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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/47684/0022 (1)   

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/54503/0022/17.4.2007 
κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123 A΄ 15.7.1992) «Ίδρυση Κ.Ε.Ε.Λ.».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 358/1992 (ΦΕΚ 179 

Α΄/24.11.1992) «Οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες 
Κ.Ε.Ε.Λ.»

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/οικ. 5028/2001 (ΦΕΚ 
831 Β΄/29.6.2001) υπουργικής απόφασης, «Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 3204/2003 
(ΦΕΚ 296 Α΄/23.12.2003) «Θέματα Κ.Ε.Ε.Λ. − Απασχόληση 
ιατρών και λοιπού προσωπικού Ε.Σ.Υ. στο Κ.Ε.Ε.Λ.»

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.44024 (ΦΕΚ 
638 Β΄/13.5.2005) κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/54503/0022/17.4.2007 
κοινής υπουργικής απόφασης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 
304 Α΄/24.12.2003).

8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α/273/1999).

10. Τις διατάξεις του όγδοου άρθρου παραγρ. 3 του 
ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α 25/2007).

11. Τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).

12. Ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπά−
νη θα καλύπτεται από τις υπάρχουσες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση 2 
της υπ’ αριθμ. 2/54503/0022/17.4.2007 απόφασής μας και 
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καθορίζουμε το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης κατά 
κατηγορία απασχολουμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ως εξής:

α) Για τους Γενικούς Συντονιστές: 30 €.
β) Για τα άτομα που εκτελούν χρέη Συντονιστή: 25 €
γ) Για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Δ/ντη ή Επιμελητή 

Α΄, τους ιατρούς Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ. Α΄ βαθμού 
και τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς: 16 €.

δ) Για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Β΄, τους 
ιατρούς Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ. Β΄ βαθμού και των 
λοιπών κατηγοριών ιατρούς: 14 €.

ε) Για το Διοικητικό Προσωπικό: 11 €.
Η παρούσα ισχύει από 1.4.2007.
Κατά τα άλλα ισχύει η ανωτέρω απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 75149/Β2 (2)
    Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Οικονομι−

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... και άλλες συναφείς δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ 
2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 2601/10.7.2007 έγγραφο καθώς και 
απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Οικονομικού Παν/μιου Αθηνών (συνεδρία 26.6.2007), από 
το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού.

4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2007 υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του 
Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών συνολικού ύψους τριάντα 
χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δα−
πανών υπερωριακής απασχόλησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα, σε εκατόν έναν (101) υπαλλήλους του Οικονομικού 
Παν/μιου Αθηνών για το έτος 2007 και για αριθμό ωρών 
είκοσι πέντε (25) συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα−
ρούσας απόφασης, ύψους έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων 
ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.887,70) 
και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό 

των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπο−
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 71076/Β2 (3)
    Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Αρι−

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Β΄ 
εξάμηνο του 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... και άλλες συναφείς δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 51943/29.6.2007 έγγραφο καθώς και 
απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 1297/26.6.2007 συ−
νεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτε−
λείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης από τα οποία προκύπτει 
ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για 
την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών του ως άνω Ιδρύματος.

4. Το γεγονός ότι για το έτος 2007 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Παν/μιου Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους εκατόν εβδο−
μήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261) για 
κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα, σε τετρακόσιους ενενήντα έναν (491) μονίμους 
διοικητικούς υπαλλήλους του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, για το β΄ εξάμηνο του 2007 και για 
τριάντα ώρες συνολικά για τον κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ύψους ογδόντα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(85.369,80) δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερ−
βεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπομένης της 
επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ−
σεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθμ. 83501/Β2 (4)
    Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς για το Β΄ εξάμηνο 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30.8.1988).

4. 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.».

5. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβου−
λίου του Παν/μιου Πειραιώς από το οποίο προκύπτει 
ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών του Ιδρύματος αυτού (συνεδρίαση Πρυτανικού 
Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 16/14.5.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 2097/18.7.2007 απόφαση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρη−
σης Κεντρικού Τομέα Πειραιά).

7. Το γεγονός ότι για το έτος 2007 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Παν/μιου 
Πειραιάς (ΚΑΕ 0261) ύψους 130.000,00 Ευρώ για κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής απασχόλησης.

8. Το υπ’ αριθμ. 20073892/25.6.2007 έγγραφο του Παν/
μιου Πειραιά.

9. Την υπ’ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογι−
σμού έτους 2007 του Παν/μιου Πειραιώς, σε σαράντα 
πέντε (45) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν 
εξήντα (60) ώρες για τον καθένα για το β΄ εξάμηνο 
του 2007.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 17.000,00 Ευρώ 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό 

των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Παν/μιου Πειραιώς, μη επιτρεπομέ−
νης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 79292 (5)
    Λειτουργία Ειδικού Θεραπευτικού Τμήματος (ΕΙ.ΘΕ.Τ) 

Απεξάρτησης Τοξικομανών στο Κατάστημα Κράτη−
σης Τρικάλων τύπου Β.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστι−

κός Κώδικας» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του 
ν. 3038/2002 «Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 
88 παρ. 2 το Συντάγματος και λοιπών διατάξεων».

β) των άρθρων 30, 31, 32 παραγρ. 1, 55 και 57 παρ. 2 
του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά».

2. Την υπ’ αριθμ. 79289/2007 (ΦΕΚ 1264/2007 B) από−
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί «Μερικής μετα−
τροπής του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων τύπου 
Β και σε θεραπευτικό Κατάστημα».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την λειτουργία Ειδικού Θεραπευτικού Τμήματος
(ΕΙ.ΘΕ.Τ) Απεξάρτησης Τοξικομανών στο Κατάστημα 
Κράτησης Τρικάλων τύπου Β.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.− Στο Ειδικό Θεραπευτικό Τμήμα Τοξικομανών του 

Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων (ΕΙ.ΘΕ.Τ) εφαρμόζε−
ται στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτη−
σης από ψυχότροπες ουσίες, από το ΚΕΘΕΑ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκουσία μετά από 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και έγγραφη δήλωση 
τους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Σωφρονιστικού Κα−
ταστήματος που κρατούνται.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:
α) Να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών συμπληρωμένων.
β) Να μην έχουν καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη.
γ) Να έχουν εκτίσει χωρίς ευεργετικό υπολογισμό ημε−

ρών ποινής λόγω εργασίας, τουλάχιστον έξι μήνες.
δ) Να έχουν επιδείξει διαγωγή στη φυλακή η οποία να 

παρέχει βάσιμη προσδοκία για καλή συμπεριφορά και 
συνεργασία στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

ε) Να είναι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Τούτο απο−
δεικνύεται με δικαστική απόφαση με πραγματογνω−
μοσύνη η οποία έχει διεξαχθεί κατ’ άρθρο 30 παρ. 2 
εδαφ. 3459/2006.
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στ) Να έχουν ολοκληρώσει στο Σωφρονιστικό Κατά−
στημα που κρατούνται την παρακολούθηση του Προ−
γράμματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ.

Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμ−
ματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα προκύπτει από 
σχετική βεβαίωση του Επιστημονικά Υπευθύνου του 
προγράμματος αυτού.

ζ) Να κατανοούν την ελληνική γλώσσα.
2.− Το ΕΙ.ΘΕ.Τ υπάγεται στο Διευθυντή του Καταστή−

ματος Κράτησης Τρικάλων και έχει τις ίδιες με αυτό 
διοικητικές υπηρεσίες, στο θυρωρείο εξωτερική φρουρά, 
Προσωπικό Φύλαξης και υποστηρικτικές λειτουργίες και 
εγκαταστάσεις.

Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.− Για τη διασφάλιση του πλαισίου και της λειτουρ−

γίας του προγράμματος στο ΕΙ.ΘΕ.Τ τα παρακάτω 
πειθαρχικά παραπτώματα που τυχόν θα τελεσθούν σε 
οποιαδήποτε φάση του προγράμματος, επιφέρουν την 
αυτόματη αποπομπή του κρατούμενου με αποκλειστική 
ευθύνη της Διεπιστημονικής Ομάδας (Δ.Ο) να ενημε−
ρώνει προς τούτο τον Διευθυντή του Καταστήματος 
Κράτησης Τρικάλων.

α) Απόδραση ή απόπειρα απόδρασης καθώς και παρα−
βίαση των όρων της άδειας (τακτικής ή έκτακτης).

β) Άσκηση ή απειλή άσκησης βίας (σωματικής ή ψυχο−
λογικής) μεταξύ των θεραπευομένων ή μεταξύ τούτων 
και του προσωπικού του Θεραπευτικού Τμήματος.

γ) Οποιαδήποτε παράβαση του νόμου περί ναρκωτι−
κών, καθώς επίσης η χρήση, εισαγωγή ή απόπειρα εισα−
γωγής ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται 
σε κατάλογο απαγορευμένων φαρμάκων της Δ.Ο.

δ) Εκ προθέσεως καταστροφή περιουσιακών στοιχεί−
ων του Θεραπευτικού Τμήματος.

ε) Δωροδοκία μέλους του προσωπικού ή υπόσχεση 
δώρου.

στ) Ψευδής απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού 
ή κατάποση ξένων αντικειμένων για αποφυγή εκπλήρω−
σης υποχρεώσεων ή για επίτευξη ευεργετήματος.

ζ) Σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με μέλος του προ−
γράμματος ή και με μέλος του προσωπικού.

η) Παρότρυνση άλλου θεραπευομένου να διαπράξει 
τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω παραπτώματα.

Για οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα, όπως αδικαιολό−
γητη απουσία, απείθεια στους κανονισμούς ή ανυπακοή 
ή παραβίαση των όρων του θεραπευτικού συμβολαίου 
από τον τοξικομανή κρατούμενο, η Δ.Ο εισηγείται στο 
διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων τη 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ή την αποπομπή, η 
οποία συνεπάγεται την άμεση μεταγωγή του.

Η τυχόν παρεπομένη πειθαρχική ποινή επιβάλλεται 
από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο όπως προβλέπει 
ο ν. 2776/1999.

2.− Άδεια, τακτική ή έκτακτη, χορηγείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα, πλην όμως ο 
αδειούχος οφείλει κατά την επιστροφή του στο ΕΙ.ΘΕ.Τ 
να υποβληθεί σε άμεση τοξικολογική εξέταση ούρων.

Γ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 
ΕΙ.ΘΕ.Τ

Η στελέχωση της Θεραπευτικής Ομάδας του ΕΙ.ΘΕ.Τ 
(ο αριθμός, η σύνθεση και τα απαιτούμενα προσόντα) 
ορίζεται από το ΚΕΘΕΑ.

Το προσωπικό της Θεραπευτικής Ομάδας συγκροτεί την 
Διεπιστημονική Ομάδα (Δ.Ο) η οποία εγγυάται την εύρυθμη 

και ομαλή λειτουργία της σύμφωνα με τους στόχους και 
το πλαίσιο λειτουργίας της. Η διεπιστημονική ομάδα μπο−
ρεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες ειδικότητες: 
ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο, 
απόφοιτο αναγνωρισμένου θεραπευτικού προγράμματος, 
εκπαιδευτικό, ερευνητή κ.λ.π. Η διεπιστημονική ομάδα μπο−
ρεί να εμπλουτισθεί με ειδικότητες εφόσον προκύψουν 
ανάγκες και για όσο χρόνο απαιτείται.

Επίσης στην Διεπιστημονική Ομάδα (Δ.Ο) συμμετέχει 
και ο αρχαιότερος Κοινωνικός λειτουργός του Καταστή−
ματος Κράτησης. Της Δ.Ο προϊσταται ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος που ορίζεται με απόφαση του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος προέρχεται από τις ειδι−
κότητες που συνθέτουν τη διεπιστημονική Ομάδα με 
κριτήρια τη γνώση και την πείρα του στο χώρο αντιμε−
τώπισης των εξαρτήσεων. Ο Επιστημονκά Υπεύθυνος 
είναι αρμόδιος για το συντονισμό και την υλοποίηση του 
έργου της Δ.Ο και την παρακολούθηση της αξιολόγησης 
του παρεχομένου έργου.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας της Δ.Ο. του ΕΙ.ΘΕ.Τ (πλην 
του συμμετέχοντος σε αυτή Κοινωνικού λειτουργού του 
Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων) βαρύνουν το ΚΕ.ΘΕ.
Α το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του.

Δ΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑ−
ΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα αναπτύσσεται σε πενθήμερη βάση 
(Δευτέρα−Παρασκευή). Η ημερήσια απασχόληση των 
κρατουμένων που θα συμμετέχουν σε αυτό θα είναι 
οκτάωρη και υποχρεωτική.

Οι περίοδοι λειτουργίας είναι τρεις:
α) Η περίοδος ατομικού σχεδιασμού και ενσωμάτωσης.
β) Η κύρια περίοδος θεραπείας (διάρκειας 10−12 μηνών).
γ) Η περίοδος διατήρησης των αλλαγών και πρόληψης 

της υποτροπής.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδι−

κές θεραπευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, 
οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση τις 
ανάγκες των μελών. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός και η 
θεραπευτική παρέμβαση κλιμακώνονται και εξατομικεύ−
ονται, ανάλογα με την περίπτωση και στοχεύουν στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς και στην ομαλή κοινωνική 
επανένταξη των κρατουμένων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του 
Θεραπευτικού Προγράμματος Ψυχικής Απεξάρτησης 
ορίζεται από τη Διεπιστημονική Ομάδα και δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος των 12 μηνών και μεγαλύτερος των 
24 μηνών.

Ε΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ−
ΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ομαλή λειτουργία του Θεραπευτικού Προ−
γράμματος Ψυχικής Απεξάρτησης ορίζεται Επιτροπή 
Παρακολούθησης Προγράμματος, αποτελουμένη από 
το Διευθυντή του Σωφρονιστικού Καταστήματος, τον 
Εισαγγελέα του Σωφρονιστικού Καταστήματος, τον 
Υπεύθυνο ή μέλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Σω−
φρονιστικού Καταστήματος, τον Υπεύθυνο του πολυ−
φασικού θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ και 
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Δ.Ο.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκάστοτε Ει−
σαγγελέας του Σωφρονιστικού Καταστήματος άλλως 
ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Η 
επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
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1. Εγκρίνει την επιλογή των κρατουμένων για ένταξη 
στο πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχικής Απεξάρτησης.

2. Επικυρώνει το δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα που 
καταρτίζει η Διεπιστημονική Ομάδα.

3. Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμ−
ματος στο πλαίσιο του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

4. Εισηγείται για το φορέα εξωτερικής αξιολόγησης 
της Θεραπευτικής Κοινότητας Ψυχικής Απεξάρτησης.

ΣΤ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τη λειτουργία της Θεραπευτικής Ομάδας στο ΕΙ.ΘΕ.Τ

και την εφαρμογή του προγράμματος της Ψυχικής 
Απεξάρτησης προβλέπονται ειδικοί χώροι κοιτωνισμού 
και προαυλισμού των θεραπευομένων κρατουμένων και 
χώροι για το επιστημονικό προσωπικό (γραφεία), δύο αί−
θουσες συναντήσεων και δραστηριοτήτων, τραπεζαρία, 
χώρος για τη συνύπαρξη (ολομέλεια) θεραπευομένων 
και θεραπευτών, WC, που να πληρούν τις προϋποθέσεις 
υγιεινής και ασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να 
καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργίες ενός ημερήσιου 
προγράμματος εργασίας, θεραπείας και σίτισης και 
να εξυπηρετούν τον αριθμό των συμμετεχόντων, όπως 
αυτός θα ορίζεται από το Κατάστημα Κράτησης.

Ζ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο Θεραπευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του συστή−

ματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 
από το ΚΕΘΕΑ (ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αξιολο−
γήσεις που μπορεί να αποφασίσει η διοίκηση του Κα−
ταστήματος Κράτησης). Η διοίκηση του Καταστήματος 
Κράτησης διευκολύνει τη διεξαγωγή των προγραμμάτων 
αξιολόγησης του ΚΕ.ΘΕ.Α, ενώ αντίστοιχα το ΚΕΘΕΑ δι−
ευκολύνει την διεξαγωγή προγραμμάτων αξιολόγησης 
που ενδεχομένως θα εφαρμόσει το Υπουργείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/77831/1682 (6)
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου εισόδου: α) στο Βυζαντινό 

Μουσείο Φθιώτιδας και β) στη Συλλογή Έργων Βυζα−
ντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Κυθήρων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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 
(Φ.Ε.Κ./Α΄/1998).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του
ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/
Α/28.6.2002).

3. Το π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 Φ.Ε.Κ. 
743/Β΄/29.11.1990 − «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό 
των τριών υπογραφών».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄/1432/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β/204/1.2.2006).

6. Το υπ’ αριθμ. 1189/17.5.2006 έγγραφο της 24ης E.B.A.
7. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/64857/3335/ 

3.8.2005 έγγραφο της Δ.Β.Μ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. 10/13.3.2007 ομόφωνη γνωμοδότηση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται:
α) Η επιβολή εισιτηρίου εισόδου στο Βυζαντινό Μου−

σείο Φθιώτιδας ύψους δύο (2) ευρώ για το κύριο και 
ενός (1) ευρώ για το μειωμένο και

β) Η επιβολή εισιτηρίου εισόδου στη Συλλογή Έρ−
γων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Κυθήρων 
ύψους δύο (2) ευρώ για το κύριο και ενός (1) ευρώ για 
το μειωμένο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 16 Αυγούστου 2007

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 38514 (7)
    Έγκριση σύμβασης ανταλλαγής ιδιοκτησιών μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου (Γεν. Γραμ. Αθλητισμού) και του 
Γυμναστικού Συλλόγου Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής».

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 τ.Α΄).

γ) Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/1999) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

δ) Του ν. 3301/23.12.2004 (ΦΕΚ 263/Α΄) και συγκεκρι−
μένα του άρθρου 24 «Ρύθμιση θεμάτων ανταλλαγής 
ιδιοκτησιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Γ.Σ. Ηρακλή Θεσ/νίκης».

ε) Την υπ’ αριθμ. Φ.20.10/9/7458/21.3.2007 έκθεση εκτί−
μησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

στ) Την από 26.4.2007 δήλωση μεταβίβασης ακινήτου 
στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσ/νίκης από την οποία προκύ−
πτει ότι η ανταλλαγή των ιδιοκτησιών δε συνεπάγεται 
υποχρέωση καταβολής φόρου.

2. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 απόφαση (ΦΕΚ 282/
Β/8.3.2006) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πο−
λιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο−
λιτισμού Γεώργιο Ορφανό».
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3. Την υπ’ αριθμ. 13042/9.5.2007 υπογραφείσα σύμβαση 
ανταλλαγής ιδιοκτησιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου (Γ.Γ.Α.) και του Γ.Σ. Ηρακλής Θεσ/νίκης.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την, με βάση τη διάταξη του άρθρου 24 του 
ν. 3301/23.12.2004 (ΦΕΚ Α΄ 263), υπ’ αριθμ. 13042/9.5.2007 
σύμβαση που συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 
ήτοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του αθλη−
τικού σωματείου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Γυμνα−
στικός Σύλλογος Ο ΗΡΑΚΛΗΣ», όπως αυτή συντάχθηκε 
από τον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Γωγάκο και υπογράφηκε με ημερομηνία 9.5.2007 και με 
την οποία σύμβαση ανταλλάσσονται οι ιδιοκτησίες του 
Ελληνικού Δημοσίου και του παραπάνω σωματείου, που 
ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3301/23.12.2004, όπως 
αυτές οριστικοποιήθηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο 
και αναφέρονται στην παραπάνω σύμβαση. Οι ιδιοκτη−
σίες αυτές βρίσκονται στα Ο.Τ. 2 και 3 της περιοχής 
Μίκρας του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, έχουν 
χαρακτηριστεί ως χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων και 
η ανταλλαγή τους διενεργείται για την τακτοποίηση 
όμορων ιδιοκτησιών των συμβαλλόμενων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/3427/25/23753 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3122.1/3427/23753/2.2.2000

κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εται−
ρείας «GENERAL MARITIME MANAGEMENT (HELLAS) 
LTD.», που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN − 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Έχουμε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

77 Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.1994) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α/1997) και την 
παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α/2001) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο του ν. 3550/2007 
(ΦΕΚ 72 Α΄/26.3.2007).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312 Α΄/2005).

γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπληρώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/Β΄/25.5.2005 
και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994, 1246.3/6/94/1.12.1994 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομί−
ας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 919 
Β/14.12.1994).

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί 
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών».

στ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) «περί οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «(ΦΕΚ 
1432/τ.Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

η. Την υπ’ αριθμ. 3122.1/3427/23753/2.2.2000 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 20/ΤΑΠΣ/16.2.2000).

θ. Την από 19.7.2007 αίτηση της εταιρείας «GENERAL 
MARITIME MANAGEMENT (HELLAS) LTD», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 3122.1/3427
/23753/2.2.2000 (ΦΕΚ 20/ΤΑΠΣ/16.2.2000) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας ως ακολούθως:

«Άρθρο 1.
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GENERAL MARITIME 
MANAGEMENT (HELLAS) LTD.» που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ 
και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312 Α΄/2005) με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται 
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο τις ίδιες με τις παραπάνω 
δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρού−
νται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστη−
ριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.».

2. Για τα υπόλοιπα ισχύει η παραπάνω υπ’ αριθμ.
3122.1/3427/23753/2.2.2000 (ΦΕΚ 20/ΤΑΠΣ/16.2.2000) κοινή 
υπουργική απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2007

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/3751/11/24095 (9)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3122.1/3751/3/24095/28.9.2004 

υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «SILVERSTAR 
INTERNATIONAL CO.», που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡ−
ΣΑΛ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

77 Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31.8.1994) τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α/1997) και την 
παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/2001) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο του ν. 3550/2007 
(ΦΕΚ 72 Α΄/26.3.2007).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312 Α΄/2005).

γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005 και τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994, 1246.3/ 
6/94/1.12.1994 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
919 Β/14.12.1994).

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί 
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών».

στ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) «περί οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

ζ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1432/τ.Β/ 14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

η. Την υπ’ αριθμ. 3122.1/3751/3/24095/28.9.2004 (ΦΕΚ 
145/ΤΑΠΣ/13.10.2004) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

θ. Την από 24.7.2007 αίτηση της εταιρείας «SILVERSTAR 
INTERNATIONAL CO.» με την οποία ζήτησε την ανάκλη−
ση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην 
Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 3122.1/3751/3/24095/ 
28.9.2004 (ΦΕΚ 145/ΤΑΠΣ/13.10.2004) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελ−
λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και
ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994 γραφείου της εται−
ρείας «SILVERSTAR INTERNATIONAL CO.», που εδρεύει 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες 
από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Aριθμ. 31106 (10)
    Καθιέρωση και κατανομή Υπερωριακής Εργασίας Β΄ Εξα−

μήνου 2007, για τις ανάγκες Ποιοτικού − Φυτοϋγειο−
νομικού και Ποσοτικού Ελέγχου νωπών και μεταποι−
ημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης 
στους Υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Πέλλας − Έδεσσα.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 

(ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998) που αντικαθιστά το άρθρο 18 του
ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997) «Αναμόρφωση μισθο−
λογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις», το άρθρο 10 του ν. 2732/30.7.1999 
(ΦΕΚ 154 Α) σχετικά με την απασχόληση Γεωπόνων τις 
Κυριακές και ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 
89/Α/22.4.1998) «Μισθολογικές ρυθμίσεις κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 35 του
ν. 2738/9.9.1999 (ΦΕΚ 180/Α).

4. Το υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007 έγγραφο του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπερωρίες Β΄ Εξα−
μήνου 2007 για τους Υπαλλήλους των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων που ασχολούνται με εργασίες ποιοτι−
κού − φυτοϋγειονομικού ελέγχου νωπών και μεταποιη−
μένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και 
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 3460/2006, όπως έλεγχοι στα σημεία πώλησης (κα−
ταστήματα, λαϊκές αγορές, μεταφορικά μέσα), έλεγχοι 
κατά την παραλαβή, διαλογή, συσκευασία, σήμανση, 
συντήρηση, έλεγχοι σε εγκαταστάσεις, σε αποσυρόμενα 
φυτικά προϊόντα, παραλαβή α΄ ύλης προς μεταποίηση, 
δειγματοληψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προ−
ϊόντων φυτικής παραγωγής, κ.λ.π.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των 
Γεωπόνων της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας μας 
που ασχολούνται με τον ποιοτικό − φυτοϋγειονομικό 
έλεγχονωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων 
φυτικής προέλευσης Β΄ Εξαμήνου 2007, όπως περιγρά−
φονται λεπτομερώς στην προηγούμενη παράγραφο 4.

6. Το γεγονός ότι από την απόφασή μας αυτή προκα−
λείται δαπάνη 13.000,00 €, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών Φ.Ο.0291, 
ΚΑΕ 0511 Α, 0512Α Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για 
την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή απρόβλεπτων αναγκών 
για τους Γεωπόνους της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας που 
θα ασχοληθούν με τον Ποιοτικό και Ποσοτικό έλεγχο 
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εισαγομένων, εξαγομένων ή διακινουμένων στις Τρίτες 
Χώρες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεωργικών 
προϊόντων νωπών και μεταποιημένων ή προοριζόμενων 
για μεταποίηση Β΄ Εξαμήνου 2007 ως ακολούθως: Για 
είκοσι (20) γεωπόνους που θα ασχοληθούν με εργασίες 
ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των νωπών και μεταποι−
ημένων γεωργικών προϊόντων και που δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως έλεγχοι 
στα σημεία πώλησης (καταστήματα, λαϊκές αγορές, με−
ταφορικά μέσα), έλεγχοι κατά την παραλαβή, διαλογή, 
συσκευασία, σήμανση, συντήρηση, έλεγχοι σε εγκατα−
στάσεις, σε αποσυρόμενα φυτικά προϊόντα, παραλαβή 
α΄ ύλης προς μεταποίηση, δειγματοληψίες, αναλύσεις 
τελικών μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής, 
κ.λ.π, σύνολο δαπάνης υπερωριών, οδοιπορικών και εκτός 
έδρας αποζημιώσεων Υπαλλήλων 13.000,00 €.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν 
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 28 Αυγούστου 2007

Ο Νομάρχης
MIX. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

  Στην υπ’ αριθμ. Φ.40021/14657/1732/19.7.2007 απόφα−
ση των Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 

Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 
2007, στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών 
αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1382/3.8.2007 
τεύχος Β΄, γίνεται η παρακάτω διόρθωση σφάλματος:

Στην αριθμ. σελίδα 20198 της αριστερής στήλης και 
στον 17o στίχο μετά τις λέξεις:

«...στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γή−
ρατος...»

προστίθενται οι λέξεις:
«και αναπηρίας...».

  (Από το Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας)

   F

(12)
   Στην υπ’ αριθμ. 80612/40504/13.7.2007 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1380/3.8.2007 
(τ.Β΄) και αφορά πολιτογράφηση του ομογενούς αλλο−
δαπού ΖΙΑΓΚΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΗ, στη σελ. 20180 
(β΄ στήλη) στον 3ο στίχο της απόφασης, επιφέρεται η 
πιο κάτω διόρθωση:

από το λανθασμένο:
«και Αποκ/σης γίνεται δεκτή η από 30.12.199 αίτηση ……» 
στο ορθό:
«και Αποκ/σης γίνεται δεκτή η από 30.12.1999 αίτηση …».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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