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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟ−
ΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 31780/ΥΠΕ/4/00078/ν.3299/04/17.7.2007 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
−οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΟΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που 
αναφέρεται στην επέκταση δραστηριότητας στον χώρο 
παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυοίδας με ίδρυση 
νέας αποθηκευτικής μονάδας, στο 4,2 χλμ. Ρόδου − Καλ−

λιθέας (θέση Καναμάτ) της νήσου Ρόδου του νομού 
Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους :

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων 
εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 
εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (2.960.589,15) € με 
ενισχυόμενο κόστος δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξή−
ντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ 
(2.764.825,00) €

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των οκτακο−
σίων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (800.596,00) € 
που αποτελεί ποσοστό περίπου 28,96% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τε−
τρακοσίων δεκατριών (1.382.413,00) € που αποτελεί ποσοστό 
50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων οκτα−
κοσίων δεκαέξι (581.816,00) €.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16.1.2007.
στ) Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

ανέρχονται συνολικά σε 42 έναντι 37 (υφισταμένων και 
νέων) που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού ενός 
εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τε−
τρακοσίων δεκατριών (1.382.413,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

 F
    Αριθμ.Δ6/Φ1/οικ.15450 (2)
Τροποποίηση Α΄ φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του

ν. 3468/2006 Πρoγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
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β) Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε συν−
δυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 19)

γ) Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) και ιδίως το άρθρο 14 
παρ. 1.

δ) Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

ε) Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8684/24.4.2007 απόφα−
ση «’Εγκριση Α’ φάσης τoυ κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 3468/2006 «Πρoγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών» (ΦΕΚ Β’ 696), εφεξής καλούμενη το 
«Πρόγραμμα».

στ) Τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ−
γειας 123/2007.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του Προγράμ−
ματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών που 
συνδέονται με το Σύστημα απ’ ευθείας ή μέσω Δικτύου, 
συνολικής ισχύος 590 MWp, σύμφωνα με τη χρονική 
κατανομή που καθορίζεται στην παράγραφο 3 της πα−
ρούσας και τη γεωγραφική κατανομή, καθώς και την 
κατανομή ανά ισχύ σταθμού που προσδιορίζεται για το 
διασυνδεδεμένο σύστημα στην παράγραφο 4». 

 2. Στην παράγραφο 1 του Προγράμματος, μετά την 
περίπτωση β΄, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής ισχύος αποκλει−
στικά από αυτοπαραγωγούς, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 50 MWp, για την οποία θεωρείται ως εντασ−
σόμενη στο Πρόγραμμα ισοδύναμη ισχύς 10 ΜWp. Για 
την ισχύ αυτή δεν γίνεται επιμερισμός στις κατηγορίες 
σταθμών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα, ούτε 
χρονική κατανομή.»

 3. Μετά την παράγραφο 1 του Προγράμματος, προ−
στίθεται παράγραφος 2 και αναριθμούνται οι υπόλοιπες, 
ως εξής:

«2. Ειδικά για τη Διοικητική Περιφέρεια Δυτικής Μα−
κεδονίας, διατίθεται πρόσθετη φωτοβολταϊκή ισχύς 30 
MWp και συνεπώς αυξάνεται η διατιθέμενη φωτοβολ−
ταϊκή ισχύς για τη Διοικητική αυτή Περιφέρεια από 10 
MWp σε 40 MWp όπως αναφέρεται στους Πίνακες 1 
και 2 της παραγράφου 4 της παρούσας σύμφωνα με τη 
χρονική κατανομή που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 
Περαιτέρω, για το νομό Αρκαδίας, διατίθεται πρόσθετη 

ισχύς 50 MWp, εντός του έτους 2007, όπως αναφέρεται 
στους Πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 4, πέραν της 
ισχύος που αναφέρεται στους πίνακες αυτούς για τη 
Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόσθετη ως 
άνω ισχύς επιμερίζεται στις τέσσερις κατηγορίες φω−
τοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 
2 της παραγράφου 4.» .

 4. Η παράγραφος 2 του Προγράμματος, όπως ανα−
ριθμείται, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών του 
Προγράμματος, εκτός αυτών που εγκαθίστανται κατά 
τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
1, θα πραγματοποιηθεί με τη χρονική κατανομή που 
καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2 της παραγράφου 
4, σύμφωνα με τους οποίους καθορίζεται η συνολική 
επιτρεπομένη αδειοδοτηθείσα ισχύς στο τέλος κάθε 
έτους.»

 5. Η παράγραφος 3 του Προγράμματος, όπως ανα−
ριθμείται, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών σταθμών σε MWp πραγματοποιείται με 
την γεωγραφική κατανομή του πίνακα 1 και την κατηγο−
ριοποίηση σταθμών του πίνακα 2 για τις μη νησιωτικές 
περιοχές.

6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του Προγράμματος, 
όπως αναριθμείται, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Στα νησιά που είναι συνδεδεμένα με το Διασυνδε−
δεμένο Σύστημα, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, 
με εξαίρεση τα νησιά που ανήκουν στη Διοικητική 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διατίθεται πρόσθετη ισχύς 
10 MWp για το έτος 2007. Για την περίοδο μετά το 
2007, διατίθεται για τα νησιά αυτά φωτοβολταϊκή ισχύς 
επιπλέον 10 MWp με ισόποση μείωση της ισχύος των 
αντιστοίχων Διοικητικών Περιφερειών, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 4. Για την αδειοδότηση 
φωτοβολταϊκών σταθμών στο σύνολο των διασυνδεδε−
μένων νησιών, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπε−
ται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΦΕΚ Β’ 448/2007) και 
η διατιθέμενη ισχύς επιμερίζεται με βάση τα περιθώρια 
κάθε νησιού, όπως αυτά προσδιορίζονται με τη σχετική 
απόφαση της ΡΑΕ.».

 7. Η παράγραφος 5 του Προγράμματος, όπως ανα−
ριθμείται, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τις αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής που έχουν υποβληθεί μέχρι 
και την 13 Απριλίου 2007, στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
της χώρας, δεν ισχύει η κατά την παράγραφο 3 της 
παρούσας χρονική κατανομή.»
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8. Μετά την παράγραφο 9, όπως αναριθμείται, προ−
στίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

11. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να καλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων για χορή−
γηση εξαίρεσης μετά από ανακοίνωση των περιθωρίων 
ισχύος.». 

9. Η παράγραφος 10 αναριθμείται σε παράγραφο 12.
10. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,18 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

    F 
 Αριθμ.3799 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Ηλιουπόλεως Ν. Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11.Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12.Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’αρ.2/7093/0022/

5.2.2004.
13.Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός ανωτάτων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιο−
μηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες ...Β’ ημερολογιακού εξαμήνου 2007».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 
και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ109/
Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 32943/15.6.2007 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

16. Την από 6.7.2007 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιουπόλεως , οικονο−
μικού έτους 2007, στους Κ.Α. 10.6022 ποσόν 6.360,00 €, 
35.6022 ποσόν 5.300,00 €και 20.6022 ποσόν 19.000,00€, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δέκα 

τέσσερις (14) υπαλλήλους (διαφόρων ειδικοτήτων) με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
του Δήμου Ηλιουπόλεως, ως εξής: α) για τους οδηγούς, 
έως 22 ώρες το μήνα, ο καθένας, β) για τους εργατο−
τεχνίτες έως 16 ώρες το μήνα , ο καθένας, και γ) για 
τους διοικητικούς υπαλλήλους έως 11 ώρες το μήνα, ο 
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

    F 
 Αριθμ.3786 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».
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8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 3773/18.6.2007 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β’ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2007».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 32050/14.6.2007 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

16.Την από 6.7.2007 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ν. Ιωνίας , οικονομικού 
έτους 2007, στους Κ.Α. 20.6022.0001 ποσόν 100.440,00 
€, 35.6022.0001 ποσόν 26.280,00 €, 10.6022.0001 ποσόν 
840,00 €, 20.6022.0001 ποσόν 840,00 € και 70.6022.0001 
ποσόν 3.780,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εξήντα 

τρεις (63) υπαλλήλους (διαφόρων ειδικοτήτων) με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του 
Δήμου Ν. Ιωνίας, ως εξής: α) για τους φύλακες και τους 
οδηγούς, έως 22 ώρες το μήνα, ο καθένας, β) για τους 
εργατοτεχνίτες έως 16 ώρες το μήνα , ο καθένας, και 
γ) για το διοικητικό προσωπικό έως 11 ώρες το μήνα, ο 
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F   
 Αριθμ. ΓΠ/οικ.92184 (5)
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 

Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3527/2007
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8, 9,10 και 
11 του ν. 3527/2007

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδαφ. β του
ν. 3469/2006

4. Την υπ’ αριθμ. 8445/20.6.2007 πρόταση του Διοικητή 
της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης Β. Δελή.

5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λει−
τουργία της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, απο−
φασίζουμε:

Α) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για τη 4η Υγειονομι−
κή Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης Ιωακείμ Σιγάλα 
ως εξής:

1. Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,

β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.
2. Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι−

κού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών 

Συνεργασιών,
γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
3. Τη Διοικητική εποπτεία όλων των Φορέων παρο−

χής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης

4.  Να συμμετέχει, ως Αναπλ. Πρόεδρος, στα Συμβού−
λια Αναβάθμισης Ιατρών Ε.Σ.Υ. των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

5. Να συμμετέχει, ως μέλος, στην Τριμελή Επι−
τροπή (Επικουρικό Προσωπικό) του άρθρου 10 του
ν. 3329/2005.

Β) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για τη 4η Υγειονομική 
Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης Ευστάθιο Κωνστα−
ντινίδη ως εξής:

1. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υπο−
στήριξης, τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
β) Τμήμα Προμηθειών. Εξαιρούνται όλες οι πράξεις 

και αποφάσεις που αφορούν εγκρίσεις σκοπιμότητας 
για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες της ΔΥΠΕ και των 
ΦΠΥΥΚΑ, οι οποίες θα εγκρίνονται σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

2. Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τα ακόλουθα 
τμήματα:

α) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής,
β) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής.
3. Τη Διοικητική εποπτεία όλων των Φορέων Παροχής 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης

4. Να παρακολουθεί και να ελέγχει σε μηνιαία βάση 
την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και της εν 
γένει οικονομικής λειτουργίας των Φορέων Παροχής 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Να συμμετέχει, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος, στα 
Συμβούλια Αναβάθμισης Ιατρών Ε.Σ.Υ. των Μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας.

Στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων 
τους, οι Υποδιοικητές είναι αρμόδιοι και για τα εξής:
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α. Για την υπογραφή αποφάσεων έγκρισης, ανάληψης 
και διάθεσης πιστώσεων, πράξεων αναγνώρισης δαπα−
νών προς έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρω−
μής σε εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού μέχρι 
και του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.

β. Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και 
την έκδοση τραπεζικών επιταγών του ποσού του εδα−
φίου α.

γ. Για την υπογραφή εντολών χρηματοδότησης των 
λογαριασμών έργων και εντολών μεταφοράς ή ανάκλη−
σης πιστώσεων των λογαριασμών αυτών ποσού του 
εδαφίου α.

δ. Για την υπογραφή αποφάσεων και εντολών που 
αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, προκηρύξεις δημοσίων δι−
αγωνισμών και συμβάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
ΔΥΠΕ, καθώς και για κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, 
ποσού μέχρι τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, που προτεί−
νεται να μεταβιβαστούν, εξαιρούνται τα αντικείμενα που 
αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

α. Η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των προϊστα−
μένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 4ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης καθώς και των Προϊστα−
μένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τομέων των 
ΦΠΥΥΚΑ (ήτοι ερωτήματα και αποφάσεις ιδίως για την 
επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, 
μετάταξη κλπ.).

β. Η πειθαρχική δικαιοδοσία, εκτός των υποθέσεων 
επί των οποίων οι Υποδιοικητές μπορούν να επιλαμβά−
νονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα.

γ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, που αφορούν 
γενικότερα ζητήματα και πολιτικές της 4ης Υ.ΠΕ. Μα−
κεδονίας και Θράκης

δ. Η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Σύμβουλο.
 Οι Υποδιοικητές ενημερώνουν τον Διοικητή για κάθε 

ενέργεια σχετική με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
Το Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει στην άσκηση 
των καθηκόντων του ο Ιωακείμ Σιγάλας, και σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, ο Ευστάθιος 
Κωνσταντινίδης.

 Στην περίπτωση που οι Υποδιοικητές απουσιάζουν, 
ή κωλύονται, οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται με την 
απόφαση αυτή ασκούνται αυτοδικαίως από τον Διοι−
κητή.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

   F 
 Αριθμ. ΓΠ/οικ.92185 (6)
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3527/2007.

2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8, 9,10 και 
11 του ν. 3527/2007

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 
3469/2006

4. Την σχετική πρόταση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Κ. Κόκκινου.

5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εύρυθμη λει−
τουργία της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 
5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την 5η 
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά−
δας Δημήτριο Κατσικονούρη ως εξής:

1. Περαίωση και κατακύρωση των διαγωνισμών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και διενεργήθηκαν από την πρώ−
ην Δ.Υ.ΠΕ. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες.

2. Περαίωση διαδικασίας διαγωνισμών που αφορούν 
προμήθεια υλικών, μηχανημάτων ή εκτέλεση έργων και 
έχουν ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 
αφορούν την πρώην Δ.Υ.ΠΕ. Στερεάς Ελλάδας.

3. Άσκηση ιεραρχικού και πειθαρχικού ελέγχου και 
ανάθεση διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης 
σε οποιονδήποτε υπάλληλο των παρακάτω Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α 
της 5η Υ.ΠΕ ήτοι των : Γ.Ν. Λαμίας, Γ.Ν. Άμφισσας, Γ.Ν. 
Θήβας, Γ.Ν. Λιβαδειάς και Γ.Ν. Καρπενησίου. 

Β) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 
5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την 5η 
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά−
δας Γρηγόριο Βλαχάκη ως εξής:

1. Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

2. Έγκριση του οργανισμού των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας 

3. Έγκριση του συνολικού ετήσιου προγραμματισμού 
των προσλήψεων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας.

4. Έγκριση του προϋπολογισμού των Μονάδων Κοι−
νωνικής Φροντίδας.

5. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

6. Έκδοση αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης των 
Διοικητών των Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας.

7. Ενεργεί ως Γενικός Διευθυντής, κατά τις οικείες δια−
τάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, όσον αφορά, 
την άσκηση ιεραρχικού και πειθαρχικού έλεγχου και την 
αναθέση διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε 
οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ολόκληρης της 
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας .

Οι Υποδιοικητές ενημερώνουν τον Διοικητή για κάθε 
ενέργεια σχετική με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.

 Στην περίπτωση που οι Υποδιοικητές απουσιάζουν, 
ή κωλύονται, οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται με την 
απόφαση αυτή ασκούνται αυτοδικαίως από τον Διοι−
κητή.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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     Αριθμ. 11908 (7)
Τροποποίηση της απόφασης με υπ’ αριθμ. 16558/20.12.2006 

«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης για το έτος 2007».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−

σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003.

2. Το π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).

3. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός των μελών της Κυβέρ−
νησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006).

4. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα προ−
σωπικού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004).

5. Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ 65/Γ/10.3.2006) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρι−
στικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».

6. Την υπ’ αριθμ. 5223/2.5.2006 απόφαση «μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 542/Β/2.5.2006).

7. Το γεγονός ότι ανά την Επικράτεια λειτουργούν εν−
νέα επιχειρήσεις Καζίνο, τα οποία λειτουργούν όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας σε εικοσιτετράωρη βάση ώστε 
να παρουσιάζονται ανάγκες υπερωριακής απασχόλησης 
και απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και 
τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού της Διεύθυν−
σης Καζίνο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, 
που ασκεί έλεγχο στις εν λόγω επιχειρήσεις, καθώς 
και το γεγονός της έλλειψης προσωπικού των υπηρε−
σιών του Υπουργείου ειδικά κατόπιν των αυξημένων 
αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη ψήφιση του ν. 
3270/2004 «αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης» .

8. Την υπ’ αριθμ. 16558/20.12.2006 (ΦΕΚ 1921/Β/29.12.2006) 
απόφαση «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για το έτος 
2007».

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 

την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των 3.500 
ευρώ (κα 0511) και 1.100 (κα 0512) στους οποίους υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ευρώ 1.100.000,00 και 700.000,00 
αντίστοιχα στον τακτικό προϋπολογισμό Υπουργείου 
Τουρισμού έτους 2007, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 16558/20.12.2006 και 
εγκρίνουμε από 1.7.2007 έως και 31.12.2007 τα εξής:

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α. Εξήντα (60) ώρες υπερωριακής απογευματινής απα−
σχόλησης, δεκαέξι (16) ώρες υπερωριακής νυκτερινής 
απασχόλησης και δεκαέξι (16) ώρες Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών κατά άτομο και κατά μήνα για έξι (6) 
μονίμους υπαλλήλους αποσπασμένους στο Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης, οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύ−
θυνση Καζίνο.

β. Για τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο (2) υπαλλή−
λους με την ίδια σχέση εργασίας αποσπασμένους στο 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (οι οποίοι υπηρετούν 
στη Διεύθυνση Καζίνο) δεκαέξι (16) ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών κατά 
άτομο και κατά μήνα.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

α. Για έξι (6) μονίμους υπαλλήλους αποσπασμένους 
στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης οι οποίοι υπη−
ρετούν στη Διεύθυνση Καζίνο, για ογδόντα (80) ώρες 
απλές νυχτερινές και πενήντα (50) ώρες νυχτερινές Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών κατά άτομο και κατά 
μήνα.

β. Για τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο (2) με την ίδια 
σχέση εργασίας αποσπασμένους στο Υπουργείο Του−
ριστικής Ανάπτυξης και οι οποίοι υπηρετούν στη Διεύ−
θυνση Καζίνο για ογδόντα (80) ώρες απλές νυχτερινές 
και πενήντα (50) ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Κατά τα άλλα η υπ’ αριθμ.16558/20.12.2006 απόφαση 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

 Μ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ
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