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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΑΡ. ΜΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 22836/ΥΠΕ/4/00383/Ε/ν. 3299/2004/ 
22.12.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΧΑΡ. ΜΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» που αναφέρε−
ται στην ίδρυση μονάδας για την παροχή υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου−
Μαλάδων, του Νομού Ηρακλείου, συνολικής δαπάνης 
τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων (408.000) ευρώ.

Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται στις τε−
τρακόσιες οκτώ χιλιάδες (408.000) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν 
εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (163.200) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις 
εργασίας (2 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 6.11.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

1975



1978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τα προβλεπόμενα από το νόμο, για την εκκαθάριση 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυν−
ση Οικονομικού − Τμήμα Προϋπολογισμού, της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 
ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 
17−120 και τον Κ.Α.Ε. 0511 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμ−
μένη η σχετική πίστωση.

Οι Προϊστάμενοι των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα συντελεσθούν. Οι ίδιοι 
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για 
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η 
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 
της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ

F
Αριθμ. 4936 (7)
      Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε 

υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

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

(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων 
στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι−
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και β) του 
άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 τ.Β΄) από−
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.), όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 82834/25.8.2005 
(ΦΕΚ 1304 τ.Β΄), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 τ. Β΄) και 
9311/26.1.2006 (ΦΕΚ. 104τ.Β΄), όμοιες αποφάσεις.

3. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης των οποίων ο αριθμός 
ανέρχεται μέχρι διακόσιους εξήντα (260), για την αντιμε−
τώπιση των υπηρεσιακών αναγκών κάθε Διεύθυνσης.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 250.000,00 
ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του 
Ειδικού Φορέα 17−110 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση 620.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση μέχρι διακοσίων εξήντα (260) υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, από 1.1.2007 έως 30.6.2007, μέχρι 50.000 

ώρες, συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 
ευρώ, περίπου και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 
17−110 και τον Κ.Α.Ε. 0511.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα συντελεσθούν. Οι ίδιοι 
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για 
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η 
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 
της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ

F
Αριθμ. Φ.105/3709/7666 (8)
      Ορισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Τα−

λαντώσεων, του τμήματος Μηχανολόγων και Αερο−
ναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ως φορέα ελέγχου ADR. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμ−

φωνίας για τη διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 
30η Σεπτεμβρίου 1957».

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 104/1999 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της Ελληνι−
κής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/
ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικό με τις οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. 32591/3257/21.5.2001 (Β΄ 703) υπουρ−
γικής απόφασης    «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού 
φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων 
εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ−
φωνία ADR», όπως ισχύει.

ε. Των υπ’ αριθμ. 77678/9146/11.12.2001 και Φ.105/33447/ 
3602/4.6.2004 εγκυκλίων του Γεν. Γραμματέα του ΥΜΕ.

2. Το υπ’ αριθμ. 310 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του 
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με 
το οποίο το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Τα−
λαντώσεων, του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυ−
πηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, κρίνεται 
ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και τους Κανονισμούς του ΕΣΥΔ, 
να διενεργεί, ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, ελέγχους 
προϊόντων όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο 
Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης.
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3. Την από 14.11.2006 επιστολή του Πανεπιστημίου Πα−
τρών, και τα συνημμένα με αυτή δικαιολογητικά.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και 
Ταλαντώσεων, του τμήματος Μηχανολόγων και Αερο−
ναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
Φορέα Ελέγχου ADR, για τη διενέργεια των ελέγχων 
και των δοκιμών των προβλεπομένων από τις διατάξεις 
της Συμφωνίας ADR και καλύπτονται από το Επίσημο 
Πεδίο Εφαρμογής του με αριθμό 310 Πιστοποιητικού 
Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. σε κυκλοφορούντα οχήματα 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των κλά−
σεων της Συμφωνίας ADR εκτός της 7.

2. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από εξουσιο−
δοτημένους από το ΥΜΕ πραγματογνώμονες, στο ερ−
γαστήριο του ανωτέρω φορέα που βρίσκεται στην οδό 
Πλούτωνος 32, στο Αιγάλεω.

Οποιαδήποτε μεταβολή των εγκαταστάσεων του 
φορέα (δημιουργία νέου, κατάργηση ή τροποποίηση 
υφισταμένων) εγκρίνεται από την αρμόδια Δ/νση του 
Υπ.Μ.Ε.

3. Μετά τον επιτυχή έλεγχο σε όχημα μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Συμφωνίας ADR και της Ελληνικής Νομοθεσίας, 
εκδίδεται φύλλο δοκιμών που υπογράφεται από τον 
πραγματογνώμονα που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο 
κατά ADR στο όχημα και τον εξουσιοδοτημένο υπεύθυ−
νο του Φορέα που αναφέρεται στο Παράρτημα (Επίσημο 
Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης) του υπ’ αριθμ. 310 
Πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ.

4. Η παρούσα εξουσιοδότηση του Φορέα, ισχύει, εφό−
σον εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τις απαιτή−
σεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 32591/3257/6.6.2001, 
όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε ανανέωση ή τροποποίηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ο φορέας 
υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Δι−
εύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών − Επικοινωνιών 
για την έγκριση εκ μέρους της των κατά περίπτωση 
μεταβολών.

Η παρούσα εξουσιοδότηση του φορέα ελέγχου ADR 
υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
του φορέα προς τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) που τον διαπίστευσε, τις διατάξεις 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπ.Μ.Ε.) 
και τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του.

5. Ο προαναφερόμενος φορέας πρέπει να συμμορφώ−
νεται με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της ισχύουσας 
Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, να παρακολουθεί 
με τους ειδικούς πραγματογνώμονες του όλες τις διε−
θνείς εξελίξεις αναφορικά με την εφαρμογή της Συμ−
φωνίας ADR και της Οδηγίας 94/55/ΕΚ περί των οποίων 
θα ενημερώνουν με εκθέσεις τους το Υπ.Μ.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Παπάγου, 18 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. 3555/315 (9)
      Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ της Κοινότητας 
Φιλιππαίων Ν. Γρεβενών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
 31 του ν. 3013/2002.
 15 παρ.1 του ν. 3260/2004.
 6 του ν. 2527/1997.

2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/ 
11123/8.5.2006 έγγραφα του Υ.ΠΕ.Σ.Δ.Δ.Α., με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλή−
ρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγ−
γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου, το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων 
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν κατά τη χρονική περίοδο 
από 1.1.2007 έως 30.4.2007 και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του οποίου θα πρέπει να συναφθεί η κατανεμηθείσα 
σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο(2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από την Κοινότητα Φιλιππαίων Ν. Γρεβενών δι−
άρκειας 12 μηνών, με την προϋπόθεση εφαρμογής των 
παρακάτω όρων:

2.1 Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συναφθεί−
σας σύμβασης στο Υ.ΠΕ.Σ.Δ.Δ.Α.

2.2 Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτηση, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και 
έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το οποίο θα πρέπει 
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια των ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
δε θα κάνει δεκτή τη σύμβαση αλλά και δε θα τη χρη−
ματοδοτήσει.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ (Κοινότητας Φιλιππαίων).

4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο ως εξής:

1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 
055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 
880 ευρώ.

2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ,

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.




