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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1199/17395 (1)
  Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πα−

ραμυθιάς (ΔΕΑΠ) σε κοινωφελή επιχείρηση με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παραμυ−
θιάς».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−255 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ. 114/τΑ΄/8.6.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 (ΦΕΚ 111/τ.Β΄/28.1.2008) 

απόφαση μας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 τ.Α΄) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την υπ’ αριθμ. 274/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παραμυθιάς, περί μετατροπής της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Παραμυθιάς (ΔΕΑΠ), με 
τροποποίηση του καταστατικού της το οποίο προ−
σαρμόζει στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3463/2006, 
σε κοινωφελή επιχείρηση με επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Παραμυθιάς, καθώς και την σχετική 
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης 
αυτής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 274/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Παραμυθιάς, με την οποία μετατρέ−
πεται η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Παραμυθιάς σε 
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με τα κάτωθι στοιχεία:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παραμυθιάς».
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται 

από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των 
άρθρων 252−264 και 268−270.

3. ΣΚΟΠΟΣ.
Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Δράσεις Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και 

συγκεκριμένα:
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας καθώς και της τρίτης ηλικί−
ας με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ−
μών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ημερησίας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λ.π. 
και τη μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την πα−
ροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αρωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
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β) συμπληρώνουμε την έγκριση αλλαγής του επωνύ−
μου του από: «ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΚΕ»

σε: «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ».
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
      Αριθμ. Φ40202/5481/1177 (4)
Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές ιατρούς και 

οδοντιάτρους από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδο−
χοϋπαλλήλων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 

206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/38/34101π.έτ./19.2.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. Αοικ./8233/30.10.2007 γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξε−
νοδοχοϋπαλλήλων.

5. Τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58).
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950) 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ. «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο 
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί 
το Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) 
να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο 
της ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης 
των ασφαλισμένων του σε όλη τη χώρα, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, σε εξήντα πέντε (65) ελεγκτές 
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους.

Οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι θα πρέπει να 
έχουν πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων σχολών της 
αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προανα−
φερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των επτα−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων (780.000,00) € περίπου και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2008.

Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ελεγκτών ιατρών 
στο Ταμείο, θα παρέχεται σε χρόνο ανεξάρτητο από το 
ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και η εκτέλεση του 
θα παρακολουθείται από την Διοίκηση του Ταμείου.

Μετά την 1.8.2008 οι ως άνω συμβάσεις δύνανται να 
τροποποιούνται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ ανά−
λογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

      Αριθμ. 29852/1704 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της υπ’ αριθμ. 36/2007 απόφα−

σης διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργασί−
ας των Διπλωματούχων και πτυχιούχων Μηχανικών, 
οι οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές επιχει−
ρήσεις 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 Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθο−
ρισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/
τ.Β΄/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 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/τ.Α΄/1990).

5. Την από 2.8.2007 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών 
Επιστημόνων Βιομηχανίας (Σ.Τ.Ε.Β.).

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση της 2.4.2008.

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

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την υπ’ αριθμ. 36/2007 
απόφαση διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Διπλωματούχων και πτυχιούχων Μηχανικών, οι 
οποίοι απασχολούνται στις Βιομηχανικές επιχειρήσεις 
όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργα−
ζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 2.8.2007.
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, 21 Απριλίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
      Αριθμ. ΦΓ1/15964/1146 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/

τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις 
ορισμού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων 
εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ−
φωνία ADR».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9 του π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄) «Προ−

σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
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της υπ’ αριθμ. 94/55/ΕΚ οδηγίας της 21.11.1944 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(β) της παραγράφου 3(γ), του άρθρου 40 του ν. 2963/ 
2001, (ΦΕΚ 268/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των 
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τε−
χνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων με−
ταφορών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

(γ) του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 46/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 του π.δ. 100/2002 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄).

(δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

(ε) της υπ’ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/τ.Β΄) υπουρ−
γικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού ελέγ−
χου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, 
όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι απόφασης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος γ, του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
32591/3257 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού ελέγχου 
οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως 
ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR», αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«γ. Διαθεσιμότητα του Φορέα σε πιστοποιημένους 
πραγματογνώμονες ADR.

Έργο των πραγματογνωμόνων ADR είναι η διενέργεια 
των ειδικών ελέγχων των οχημάτων μεταφοράς επικιν−
δύνων εμπορευμάτων.

Η πιστοποίηση των πραγματογνωμόνων ADR χορη−
γείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
σε όσους είναι:

αα) διπλωματούχοι μηχανικοί ειδικότητας: μηχανολόγου 
ή μηχανολόγου − ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή χημικού ή 
μεταλλειολόγου ή άλλης σχετικής ειδικότητας, κάτοχοι 
άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε., ή

ββ) πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί ειδικότητας: 
μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυπηγού ή οχη−
μάτων ή άλλης σχετικής ειδικότητας, μέλη στην 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάρια επι−
μόρφωσης «Πραγματογνωμόνων ADR», που διοργανώ−
νονται από το ΥΜΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΕΜΠ, το Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και 
Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αερο−
ναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων, 
η διαδικασία διεξαγωγής τους καθώς και οι προϋποθέ−

σεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα που τα παρακο−
λουθούν καθορίζονται από το ΥΜΕ σε συνεργασία με 
τα ανωτέρω επιστημονικά εργαστήρια.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 21 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 12144/1398 (7)

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Μαστιχοχωρίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις τoυ άρθρου 10, ν. 3584/2007.
2) Την υπ’ αριθμ. 7735/2.12.2005 απόφασή μας, περί 

τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δ. Μαστιχοχωρίων.
3) Την υπ’ αριθμ. 5/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Δ.Μαστιχοχωρίων με την οποία ψηφίσθηκε η 
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δ. Μαστιχοχωρίων.

4) Την υπ’ αριθμ. 12/20.2.2008 γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου των ΟΤΑ.

5) Το υπ’ αριθμ. 487/22.4.2008 έγγραφο του Δ. Μαστι−
χοχωρίων.

6) Την υπ’ αριθμ. 1483/29.10.1997 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 5/2005 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Μαστιχοχωρίων με την οποία ψηφίζεται 
η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Μαστιχοχωρίων, που έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Οι υπηρεσίες του Δήμου Μαστιχοχωρίων απαρτίζο−

νται από:
Α) Μια (1) Διεύθυνση.
Β) Δύο (2) Τμήματα.
Γ) Δύο (2) αυτοτελή γραφεία.
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.
Α 1. Διεύθυνση Διοίκησης και έργων.
Β. ΤΜΗΜΑΤΑ.
Β 1. Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών.
Β 2. Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
Α 2) Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ.
Α 3) Αυτοτελές γραφείο Ειδικού Συμβούλου − Συνερ−

γάτη.

Άρθρο 2

Τα κατά το προηγούμενο άρθρο τμήματα υποδιαιρού−
νται στα παρακάτω γραφεία:

1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
1. Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου, Δημοτικού Συμ−

βουλίου και Επιτρόπων.
2. Γραφείο προσωπικού, πρωτοκόλλου, Αρχείου και 

Διεκπεραίωσης.
3. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης.
4. Γραφείο Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπα−

νών.




