝΟΛΟ  7.125 2.375

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 2α 
Ιανουαρίου 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Α. ΜΠΕΖΑΣ Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. Φ2 − 3354 (2)

Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικού ζυγού AGP.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Απόφαση Αριθμ. 767)
  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ−

νητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26.7.1985).
2. Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και 

Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/5.7.1990).

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιή−
σεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων 
των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του 
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 112/
τ.Α΄/15.7.1978).

4. Το άρθρο 1 και 2 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1996) 
«Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης». (ΦΕΚ 51/τΑ΄/18.3.1996),

5. Το π.δ. 57/1996 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της». (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/18.3.1996).

6. Το άρθρο 28α της υπουργικής απόφασης Φ3/2587/78 
«Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και 
Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β΄/26.1.1979), όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β/4.12.1986) 
υπουργική απόφαση.

7. Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Β3−47/14.4.2006 υπουρ−
γικής απόφασης σχετικά με εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού (ΦΕΚ 526/
τ.B΄/26.4.2006).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

9. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ με αριθμό 
Τ7000/18.8.2006 (revision 0) του Ολλανδικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας ΝΜΙ.

10. Την από 7.12.2006 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΚΑ−
ΤΖΟΓΙΑ Ο. Ε. (Γιαννιτσών 15 −54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), απο−
φασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των ηλε−
κτρονικών ζυγών ΑGΡ, οι οποίοι κατασκευάζονται από 
την εταιρεία UNIVERSAL WEIGHT ELECTRONIC CO. LTD 
TAIWAN και εισάγονται στη χώρα μας από την εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΖΟΓ ΙΑ Ο.Ε. (Γιαννιτσών 15 − 54626 ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗ) και φέρουν την σήμανση CE και Μ. Κάθε 
ζυγός, προτού χρησιμοποιηθεί στη χώρα θα πρέπει να 
υποβληθεί σε Αρχική Επαλήθευση από τη Δ/νση Μετρο−
λογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από όπου 
και χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός και 
αν έχει ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την κα−
τασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 
φορέα. Επιπλέον, κάθε ζυγός πρέπει να συνοδεύεται 
με Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία 907384/ΕΟΚ 
του οίκου κατασκευής.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών AGP
Κατασκευαστής: UNIVERSAL WEIGHT ELECTRONIC 

CO. LTD
Κατηγορία ακρίβειας: III
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως40°C
Η έγκριση ισχύει μέχρι 18.8.2016.
3. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών 

αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που 
να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:

α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
β) Ο τύπος του ζυγού,
γ) Κατηγορία ακριβείας
δ) Η μεγίστη δυναμικότητα,
ε) Η υποδιαίρεση,
στ) Η ελαχίστη δυναμικότητα,
ζ) Το μέγιστο απόβαρο,
η) Ο αριθμός σειράς,
θ) Η θερμοκρασία λειτουργίας,
θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ του Ολλανδικού Ινστι−

τούτου Μετρολογίας ΝΜΙ, Τ7000/18.8.2006 (revision 0),
ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2− 3354/ 

2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, 

γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των 
σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφα−
ση μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ2−376/1993 
υπουργικής απόφασης «Όργανα ζύγισης με μη αυτό−
ματη λειτουργία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
90/384/ΕΟΚ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2006

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 191554/06 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας 1074 τακτικών υπαλ−

λήλων του Ο.Ε.Ε. έτους 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
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/1977).

δ) Το π.δ. 360/1997 «Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. 
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων» (ΦΕΚ 240/Α/1997).

ε) Την υπ’ αριθμ. .80030/19.4.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Απασχόλησης και Κοιν. Απασχόλησης.

2. Του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει−
τουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
κλπ».

3. 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».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του υπό έγκριση προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας ύψους 3.866.400,00 ΕΥΡΩ 
περίπου για το οικονομικό έτος 2007.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις έχουν προ−
βλεφθεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατι−
κής Εστίας οικονομικού έτους 2007, με τα στοιχεία ΚΑΕ 
261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».

5. Τις ανάγκες του Ο.Ε.Ε. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το έγγραφο αριθ. 69096/29.11.2006 του Ο.Ε.Ε., απο−
φασίζουμε:

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 1074 τακτικών υπαλλήλων του 
Οργ/σμού Εργατικής Εστίας κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2007 έως 31.12.2007 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 773.280 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
    Aριθμ. Υ3α/Γ.Γ.157025/06 (4)
Σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου (Ε.Π.Ι) στο Δικα−

στικό Μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 «Οργα−

νωμένες Υπηρεσίες παροχής Προστασίας από φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3235/ 2004 «Πρωτοβάθμια Φρο−
ντίδας Υγείας» (ΦΕΚ 53 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής θα προκύψει: α) δαπάνη ύψους δέκα 
χιλιάδων (10.000,00) €, περίπου, ετησίως, για την κάλυψη 
των εξόδων λειτουργίας του Ειδικού Περιφερειακού 
Ιατρείου και εφάπαξ δαπάνη ποσού είκοσι έξι χιλιάδων 
(26.000,00) €, περίπου, για την προμήθεια πάσης φύσε−
ως εξοπλισμού που θα καλυφθούν από πιστώσεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης (εφ. 17−210, ΚΑΕ 0800, 1000). 
Δεν απαιτείται δαπάνη για ανέγερση κτιρίου, καθόσον 
το ΕΠΙ θα στεγαστεί σε χώρους του Δικαστικού Μεγά−
ρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας. Το ΕΠΙ θα 
λειτουργήσει με προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΥ Βύ−
ρωνα, του οποίου το ιατρείο αποτελεί αποκεντρωμένη 
μονάδα και ως εκ τούτου δεν θα προκύψει επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση για μισθοδοσία προσωπικού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 216/2006 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υφυπουργών κατά την 
έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 218 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).

7. Τα υπ’ αριθμ. 108842/2004 και 117470/05/2006 έγγρα−
φα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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8. Το υπ’ αριθμ. 4222/8.3.2006 έγγραφο του Προέδρου 
ΔΣ της Α΄ Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής 
(ΔΥΠΕ) Αττικής, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
Σύσταση

Συνιστάται Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο (Ε.Π.Ι.) στο Δι−
καστικό Μέγαρο των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας, 
ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) 
της αστικής περιοχής του Δήμου Βύρωνα Αττικής, του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδι−
ότητας της Α΄ ΔΥΠΕ Αττικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου (ΕΠΙ) είναι 
η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στους εργαζόμενους και στους συναλλασσόμενους πο−
λίτες στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου των Διοικη−
τικών Δικαστηρίων Αθήνας, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3235/2004 (ΦΕΚ 53 Α΄), της παρ. 
1 του άρθρου 16 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 143 Α΄) και του 
άρθρου 15 του ν. 1397/1983.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ1α/ΓΠοικ. 137 (5)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης οδηγών αυ−

τοκινήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 άρθρο 16.
2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή θα προκλη−

θεί δαπάνη ύψους 76.353,00 € περίπου, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος 
οικονομικού έτους και ειδικότερα από το Φ. 110 και τους 
ΚΑΕ 0511 κατά 57.000,00 € και 0512 κατά 19353,00 €.

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των οδη−
γών προκειμένου να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες 
αιμοδοσίας σε όλη την Επικράτεια, (Νησιά, χερσαία 
Στρατόπεδα κ.λπ.), τους ελέγχους κατά τους θερινούς 
μήνες στις περιοχές που υπάρχουν εργοστάσια εμφι−
αλωμένων νερών με διάρκεια οκτώ (8) και δέκα (10) 
ημερών παραμονής, τη μεταφορά φαρμάκων και Υγει−
ονομικού υλικού, σκηνών σε έκτακτες ανάγκες (σεισμοί, 
βοήθεια σε εμπόλεμες περιοχές κ.α.) καθώς επίσης και 
τη μεταφορά πολιτικών προσώπων ανά την επικράτεια, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαέξι (16) 
υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν ως οδηγοί αυτοκινήτων 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για 

το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και θα 
απασχοληθούν μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα ο καθέ−
νας για απογευματινή εργασία και δέκα έξι (16) ώρες το 
μήνα για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλύ−
ψουν έκτακτες ανάγκες σε όλη την Επικράτεια, (Νησιά, 
χερσαία Στρατόπεδα κ.λπ.), καθώς και τους ελέγχους 
κατά τους θερινούς μήνες στις περιοχές που υπάρχουν 
εργοστάσια εμφιαλωμένων νερών με διάρκεια οκτώ (8) 
και δέκα (10) ημερών παραμονής κ.λπ.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και κατά τις ώρες από 15:00 έως 22:00, και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:00.

Στις ώρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η 
υπερωριακή απασχόληση θα υπάρχει παρέκκλιση ανα−
λόγως με τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύπτουν 
κατά περίπτωση.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέ−
ριμνας και Αυτοκινήτων της Δ/νσης Προσωπικού του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 259306 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 308976/7.9.2006 απόφασης 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 1394 Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1565/1985 «Λιπά−

σματα» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2326/1995 «Τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 153 Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» 
(ΦΕΚ 1533 Β΄).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Η υπ’ αριθμ. 308976/7.9.2006 (ΦΕΚ 1394 Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 394200/5925/8.10.1999 από−
φασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1939 Β΄)» τροπο−
ποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 2 καταργείται και επαναφέρε−
ται σε ισχύ η περίπτ. β του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
394200/5925/8.10.1999 απόφασης του Υπουργού Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ 1939 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 139485/06 (7)
Απασχόληση Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

προς συμπλήρωση της Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής 
Εργασίας για το έτος 2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 3205 (ΦΕΚ 297 τ. Α΄/23.12.2003) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. …και άλλες συναφείς διατάξεις». 

2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των Δημοσίων εν 
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεις διατάξεων ταύτης».

3. Του ν.δ. 1017/1971 «Περί ιδρύσεως ΤΑΧΔΙΚ».
4. Του π.δ/τος 435/1978 «Περί Οργανισμού του ΤΑ−

ΧΔΙΚ».
5. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ στην 

1012/28.11.2006 συνεδρίασή του και το υπ’ αριθμ. 7842, 
7633, 7841/2006 έγγραφο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την έγκριση 
απασχόλησης φυλάκων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για εργασία προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για την 
φύλαξη των κτιρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας Πρωτο−
δικών Αθηνών, για το έτος 2007, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο−
χρεωτικής εργασίας, την απασχόληση Φυλάκων−Νυχτο−
φυλάκων του ΤΑΧΔΙΚ για το έτος 2007 για τη φύλαξη 
των κατωτέρω κτιρίων και μέσα στα πλαίσια των δια−
τάξεων του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν 
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεις διατάξεων ταύτης» ως εξής: 

1. Την απασχόληση τεσσάρων (4) φυλάκων για τις 
Κυριακές και αργίες καθώς και τις νύκτες όλων των 
ημερών για τη φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται 
το Συμβούλιο της Επικρατείας και για το σύνολο 3.950 
ωρών, για το έτος 2007, για τους ανωτέρω τέσσερις 
(4) φύλακες.

2. Την απασχόληση δέκα (10) φυλάκων, για τη φύλαξη 
των κτιρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στε−

γάζονται οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών για 
τις Κυριακές και αργίες καθώς και τις νύκτες όλων των 
ημερών και για σύνολο 7.500 ωρών για το έτος 2007, 
για τους ανωτέρω δέκα (10) φύλακες.

3. Την απασχόληση δύο (2) φυλάκων για τις Κυριακές 
και αργίες, καθώς και τις νύκτες όλων των ημερών για 
τη φύλαξη του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών της πρώην Σχολής Ευελπίδων και για σύνολο 800 
ωρών για το έτος 2007, για τους ανωτέρω (2) φύλακες. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 προϋ−
πολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ έτους 2007 στον οποίο έχει 
εγγραφεί πίστωση ποσού 35.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 141606 (8)

Συγκρότηση Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Δικηγόρων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Νομοθετικού Δια−

τάγματος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» 
(ΦΕΚ 235 Α΄).

2. Το υπ’ αριθμ. 402/8.11.2006 έγγραφο του Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, και

3. Το υπ’ αριθμ. 1045/14.12.2006, έγγραφο του Δικηγο−
ρικού Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των 
Δικηγόρων, για το χρονικό διάστημα, από 1ης Ιανου−
αρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, αποτελούμενο 
από τους:

1. Ρωμύλο Κεδίκογλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Σαραντινό, 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και αναπληρωτή αυτού, 
σε περίπτωση κωλύματός του, το Δημήτριο Λοβέρδο, 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2. Γεώργιο Καλαμίδα, Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτές του, τους Μιχαήλ Δέτση και Γρηγόριο 
Μάμαλη, Αρεοπαγίτες.

3. Αντώνιο Αργυρό, Αθανάσιο Στεφόπουλο και Παναγιώ−
τη Γαλετσέλλη, δικηγόρους Αθηνών, ως τακτικά μέλη, με 
αναπληρωτές αυτών τους Ευλογέτα Τσιτσιπή−Μισαηλίδη, 
Ιωάννη Δρυλλεράκη, Κωνσταντίνο−Δημήτριο Τριανταφυλ−
λόπουλο, Παύλο Ιωαννίδη, Αναστασία Χριστοδουλοπού−
λου και Βασίλειο Χειρδάρη, δικηγόρους Αθηνών.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμμα−
τέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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    Αριθμ. 8376 (9)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5800/13.9.2005 απόφασης 

του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 για τη «δομή και λει−

τουργία των ΤΕΙ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 Δ. της υπ’ αριθμ. 

Ε5/1585/20.3.1984 (ΦΕΚ 191/27.3.1984 τ. Β΄) υπουργικής 
απόφασης για την εσωτερική διάθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία των ΤΕΙ.

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 1404/1983 οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 8 του ν. 2916/2001 ΦΕΚ 
114/11.6.2001.

4. Την υπ’ αριθμ. Ε5/59592/23.8.2005 (ΦΕΚ 215 τ. ΝΠΔΔ/ 
31.8.2005) υπουργική πράξη διατπστώθηκε η εκλογή του 
Ιωάννη Κόκκορα, Καθηγητή, ως Προέδρου του ΤΕΙ/Λ και 
των Θεόδωρου Τσιρίκογλου, Καθηγητή και Αργυρίου 
Νούλα, Ανππλ. Καθηγητή, ως Αντιπροέδρων του ΤΕΙ/Λ.

5. Την υπ’ αριθμ. 5800/13.9.2005 απόφαση του Προέ−
δρου του ΤΕΙ/Λ εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Αντι−
πρόεδρο του ΤΕΙ/Λ Αργύριο Νούλα, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την ανωτέρω απόφασή μας και εκχωρού−
με στον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας Αργύριο Νούλα και 
την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις μετακινήσεις εκτός έδρας 
του προσωπικού του ΤΕΙ/Λ για εκτέλεση υπηρεσίας.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 30 Νοεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ  
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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.gr*02000542401070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 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 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


