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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1345.14/270/2008
Χρήση κινητών τηλεφώνων.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Της παρ. 7 (β) του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ
23 Α΄/4.2.1998) « Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ».
β) Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄/1995) «Περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
και του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α΄/4.12.1996) «Περί προ−
μηθειών του δημοσίου».

γ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα π.δ.
63/2005 Α΄ (98).
δ) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄
1948/3.10.2007).
ε) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/Α΄/19.9.2007).
2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πρόσθετη
ετήσια δαπάνη ύψους 12.000 € περίπου, η οποία για
το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 1.000 €
περίπου.
Η ανωτέρω δαπάνη, τόσο κατά το τρέχον οικονομικό
έτος, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
(Ειδ. Φ. 41−110, ΚΑΕ 0826), αποφασίζουμε:
Τη χρήση μέχρι διακοσίων τριάντα εννέα (239) συνδέ−
σεων κινητής τηλεφωνίας για τις επιχειρησιακές ανά−
γκες του Λιμενικού Σώματος. Οι συνδέσεις αυτές με
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΕΝΑΝΠ θα ενεργο−
ποιούνται, ανακαλούνται και κατανέμονται προς χρήση
στην Κεντρική, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΕΝΑ−
ΝΠ και τα Επιχειρησιακά Μέσα ΛΣ.
1. Με την απόφαση διάθεσης κινητού τηλεφώνου, θα
καθορίζεται και ο μέγιστος χρόνος ομιλίας που θα δύ−
ναται να πραγματοποιείται κάθε μήνα από κάθε τηλε−
φωνική σύνδεση.
Το ανώτατο μηνιαίο όριο χρόνου ομιλίας εκτός του
εσωτερικού δικτύου (ενδοεταιρικές κλήσεις) που θα
αναπτυχθεί έχει ως εξής:
α) χωρίς περιορισμό χρόνου ομιλίας – όγκου δεδομέ−
νων τα προσωπικά τηλέφωνα Υπουργού, Υφυπουργού,
Γενικών Γραμματέων ΥΕΝΑΝΠ, Αρχηγού Λ. Σ, Υπαρχηγών
Λ. Σ, Γενικού Επιθεωρητή Λ. Σ καθώς και του προσωπι−
κού των γραφείου Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικών
Γραμματέων ΥΕΝΑΝΠ και
β) για τις υπόλοιπες συνδέσεις τα 200΄ χρόνο ομι−
λίας.
γ) Όλες οι συνδέσεις έχουν 60 λεπτά το μήνα δωρεάν
χρόνο ομιλίας για τις μεταξύ τους κλήσεις (ενδοεταιρι−
κές) και 70 γραπτά μηνύματα (SMS) το μήνα δωρεάν.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το Γραφείο Τηλεπικοινωνιακών Τελών του Δ΄ Τμή−
ματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, θα τηρεί
κατάσταση με τους αριθμούς κλήσης των κινητών τηλε−
φώνων και τα πρόσωπα που θα τα χρησιμοποιούν.
4. Το Τμήμα Γ΄ (Τηλεπικοινωνιακό) της Διεύθυνσης
Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας, θα παρακολουθεί την απογρα−
φή των χρησιμοποιουμένων συσκευών.
5. Η υπ’ αριθμ. 4335.14/49/1999 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής « Χρήση
κινητών τηλεφώνων» (ΦΕΚ Β΄438/26.4.1999), όπως αυτή
τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 1345.14/244/05 (ΦΕΚ
Β΄ 886/12.7.2006), 1345.14/222/06 (ΦΕΚ Β΄191/14.2.2007) και
1345.14/21/08 (ΦΕΚ Β’ 709/22.4.2008) κοινές αποφάσεις
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για το ίδιο
θέμα, καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/84515/0022
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων
υπαλλήλων στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νο−
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό−
τητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/2003)
2) Τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3691/2008 με τις
οποίες συστάθηκε η επιτροπή με την επωνυμία «Επι−
τροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005)
4) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
5) Τα υπ’ αριθμ. 700/08/18.11.2008 και 701/08/18.11.2008
έγγραφα της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμο−
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
6) Το υπ’ αριθμ. 6929/4.12.2008 έγγραφο της Υ.Δ.Ε.
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ)
7) Το γεγονός ότι, απο τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων
ευρώ περίπου (5.000 €) σε βάρος του τακτικού προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
στον Ειδ. Φορέα 23−740 και ΚΑΕ 0511 οικ. έτους 2008,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας σε έξι (6) μονίμους υπαλλήλους, απο−

σπασμένους στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομι−
μοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, για χρονικό
διάστημα από 1.11.2008 και μέχρι 31.12.2008, και μέχρι
εξήντα (60) ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα
ανά υπάλληλο.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας και
ο ορισμός των υπαλλήλων, θα γίνεται με απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία θα κατανέμο−
νται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα
με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται και η
πραγματοποίηση αυτής.
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
Ειδικότερα για το αποσπασμένο προσωπικό που δεν
ανήκει στο Α΄ μέρος του παραπάνω νόμου, το ωρο−
μίσθιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, θα
υπολογίζεται επί του Μ.Κ. , στο οποίο θα αντιστοιχούν
τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν την δημο−
σίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/66209/0025
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ
Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα
χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοο−
τρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προ−
σώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρη−
ση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, όπως τρο−
ποποιημένη ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1624 (ΦΕΚ Β 1432/14.10.2005)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 (ΦΕΚ Β
1948/3.10.2007) όμοια.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/73821/0025 (ΦΕΚ Β 2375/14.12.2007)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ στους
αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και
πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες
φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμε−
τάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική
επικράτεια.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Την υπ’ αριθμ. 2/18416/0025/14.4.2008 (ΦΕΚ Β
710/23.4.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα
χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρό−
φους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των
οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην
ελληνική επικράτεια.
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
6. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
32/18.12.2008), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφω−
νη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οι−
κονομικών για την τροποποίηση της με υπ’ αριθμ.
2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα
χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρό−
φους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομι−
κά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,
των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται
στην ελληνική επικράτεια, όπως τροποποιημένη ισχύει,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπρο−
βατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνο−
τρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών
ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η
επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, όπως
τροποποιημένη ισχύει, ως προς το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2) του άρθρου μόνου, ως εξής:
«Τα δάνεια αυτά θα εξοφλούνται σε ισόποσες ετήσιες
χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση την 31.12.2009 και
τελευταία την 31.12.2012».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιημένη ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγόντων δασμών
και φόρων για τελωνειακή παράβαση
Με την υπ’ αριθμ. 305/2002/27.11.2008 καταλογιστική
πράξη του Διευθυντού του Τελωνείου Πατρών, επεβλή−
θη στον Σωτήριο Γεωργουδάκη του Γεωργίου, κατ’ άρ−
θρο 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001, πολλαπλό τέλος, ύψους
32.613,84 Ευρώ, επί πλέον προσαυξήσεων Τ.Χ. και ΟΓΑ 2,5
% και καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι, ύψους 10.871,28
Ευρώ, για λαθρεμπορία ποσότητας 32.250 λίτρων πε−
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τρελαίου. Με την ιδία πράξη κηρύχθηκε αστικώς και
αλληλεγγύως συνυπεύθυνος ο Νικόλαος Χρονόπουλος
ταυ Παναγιώτη και η εταιρεία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ
Α.Ε.», αγνώστων στοιχείων έδρας.
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F
(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση.
Με την υπ’ αριθμ. 741/04/08 πράξη του Διευθυντή του
Ε΄ Τελωνείου Πειραιά από το ιστορικό της οποίας προ−
κύπτει λαθρεμπορία ζάχαρης που διαπράχθηκε από
την Βαφειάδου Ελένη του Άγγελου νόμιμος εκπρόσω−
πος της εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
η οποία είναι αγνώστου διαμονής και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Τελωνει−
ακού Κώδικα η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως
τελωνειακή παράβαση υπό την έννοια του άρθρου 155
παρ. 2 εδάφιο ζ΄ του Τελωνειακού Κώδικα δηλαδή ως
λαθρεμπορία και επιβλήθηκαν στην υπαίτια πολλαπλά
τέλη ποσού 176.607,72 ευρώ και πλέον αυτού Τ.Χ. και
Ο.Γ.Α. 2,4%.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ. 31186
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.4.1995
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β του
ν. 2244/1944 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύ−
σιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168).
β) Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ 10 και 28 παρ 1 περ
δ’ του ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129).
γ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλούνται δαπάνες στον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγρά−
φου Ι.Β. περ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.
8295/19.4.1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας «Α. Διαδικασίες και δικαιο−
λογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαρα−
γωγής...» (ΦΕΚ Β’ 385) αντικαθίσταται ως εξής:
«1 Η άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης ισχύει για δύο
(2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της με δυνατότητα
παράτασης για δύο έτη ακόμη σε ειδικές περιπτώσεις,
κατά τις οποίες η μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων
εργασιών εγκατάστασης οφείλεται σε τεκμηριωμένους
λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του δικαιούχου,
οι οποίοι συνοδεύουν το σχετικό αίτημα ανανέωσης
που υποβάλλεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
πριν από τη λήξη της.
2. Η έγκριση της μελέτης διάθεσης αποβλήτων που
προβλέπεται μεταξύ άλλων από το άρθρο1 παρ.1. Γ περ.
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1 της ίδιας απόφασης ως δικαιολογητικό για την έκδοση
της άδειας εγκατάστασης στο εξής αποτελεί δικαιολο−
γητικό μόνο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας και
εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των όρων της.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Μετάταξη υπαλλήλου.

(7)

Με την υπ’ αριθμ. 135452/Β2/27.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.
3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/18.7.1982 τ. Α΄) «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ−
θρου 49 παρ. 7 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983 τ. Α’)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», μετατάσσουμε την Αθανασία Κιούση του
Δημητρίου , υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Φυσικών, στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε αντίστοιχη
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ ει−
δικότητας Διοικητικού με την ίδια σχέση εργασίας και
πέραν των οργανικών θέσεων.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ.Ε.Π.Θ. 28843/9.12.2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 124/25/110637
Άδεια κατοχής Β’ θέσης, μέλους Δ.Ε.Π.

(8)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ.Α’) «Για τη δομή και τη λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1985 (ΦΕΚ 76/
14.3.1989 τ.Α’).
γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
21.9.1992 τ.Β’).
δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/
28.6.2002 τ.Α’).
ε) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/
23.10.1997 τ.Α’) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 27 παρ. 2 και 5 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20.3.2007
τ.Α΄).
α) Του άρθρου 2 παρ. 3β του ν. 2530/1997
2. Την από 12.3.2008 απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
3. Την από 10.7.2008 απόφαση της Παν/κής Συγκλή−
του.

4. Την από 22.11.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας κα−
τοχής Β’ θέσης του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Τζιώνα.
5. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
10.10.2007 τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους
Ειδικούς Γραμματείς της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
6. Την υπ’ αριθμ. 122404/Η/30.10.2007 (ΦΕΚ 500 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.
22.11.2007) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ορισμού Αντιπροέδρου στον ΟΕΕΚ.
7. Τα υπ’ αριθμ. 8579/25.8.2008, 1949/7.11.2008 και 2488/
3.12.2008 έγγραφα του Παν/μίου Μακεδονίας, αποφα−
σίζουμε:
Παρέχουμε την άδεια στον Ιωάννη Τζιώνα του Αλε−
ξάνδρου, Αναπληρωτή Καθηγητή μερικής απασχόλησης
του τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών, του Παν/μίου Μακεδονίας, προκειμένου να
κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου στον Οργα−
νισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) από 22.11.2007 ημερομηνία διορισμού στον
παραπάνω Οργανισμό (ΦΕΚ 500/22.11.2007 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
έως 30.10.2010.
Η άδεια ισχύει από την ημέρα ανάληψης των καθηκό−
ντων της δεύτερης θέσης ή της έναρξης απασχόλησης,
εφόσον είχε προηγηθεί η υποβολή αίτησης χορήγησης
της σχετικής άδειας, αλλιώς από την ημέρα υποβολής
της αίτησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπ/σης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αριθμ. 83196/38
(9)
Καθορισμός δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικό−
τητας και Αποδοτικότητας του Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−7 του ν. 3230/2004 «Κα−
θιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση
της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α΄).
3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 26397/27.12.2005, ΔΙΠΑ/
Φ.4/οικ.7323/5.4.2006, ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.30528/12.11.2007 και
ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/23.1.2008 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, με τις οποίες παρέχονται διευκρινήσεις
για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ως άνω
νόμου.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα» (ΦΕΚ 163 Α΄).
5. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Τις διατάξεις του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3144/2003 «Κοινωνι−
κός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α΄.)
8. Την υπ’ αριθμ. 80047/4.8.2003 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων:
α) Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επι−
θεώρησης και β) Προγραμματισμού και Συντονισμού
Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ
1096 Β΄).
9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
(ΦΕΚ 1, Β΄, 2.1.2008).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 194/2005 «Σύσταση Διεύθυν−
σης Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Υπουργείο Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 235 Α΄).
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11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτε−
ρικών Χρήστο Ζώη» (ΦΕΚ 1950, Β΄, 3.10.2007).
12. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και βελτίωσης των παρεχομένων
υπηρεσιών, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως Δείκτες Μέτρησης της Αποτελε−
σματικότητας και Αποδοτικότητας του Σώματος Επι−
θεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), όπως στο συνημμένο
πίνακα.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και τα αρμόδια όργανα διοίκησης να μερι−
μνήσουν για την υλοποίηση και την παρακολούθηση
της μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδο−
τικότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω
των δεικτών μέτρησης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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