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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 35361/ΥΠΕ/5/00045/Ε/ν. 3299/2004/ 
29.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης 
«ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» για ενίσχυση 
επένδυσης της που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
συστήματα ισχύος 99,96 KW, στην θέση Βορεινού του 
Δήμου Αριδαίας του Νομού Πέλλας, συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης ποσού εξακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 
(628.000) Ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων 
διακοσίων (251.200) Ευρώ.

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
24.3.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(2)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥΡΑΓΙΟ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΟΥΡΑΓΙΟ Α.Ε.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 35012/ΥΠΕ/5/00069/Ε/ν. 3299/2004/ 
28.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας 
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«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ−
ΡΑΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΟΥΡΑΓΙΟ Α.Ε.» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής 42 δωματίων − 79 κλινών εκ της συνολικής δυνα−
μικότητας 70 δωματίων − 135 κλινών της ξενοδοχειακής 
μονάδος «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ» τάξης 3(*), στην περιοχή 
Λάμπη της Νέας Αλικαρνασσού, του Δήμου Κω του Νο−
μού Δωδεκανήσου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπά−
νης δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
(2.980.000,00) €, με επιχορήγηση ποσού ενός εκατομ−
μυρίου διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων 
(1.281.400,00) €, δηλαδή ποσοστό 43% επί του κόστους 
της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε ( 5) νέες 
θέσεις εργασίας (2,5 Ε.Μ.Ε)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)

    Περίληψη Καταλογιστικής Πράξης.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ Ζ΄ Τ.Ε.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ. 491/05/29.7.2008 καταλογιστική 
πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πει−
ραιά, επιβλήθηκε για το αδίκημα της απλής Τελωνειακής 
Παράβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1165/1918 
«Περί Τελωνειακού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί 
και ισχύουν δυνάμει των άρθ. 118 παρ. 5, 142 παρ. 2, 150, 152, 
155 και επόμ. του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», στο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδωνα του Χρήστου, κά−
τοχο του Α.Δ.Τ. με γεν. αριθ.ΑΑ−068279, με Α.Φ.Μ.019810230, 
με τελευταία γνωστή δ/νση Λ. Κυνοσούρας και 12η οδό, 
Αμπελάκια Σαλαμίνας και ήδη αγνώστου διαμονής, σε 
αυτόν πρόστιμο € 1.000,00 (χίλια ευρώ), πλέον Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 2,4%, € 24,00 (είκοσι τέσσερα ευρώ).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

F
    
Αριθμ. 56274/2610 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 20.5.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων σε Μεταλλεία−Λιγνιτωρυ−
χεία−Λατομεία όλης της χώρας για το έτος 2008.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 29.5.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας ερ−
γαζομένων Μεταλλείων−Λιγνιτωρυχείων−Λατομείων 
Ελλάδος.

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 14.7.2008.

7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 20.5.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 
σε Μεταλλεία−Λιγνιτωρυχεία−Λατομεία όλης της χώρας 
για το έτος 2008 για όλους τους εργοδότες και εργα−
ζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 29.5.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 56273/2609 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 12.6.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μετα−
φορών όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 20.6.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Φορ−
τοεκφορτωτών Ελλάδος.

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 14.7.2008.

7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι 
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δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζο−
μένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφασίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 12.5.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φορτοεκφορ−
τωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας για 
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλ−
ματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 20.6.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 56270/2606 (6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 28.5.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργατοτεχνιτών−τριων κυτιοποιίας και 
χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 13.6.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Μισθω−
τών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου.

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 16.7.2008.

7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 28.5.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτε−
χνιτών−τριων κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της 
χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 13.6.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. 46695/854 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−

ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 «Επέκταση των 

διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄... ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και προσαρ−
μογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ 
30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 300145/23.6.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 17.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2008, Φ29/110 ΚΑΕ 5243 
και ΚΑΕ 5244, ποσόν δαπάνης κατά Δ/νση ως εξής: Δ/νση 
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Σχεδιασμού ΕΕ και ΑΕΠ ποσόν 3.800,00 €, Δ/νση Τεχνικών 
Μελετών και Κατασκευών ποσόν 28.000,00 €, Δ/νση Γεω−
λογίας − Υδρολογίας ποσόν 1.900,00 € και Δ/νση Αξιοποί−
ησης ΕΕ και ΜΕ ποσόν 5.200,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για είκοσι 

τέσσερις (24) υπαλλήλους, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στις Δ/νσεις 
Σχεδιασμού ΕΕ και ΑΕΠ, Τεχνικών Μελετών και Κατα−
σκευών, Γεωλογίας − Υδρολογίας και Αξιοποίησης ΕΕ 
και ΜΕ, έως 150 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των 
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 47639/872 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−

ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄... ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.95 ΠΥΣ και προσαρ−
μογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ 
30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 9885/27.6.2008 έγγραφο Ενιαίου Φο−
ρέα Ελέγχου Τροφίμων.

16. Την από 17.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, οικονομικού 
έτους 2008 στον ΚΑΕ 0261, ποσόν δαπάνης 38.000,00 €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για είκοσι 

τρεις (23) υπαλλήλους, του Ε.Φ.Ε.Τ., με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 50 ώρες το 
μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 31600/588 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης−Πολιτιστικού Κέντρου Δή−
μου Ηλιούπολης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−

ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
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χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 «Καθορισμός ανωτά−
των ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 
στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύ−
σεις και εργασίες ...Α...΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 21605/18.4.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

16. Την από 15.5.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2008 στον ΚΑ 
15/6022 ποσόν 4.500,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τρεις (3) 

υπαλλήλους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης−Πολιτιστικού 
Κέντρου Δήμου Ηλιούπολης, με σχέση εργασίας Ιδιωτι−
κού Δικαίου Αορίστου (2 διοικητικούς υπαλλήλους και 1 
υπάλληλο ΥΕ−συνοδό/υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων) έως 
11 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 46749/855 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δη−
μοσίων Έργων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11.Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄... ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Φ.80425/14686/2911/23.6.2008 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Την από 17.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Ταμείου οικονομικού έτους 2008 στους 
ΚΑ 00.10.0261.000 και ΚΑ 00.10.0261.100, ποσόν δαπάνης 
135.360,00 €, αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τριάντα 

οκτώ (38) υπαλλήλους, του Ταμείου Συντάξεων Μηχα−
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 50 
ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.12.2008.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 46755/857 (11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονο−
μικών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−

ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄... ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. Φ.80425/16336/3273/23.6.2008 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Την από 17.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Ταμείου οικονομικού έτους 2008 στον ΚΑ 0261, 
ποσόν δαπάνης 4.963,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δύο (2) 

υπαλλήλους, του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως 
Υγειονομικών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου, μέχρι 40 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον 
των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    
Αριθμ. 5237 (12)
Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολού−

θησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παρ. 4 του ν. 3614/2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
− Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική 
Περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα 
άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού.

− Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

− Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

− Του ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμε−
νων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και άλλες διατάξεις.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) 1260/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 583/4.4.2001 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία 
εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ − ΠΡΟ−
ΝΟΙΑ» 2000 − 2006 και καθορίστηκε η συνδρομή των 
διαρθρωτικών ταμείων Ε.Κ.Τ. και Ε.Τ.Π.Α. και όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Ε(2004)5442/20.12.2004, 
Ε (2005) 5640/15.12.2005 και Ε(2006) 6421/7.12.2006 απο−
φάσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση έγκρισης 
του ΕΣΠΑ της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 
(Κωδικός CCI2007GR16UNS001).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, το ύψος της 
οποίας δεν δύναται να υπολογιστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Επιτροπής

1. Σύμφωνα με το ν. 3614/2007, άρθρ. 10, παρ, 4, εδ. α, 
συστήνεται Επιτροπή για τον συντονισμό και παρακο−
λούθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στον τομέα υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013, η οποία αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προεδρεύει, συγκα−
λεί την Επιτροπή και συντονίζει το έργο και τη λει−
τουργία της,

β. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών, ως αντιπρόεδρο,

γ. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ. τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και 
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, 

ε. την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας και με τις αρμο−
διότητες της Ειδικής Γραμματείας Ψυχικής Υγείας και 
κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης.

2. Στην Επιτροπή καλούνται κατά περίπτωση για τα 
θέματα για τα οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι οι Γενικοί 
Γραμματείς των Υπουργείων:

α. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
β. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ. Ανάπτυξης.
3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς 

δικαίωμα ψήφου και οι παρακάτω υπηρεσιακοί παρά−
γοντες:

α. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγι−
κής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προ−
γραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ).

β. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΥΣ).

γ. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξη του ΥΠΟΙΟ.

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).

δ. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού».

ε. Κατά περίπτωση, υπηρεσιακοί παράγοντες αρμό−
διων Υπουργείων για την υλοποίηση των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της 
Επιτροπής,

ζ. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας του τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Δ΄ Προγραμ−
ματική Περίοδο 2007−2013.

4. Εκπρόσωποι άλλων φορέων και Υπουργείων με−
τέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν απαιτείται, στις 
εργασίες της Επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης των 
Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό 
επίπεδο, τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα τομεακά και 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και τις προ−
τεραιότητες για το σύνολο των έργων και δράσεων, 
ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους.

Ο στόχος είναι να διασφαλίζεται η αναγκαία συνέργια 
και συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χρηματοδο−
τούνται από το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α. Την παρακολούθηση και το συντονισμό του προ−

γραμματισμού και της εφαρμογής της Στρατηγικής του 
τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Επιτροπή αποφαίνεται για την συμβατότητα ή την 
απόκλιση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων με τη στρατηγική του τομέα, όπως αποτυπώνεται 
στο ΕΣΠΑ και στα Σχέδια Δράσης που εξειδικεύουν αυτή 
τη στρατηγική δίνοντας σχετικές κατευθύνσεις. 

β. Τη συγκριτική παρακολούθηση της προόδου των 
στόχων κατά θεματικό πεδίο του Τομέα στο ΕΣΠΑ ανα−
φορικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης.

γ. Τη λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες θεσμικές, 
διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτε−
λεσματική διαχείριση, παρακολούθηση, εφαρμογή και 
αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων του 
τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδιαίτερα 
όταν αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά το ΥΥΚΑ και 
απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής

1. Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προεδρεύει της 
Επιτροπής, τη συγκαλεί και συντονίζει το έργο και τη 
λειτουργία της.

2. Με απόφαση της Επιτροπής κατά την πρώτη συνε−
δρίασή της καθορίζεται και εγκρίνεται και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας της, στον οποίο αναφέρεται 
αναλυτικά η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσω του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθορίζονται και 
τα ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα 
Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα του άρθρ. 16 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

Άρθρο 4
Υλοποίηση Έργου

1. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και η παρα−
κολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών της ανα−
τίθεται στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ε.Υ. του Τομέα παράγει 
και προτείνει τα αναγκαία εργαλεία παρακολούθησης 
σχετικά με το ΕΣΠΑ, συντάσσει και υποβάλλει στην 
Επιτροπή τις αναγκαίες εκθέσεις προόδου για την πο−
ρεία υλοποίησης των δράσεων που αφορούν την στρα−
τηγική του Τομέα, είναι αρμόδια για την απαραίτητη 
προετοιμασία και τεκμηρίωση για την διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων, των εισηγήσεων, της ημερήσιας διάταξης 
και των πρακτικών των συνεδριάσεων. Εκδίδει σχετικά 
έγγραφα για την κοινοποίηση και εφαρμογή αρμοδίως 
των αποφάσεων της Επιτροπής. Για την ανταπόκριση 
της Ε.Υ. στην αρμοδιότητα αυτή, προβλέπεται η δυνατό−
τητα της για εξαγωγή στοιχείων και αναφορών από το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις δράσεις 
του Τομέα που εντάσσονται στα Ε.Π. μέσω κατάλληλης 
κωδικοποίησης.

2. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της απο−
στολής της Επιτροπής είναι δυνατόν:

α. να ανατίθενται σε τρίτους οι αναγκαίες έρευνες, 
μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβουλευτική υποστή−
ριξη κ.λπ.,

β. να διοργανώνονται οι αναγκαίες τομεακές ή πε−
ριφερειακές συσκέψεις, συναντήσεις, συνέδρια κ.λπ. 
γύρω από τα θέματα του τομέα υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

3. Η Επιτροπή λειτουργεί με την αναγκαία διαφάνεια 
για το έργο της για την δυνατόν ευρύτερη ανταπόκριση, 
συναίνεση ή και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνι−
κών, οικονομικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις αποφάσεις που τους 
αφορούν.

4. Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των ανα−
γκών της Επιτροπής θα καλύπτονται από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΘΩΝΑΣ 
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4679/Π09/5/68/Ε/28.7.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΘΩ−
ΝΑΣ Ε.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης. που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου για οικοδομές, κα−
τοικίες, καταντήματα κ.λ.π., στη θέση οδός Ευβοίας 270 
του Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας, συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης ποσού 840.000,00 ευρώ και με επιχορή−
γηση συνολικού ύψους 369.600.00 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
44% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: επτά (7) (Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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