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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31310 (1)
 Ανάθεση έργου με σύμβαση στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κρήτης.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206 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 τ.Α΄)

γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247 τ.Α΄).

δ) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201 Α΄).

ε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄)

στ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/
τ.Α΄/17.6.1996).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/268/9583/1.6.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 
ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/2006).

3. Την από 20.3.2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρή−
της.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139 (ΦΕΚ 527 Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
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2007 η επιπλέον δαπάνη δεν θα υπερβεί τις εκατόν 
είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (125.700€) και η 
σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος στον Κ.Α.Ε. 20219, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τη μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τον 
καθαρισμό των χώρων των περιφερειακών υπηρεσι−
ών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, από εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και 
οκτώ λεπτά (176,08 €) σε τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ 
(345€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
    Αριθμ. 84544/Δ4
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Διοικητικού Προσωπικού του Οργανισμού Εκ−
δόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) για το Β΄ εξά−
μηνο του έτους 2007.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 

και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και 
άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 297/23.12.2003 τ.Α΄), 
(άρθρο 16, παρ. 1.) «Υπερωριακή εργασία».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/12540/0022/23.3.2007 Εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματι−
κής πολιτικής έτους 2007 ».

3. Τον α.ν. 952/1937 (ΦΕΚ 469/19.11.1937 τ.Α΄) «Περί ιδρύ−
σεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κ.λ.π βιβλίων» 
καθώς και τίς τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγι−
ναν μεταγενέστερα.

4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, για το 
Β΄εξάμηνο του έτους 2007, ύψους συνολικά 258.994,80 
Ευρώ, περίπου, υπάρχει εγγεγραμμένη στον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό του Ο.Ε.Δ.Β. έτους 2007.

5. Την πράξη 21/34/30.5.2007 του Δ.Σ. του ΟΕΔΒ που 
εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση εργασίας μέ−
χρι 60 ωρών το μήνα για 111 μονίμους υπαλλήλους του 
ΟΕΔΒ, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2007.

Το γεγονός ότι ό αριθμός του μόνιμου προσωπικού 
του Ο.Ε.Δ.Β. παρουσιάζει για διάφορους λόγους (συ−
νταξιοδοτήσεις, μετατάξεις κ.λπ.) συνεχή μείωση τα τε−
λευταία χρόνια, αντίθετα οι υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. 
αυξήθηκαν και αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα ο 
όγκος των εργασιών να έχει πολλαπλασιαστεί .δεδο−
μένου ότι ο Ο.Ε.Δ.Β. σήμερα παράγει και διακινεί κάθε 
χρόνο περίπου 1.200 τίτλους σε 45.000.000 αντίτυπα 
διδακτικών βιβλίων, που αποστέλλονται στα σχολεία 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας, στην Κύπρο και 
στα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο 2007 την υπερωρια−
κή απασχόληση, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
εργασίας, για 111 μονίμους υπαλλήλους του Οργανι−
σμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και για 
το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 μέχρι 31.12.2007 και 

μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου 
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΕΔΒ.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των 
εγκρινομένων ωρών εργασίας ύψους 258.994,80 Ευρώ 
περίπου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2007,σε καμία πε−
ρίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 0261 δηλαδή των 495.400,00 
Ευρώ του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων έτους 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 130134 (5)
Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεω−

τικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά 
την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε 
πλοία»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α) όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Το άρθρο 10 του ν. 3490/2006 «Σύσταση Ινστιτού−
του Ναυτικής Κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ» και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α).

5. Την υπ’ αριθμ. 80029/11.5.2007 (ΦΕΚ 783/Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας για την ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

5. Την από 22.05.2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ), αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
του μέγιστου αριθμού πλοίων στα οποία μπορεί ταυ−
τόχρονα να παρέχει υπηρεσίες ο ίδιος τεχνικός ασφά−
λειας, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 1568/1985 «Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α) και στο 
π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε 
ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α), καθώς και του ελά−
χιστου ημερήσιου χρόνου υποχρεωτικής απασχόλησής 
του και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό 
διάστημα που εκτελούνται εργασίες, ανάλογα με το εί−
δος των πλοίων, το είδος των εκτελούμενων εργασιών, 
τις θέσεις και την περιοχή ελλιμενισμού.
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2. Oι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
σε όλες τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις ναυπήγη−
σης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, 
σύμφωνα με το ν. 2642/1998 Μητρώο επιχειρήσεων 
ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης 
πλοίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α).

Άρθρο 2
Ορισμοί

 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία 
κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότη−
τας:

(Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας
(Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας
(Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.
Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται τα: 
α) Πετρελαιοφόρα άνω των 1600 Κόρων Ολικής Χω−

ρητικότητας (ΚΟΧ)
β) Υγραεριοφόρα άνω των 1600 Κόρων Ολικής Χωρη−

τικότητας (ΚΟΧ) 
γ) Πλοία στα οποία απασχολούνται άνω των 150 ερ−

γαζομένων.
Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται τα:
α) Πετρελαιοφόρα από 200 έως 1600 Κόρους Ολικής 

Χωρητικότητας (ΚΟΧ)
β) Υγραεριοφόρα από 200 έως 1600 Κόρους Ολικής 

Χωρητικότητας (ΚΟΧ) 
γ) Πλοία στα οποία απασχολούνται από 50 έως 150 

εργαζόμενοι.
Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:
 Όλα τα λοιπά πλοία.

Άρθρο 3
Καθορισμός μέγιστου αριθμού πλοίων

 1. Ο μέγιστος αριθμός πλοίων στα οποία μπορεί ταυ−
τόχρονα να παρέχει υπηρεσίες ο ίδιος τεχνικός ασφά−
λειας ορίζεται σε: 

α) Ένα (1) πλοίο Υψηλής επικινδυνότητας. Ο αριθμός 
αυτός μπορεί να προσαυξηθεί με ένα (1) πλοίο Χαμηλής 
επικινδυνότητας, όταν αυτό βρίσκεται στην περιοχή ευ−
θύνης του ίδιου Λιμενικού Τμήματος ή με δύο (2) πλοία 
Χαμηλής επικινδυνότητας, εφόσον και τα 3 πλοία βρί−
σκονται στο ίδιο ναυπηγείο.

β) Δύο (2) πλοία Μεσαίας επικινδυνότητας. Ο αριθ−
μός αυτός μπορεί να προσαυξηθεί με ένα (1) πλοίο Χα−
μηλής επικινδυνότητας, εφόσον και τα τρία (3) πλοία 
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ίδιου Λιμενικού 
Τμήματος ή με δύο (2) πλοία Χαμηλής επικινδυνότητας, 
εφόσον και τα τέσσερα (4) πλοία βρίσκονται στο ίδιο 
ναυπηγείο..

γ) Τρία (3) πλοία Χαμηλής επικινδυνότητας. Ο αριθ−
μός αυτός μπορεί να προσαυξηθεί με 1 πλοίο Χαμη−
λής επικινδυνότητας, εφόσον και τα τέσσερα (4) πλοία 
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ίδιου Λιμενικού 
Τμήματος ή με δύο (2) πλοία Χαμηλής επικινδυνότη−
τας, εφόσον και τα πέντε (5) πλοία βρίσκονται στο ίδιο 
ναυπηγείο. 

2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσε−
ων, η ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, πέραν 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείμενες 
διατάξεις, πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στη αρμόδια 
Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 
Ομοίως και η παύση από τα καθήκοντα αυτά μετά το 
πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 4
Καθορισμός ελάχιστου ημερήσιου χρόνου

υποχρεωτικής απασχόλησης.

1. Ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος υποχρεωτικής απα−
σχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και παρουσίας του 
επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελού−
νται εργασίες ορίζεται σε:

 α) Πέντε (5) ώρες για κάθε πλοίο της Υψηλής κατη−
γορίας επικινδυνότητας

 β) δύο (2) ώρες για κάθε πλοίο της Μεσαίας κατηγο−
ρίας επικινδυνότητας

 γ) μία (1) ώρα για κάθε πλοίο της Χαμηλής κατηγορίας 
επικινδυνότητας.

2. Η παρουσία του τεχνικού ασφάλειας επί του πλοίου 
αναφέρεται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας 
που ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 1568/1985. Συγκεκριμένα 
αναγράφεται από τον ίδιο τον τεχνικό ασφάλειας, ενυ−
πόγραφα, η ώρα προσέλευσης καθώς και η ώρα αποχώ−
ρησής του καθημερινά. Ο γενικός εργολάβος και εάν δεν 
υπάρχει ο κύριος του έργου, υποχρεούται να μεριμνά για 
την ανελλιπή τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων.

Άρθρο 5
Έλεγχος εφαρμογής

O έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Σ.ΕΠ.Ε. οι οποίες κατά περίπτωση συνεπικουρούνται από 
όργανα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της 
παρούσας επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές 
κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του 
ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως τελικώς ισχύει, μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3385/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 210), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ−
θρου 6 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/30.9.1988 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79). Ειδικά ως προς την κοινοποίηση 
και τη δικαστική προσβολή της πράξης επιβολής προ−
στίμου, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 
16 (σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου αυτού) του 
ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α΄ 205). 

2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή 
πρόθεση τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλονται οι 
ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 και 
του άρθρου 17 του ν. 2639/1998, όπως αυτό τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν. 3385/2005. 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις (3) 
μήνες από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007
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