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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΚΟ LG LOGISTIC 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 48732/ΥΠΕ/4/00309/Ε/ν. 3299/ 
2004/29.11.2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας 
«ΝΙΚΟ LG LOGISTIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕ» που 
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσι−
ών εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι του Νομού 
Βοιωτίας, συνολικής δαπάνης ποσού δύο εκατομμυρίων 
εκατόν εβδομήντα χιλιάδων(2.170.000) Ευρώ, με επιχορή−
γηση ποσού ύψους εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων (976.500,00) Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 45% 
της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.

Νέες θέσεις εργασίας: οκτώ (8) μόνιμες θέσεις απα−
σχόλησης ήτοι 8 ΕΜΕ.

Ημερομηνίες γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.7.2006, 
20.9.2006 και 4.10.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)

      Yπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΑΛΟΝΝΗ−
ΣΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΚΤΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 48522/ΥΠΕ/4/00310/Ε/ν. 3299/ 2004/ 
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28.11.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΚΤΗ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό του ξενοδοχείου «ALONNISOS BEACH» 
δυναμικότητος 45 δωματίων, 90 κλινών με αναβάθμιση 
κατηγορίας από 3* σε 4* μετά την οποία η δυναμικό−
τητα μεταβάλλεται σε 93 δωμάτια, 186 κλίνες, εκ των 
οποίων εκσυγχρονίζονται τα 45 δωμάτια, 90 κλίνες, συ−
νολικής δαπάνης δύο εκατομμυρίων εβδομήντα επτά 
χιλιάδων (2.077.000) ευρώ, στο Νομό Μαγνησίας, στο 
Δήμο Αλοννήσου, στη τοποθεσία Χρυσή Μηλιά, με πο−
σοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
ύψους εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακο−
σίων πενήντα (934.650) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 37 (19,50 Ε.Μ.Ε.) 
νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
2.10.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

(3)
      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Ξυδιάς Τεχνική − 

Εμπορική −Οικοδομική Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» 
και δ.τ. «Ξυδιάς Τεχνική Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 
3299/2004.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 48573/ΥΠΕ/4/00353/ν. 3299/2004/ 
27.11.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Ξυδιάς 
Τεχνική − Εμπορική − Οικοδομική Τουριστική Ανώνυμη 
Εταιρεία» και δ.τ. «Ξυδιάς Τεχνική Α.Ε.» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην αναβάθμιση από 3* σε 4* με 
την κατασκευή συμπληρωματικών έργων και την δημι−
ουργία νέων κοινόχρηστων χώρων της ξενοδοχειακής 
μονάδας APOSTOLATA και επέκτασης αυτής κατά 85 
δωμάτια − 219 κλίνες 4* (από 73 δωμάτια − 146 κλίνες, σε 
158 δωμάτια − 365 κλίνες), στη θέση «Γραδού» του Δήμου 
Ελειού − Πρόνων στον Νομό Κεφαλληνίας, συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων 
χιλιάδων (12.900.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 
45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πέντε εκατομ−
μυρίων οκτακοσίων πέντε χιλιάδων (5.805.000,00) €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 20 νέες θέσεις 
εργασίας (10 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
12.10.2006.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

(4)
      Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟ−
ΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 2601/1998.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 48184/ΥΠΕ/1/00571/ν. 2601/98/ 
27.11.2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», που αναφέρεται στην 
δημιουργία −εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκι−
νήτων Δημόσιας χρήσης, στο Ηράκλειο Κρήτης με τους 
εξής όρους:

• Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριά−
ντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(5.037.585,00) €.

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσί−
ων σαράντα επτά ευρώ (2.070.447,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 41,10% του ενισχυόμενου κόστους της επέν−
δυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσί−
ων ευρώ (2.402.600,00) € που αποτελεί ποσοστό 47,69% 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (564.538,00) € για το 
οποίο εγκρίθηκε η επιδότηση τόκων με ποσοστό 40% 
και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την ανάληψη 
της πρώτης δόσης του δανείου.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
20.06.2006.

• Νέες θέσεις εργασίας δέκα τέσσερα (14) άτομα 
έναντι δέκα οκτώ (18) προβλεπομένων στην εγκριτική 
απόφαση.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού δύο 
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εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εννι−
ακοσίων ενενήντα ευρώ (2.392.990,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

F

    Aριθμ.     13257 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.9.2006 ΣΣΕ για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Εμπορικές 
επιχειρήσεις όλης της χώρας ετών 2006 – 2007.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 

Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 30.10.2006.

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

1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.9.2006 ΣΣΕ για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 
στις Εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ετών 2006 
− 2007 για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του 
κλάδου που αφορά αυτή.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25.9.2006.
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, 13 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

      Αριθμ. 288915 (6)
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Βιολογικού Πολλαπλασι−

αστικού Υλικού και κατά παρέκκλιση έγκριση χρήσης 
μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς 2092/1991/ΕΟΚ και 1452/2003/ΕΕ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις 
α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδια−
σμού “EYRATOM” (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω 
νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω−
παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και 
οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280)

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προε−
δρικού διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(Α΄ 98).

2. Τον Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991 του Συμβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1991 (EEL 198, της 22/7/1991) «περί του βιο−
λογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 
των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και 
στα είδη διατροφής».

3. Τον Καν. 1452/2003 της Επιτροπής (L 206), «Για δι−
ατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/1991 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες 
ποικιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και την καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και 
κριτηρίων σχετικά με αυτή την παρέκκλιση».

4. Το ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας 
του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 
164/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 2040/1992 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας 
και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 70/Α/1992), το ν. 2325/1995 «Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
153/Α/1995) και το ν. 2732 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις 
και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α/1999).

5. Την υπ’ αριθμ. 245090/2006 Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση (ΦΕΚ 157/ Β/10.2.2006) «Καθορισμός συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του 
Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει».

6. Την υπ’ αριθμ. 303206/26.5.1997 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β/1997) «Προϋποθέσεις χορήγησης 
αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλι−
κού» όπως ισχύει.
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7. Την υπ’ αριθμ. Υ132 (ΦΕΚ 1533/14.10.2004) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέ−
ξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/14.10.2004).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2003 «Για 
διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Καν. (ΕΟΚ) 
2092/91 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες ποι−
κιλίες σπόρων προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και την καθιέρωση διαδικαστικών κανόνων και 
κριτηρίων σχετικά με αυτήν την παρέκκλιση» (L 206, 
15.8.2003, σελ. 17). Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται οι 
όροι και οι διαδικασίες για τη δημιουργία και διαχείρι−
ση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τους βιολογικά 
παραγόμενους σπόρους προς σπορά ποικιλιών καλλι−
εργούμενων φυτικών ειδών και κονδύλων πατάτας προς 
φύτευση και για την κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειών 
στους βιοκαλλιεργητές για χρήση συμβατικών σπόρων 
προς σπορά ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
και κονδύλων πατάτας για φύτευση.

Άρθρο 2

Βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού

1. α) Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων βιο−
λογικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η οποία λειτουργεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr/biologiki 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Διαχειριστής της βάσης δεδομένων είναι το Τμήμα Βι−
ολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, της Διεύθυν−
σης Βιολογικής Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφεξής καλούμενη «διαχειρι−
στής της βάσης δεδομένων». 

β) Αρμόδιος για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με 
τα στοιχεία της βάσης δεδομένων είναι ο διαχειριστής 
της βάσης δεδομένων.

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων 
έχει ατελώς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων επικαιροποι−
ούνται από το διαχειριστή της βάσης στις ακόλουθες 
περιόδους:

α) Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
αα. Εαρινές καλλιέργειες: 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ια−

νουαρίου

ββ. Φθινοπωρινές καλλιέργειες: 15 Ιουλίου έως 15 Σε−
πτεμβρίου

β) Κηπευτικά
αα. 15 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 
ββ. 15 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου
γ) Πατάτα
αα. 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου
ββ. 15 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου

Άρθρο 3

Καταχώρηση στη βάση δεδομένων
βιολογικού πολ/κού υλικού 

1) Οι προμηθευτές σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλ−
λιεργούμενων φυτικών ειδών ή/και κονδύλων ποικιλιών 
πατάτας προς φύτευση που παράγονται με τη βιολογική 
μέθοδο του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
2092/91/ΕΟΚ υποχρεούνται να καταχωρούν στην ηλε−
κτρονική βάση δεδομένων το προαναφερόμενο πολλα−
πλασιστικό υλικό, προκειμένου να το εμπορεύονται ως 
βιολογικό. Απαγορεύεται η εμπορία πολλαπλασιαστικού 
υλικού ποικιλίας καλλιεργούμενου φυτικού είδους που 
δεν είναι εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων. 

2. Προϋποθέσεις καταχώρησης:
α) Ο προμηθευτής κατέχει την άδεια παραγωγής ή/και 

εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού κατά περίπτωση, 
όπως προβλέπονται από το ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985) 
όπως ισχύει.

β) Το προς καταχώρηση βιολογικό πολ/κό υλικό έχει 
παραχθεί, συσκευασθεί και σημανθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1564/1985 όπως ισχύει και του Καν. 
2092/91/ΕΟΚ. 

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
α) Πιστοποιητικό ελέγχου και πιστοποίησης που εκδί−

δεται από την αρμόδια Υπηρεσία, Κέντρο Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού υλικού και Ελέγχου 
Λιπασμάτων (ΚΕΠΥΕΛ) για την πιστοποίηση του πολλα−
πλασιαστικού υλικού που παρήχθη στη χώρα ή σχετική 
βεβαίωση ότι το υλικό που αποκτήθηκε στην Κοινότητα 
ή σε τρίτες χώρες πληροί τις προϋποθέσεις για την 
εμπορία του όπως καθορίζεται στη κείμενη νομοθεσία

β) Έγγραφο Πιστοποίησης της παρ 3.1, του άρθρου 6, 
της κοινής υπουργικής απόφασης 245090/2006 από ανα−
γνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιο−
λογικών προϊόντων, που αποδεικνύει ότι ο παραγωγός, ο 
προμηθευτής ή ο τελευταίος διακινητής επιχειρηματίας, 
στην περίπτωση που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο 
με προσυσκευασμένο σπόρο προς σπορά ή κονδύλους 
πατάτας προς φύτευση, έχει τηρήσει όλες τις αρχές που 
καθορίζουν τη βιολογική παραγωγή πολλαπλασιαστικού 
υλικού βασει του Καν.(ΕΟΚ)2092/91. 

γ) Γραπτή δέσμευση του προμηθευτή να ενημερώνει 
το διαχειριστή της βάσης δεδομένων μια φορά την 
εβδομάδα, για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν 
από την κάθε ποικιλία. Στην περίπτωση που παραλείπε−
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ται η ενημέρωση, η συγκεκριμένη ποικιλία διαγράφεται 
από τη βάση δεδομένων.

δ) Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εξαντληθεί οι πο−
σότητες μιας ποικιλίας σε μια καλλιεργητική περίοδο, 
προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται στη βάση δεδο−
μένων, απαιτείται η εκ νέου βεβαίωση από την αρμόδια 
υπηρεσία (ΚΕΠΥΕΛ) ως προς την καταλληλότητά της 
για χρήση ως πολλαπλασιαστικού υλικού 

4. Η καταχώρηση στη βάση δεδομένων γίνεται ατελώς.

Άρθρο 4

 Έγκριση καταχώρησης

1. Για την καταχώριση πολ/κού υλικού στην βάση δε−
δομένων ο προμηθευτής υποβάλλει αίτηση προς το 
διαχειριστή της βάσης δεδομένων σύμφωνα με το υπό−
δειγμα. του Παραρτήματος Ι της παρούσας συνοδευ−
όμενο με τα δικαιολογητικά της παρ. 3, του άρθρου 3 
της παρούσας. 

2. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων εγκρίνει την 
αίτηση και καταχωρεί το βιολογικό πολ/κό υλικό στη 
βάση δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Η καταχώριση 
διαγράφεται, εφόσον παύει να πληρούται κάποια από 
τις προϋποθέσεις έγκρισης της αίτησής του. 

3. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελ−
λιπή, η συμπλήρωσή τους από τον αιτούντα θα πρέπει 
να γίνει σε χρονικό διάστημα που να εξασφαλίζει την 
καταχώρηση στη βάση δεδομένων πριν τη λήξη της 
περιόδου επικαιροποίησης. 

Άρθρο 5

Στοιχεία της βάσης δεδομένων

Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α. Τίτλος του προμηθευτή, όπως αυτός αναφέρεται 
στην άδεια της επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπο−
ρίας πολλαπλασιαστικού υλικού την οποία κατέχει, η 
ταχυδρομική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και 
το E−mail του.

β. Κωδικός και Επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 2092/91/ΕΟΚ

γ. Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασι−
αστικού υλικού, σύμφωνα με το ν. 1564/1985

δ. Κοινό και λατινικό όνομα του φυτικού είδους
ε. Όνομα της ποικιλίας
στ. Περιοχές που ο προμηθευτής δύναται να παρα−

δώσει το σπόρο σποράς ή τους κονδύλους πατάτας 
για φύτευση

ζ. Χώρα ή περιοχή που διενεργήθηκαν οι εξετάσεις 
για την επίσημη αποδοχή της ποικιλίας

 η. Χώρα στην οποία έγινε η επίσημη αποδοχή της 
ποικιλίας

 θ. Ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμοι στο 
εμπόριο οι σπόροι προς σπορά ή οι κόνδυλοι πατάτας 
προς φύτευση

ι. Ποσότητες βιολογικού πολ/κου υλικού που είναι δι−
αθέσιμες

Άρθρο 6

Άδεια χρήσης μη βιολογικών σπόρων
και προϋποθέσεις χορήγησής της

1. Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της προ−
βλεπόμενης παρέκκλισης στο άρθρο 6, παρ.3, στοιχείο 
α) του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 και του Καν. (ΕΚ) 1452/2003, 
χορηγεί στο βιοκαλλιεργητή άδεια για τη χρήση σπόρων 
προς σπορά ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών 
και κονδύλων πατάτας προς φύτευση που δεν έχουν 
παραχθεί με τη βιολογική μέθοδο.

2. Η ως άνω άδεια χορηγείται:
α) Σε μεμονωμένους παραγωγούς
β) Μόνο για μια καλλιεργητική περίοδο
γ) Πριν τη σπορά και μόνο κατά τη διάρκεια των 

περιόδων για τις οποίες η βάση δεδομένων έχει επι−
καιροποιηθεί.

3. Η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον συντρέχει κά−
ποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευτεί 
ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική βάση 
βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού της παρούσας.

β) Κανένας προμηθευτής δεν είναι σε θέση να πα−
ραδώσει τους σπόρους προς σπορά ή τους κονδύλους 
πατάτας προς φύτευση πριν τη σπορά ή τη φύτευση 
στις περιοχές που έχει δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει 
το προαναφερθέν πολ/κό υλικό, στις περιπτώσεις που 
ο αιτών τους έχει παραγγείλει εγκαίρως,

γ) Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν 
είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων βιολογικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού και είναι σε θέση να απο−
δείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρημένες ποικι−
λίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη και 
κατά συνέπεια η άδεια είναι σημαντική για τη δική του 
παραγωγή ή

ζ) Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και 
τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους 
διατήρησης κάποιας ποικιλίας.

΄Αρθρο 7

Διαδικασία χορήγησης της άδειας

1. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας χρήσης σπό−
ρων προς σπορά και κονδύλων πατάτας προς φύτευση 
που δεν παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής 
υποβάλλεται από τον παραγωγό προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας, ηλεκτρονικά, δια μέσου της Δ/νσης Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ν. Α. όπου ανήκει η εκμετάλλευση. 
Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας αποστέλλει άμεσα ηλε−
κτρονικά την απάντησή της σχετικά με τη δυνατότητα 
έγκρισης της υποβληθείσας αίτησης, την οποία ο αιτών 
λαμβάνει τυπωμένη από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
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της Ν.Α. . Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας αποστέλλει την 
άδεια χρήσης συμβατικών σπόρων στο αιτούντα».

2. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χρήση πολ/κού 
υλικού, του οποίου το φυτικό είδος δεν περιλαμβάνεται 
στους εθνικούς ή Κοινοτικούς καταλόγους των φυτικών 
ειδών συμβατικού πολλαπλασιστικού υλικού, αποστέλλει 
απευθείας το αίτημά του στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργί−
ας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Άρθρο 8

Γενική άδεια

Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγήσει 
μια γενική άδεια για συγκεκριμένο είδος και ποικιλία, (σε 
συγκεκριμένη έκταση και ποσότητα) στις περιπτώσεις 
όπου γίνεται ομαδική αίτηση από βιοκαλλιεργητές και 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 6 της παρούσας. 

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ενημέρωσης

1. Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις άδειες για κατά παρέκκλιση χρήση μη 
βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού που χορηγεί σε 
εφαρμογή του άρθρου 12, του Καν.(ΕΚ)1452/2003.

2. Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης διαβιβάζει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
την ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση, η οποία καλύπτει όλες 
τις άδειες που δόθηκαν, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13, του Καν.(ΕΚ)1452/2003. Η 
ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση καταχωρείται στην ιστοσε−
λίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα 
οποία έχουν ως εξής:
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Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

Οι Τεχνικές Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ρυθμίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με 
αριθμό 257941/23.6.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1058/Β/14.7.2004)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
      Αριθμ. 126861 (7)
Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 
91 του Συντάγματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 91 του Συντάγματος β) 

του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2172/1993 
(ΦΕΚ 207 Α΄).

2. Το υπ’ αριθμ. 245/2006 πρακτικό συνεδριάσεως του 
Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφο−
ρά τη συμπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση 
τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών με−
λών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 
91 του Συντάγματος για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
μέχρι 31.12.2006, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 91 του 
Συντάγματος για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρι 
31.12.2006 τους κάτωθι:

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σπυρίδωνα Κο−

λυβά, ως πρώτο τακτικό μέλος της εκ των Αρεοπαγιτών 
συνθέσεως του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε 
αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου 
Νικολάου Γεωργίλη ο οποίος υποχώρησε από την υπη−
ρεσία, λόγω ορίου ηλικίας.

2. Τους Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεώρ−
γιο Κωνσταντά και Ηλία Αλεξανδρόπουλο, ως πρώτο 
και δεύτερο τακτικό μέλος της εκ των Συμβούλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου συνθέσεως του Ανωτάτου Πει−
θαρχικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των Συμβού−
λων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνου Κώη και 
Μαρίας Ζαγκλιβερινού, οι οποίοι αποχώρησαν από την 
υπηρεσία στις 30.6.2006.

Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Τους Αντιπροέδρους στου Αρείου Πάγου Δημήτριο 

Λοβέρδο και Στέφανο Γαβρά, ως πρώτο και δεύτερο 
αναπληρωματικό μέλος της εκ των Αρεοπαγιτών συν−
θέσεως του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε αντι−
κατάσταση του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αμελαδιώτη, ο 

οποίος παραιτήθηκε από την υπηρεσία και του Αντιπρο−
έδρου του Αρείου Πάγου Θεόδωρου Αποστολόπουλου, 
ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω ορίου 
ηλικίας αντίστοιχα.

2. Τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππο 
Δωρή, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της εκ των 
καθηγητών των Νομικών Σχολών συνθέσεως του Ανω−
τάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του 
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Σπυριδάκη, 
ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
      Αριθμ. 134982 (8)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−

ΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 

2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996), όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 
Α/6.5.1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α/3.12.1998)

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 
Α/6.5.1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 
21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1.9.1997)

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του 
ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1.9.1997) και έχει συμπληρωθεί 
με την παρ.3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 
Α/3.12.1998)

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει προστεθεί με 
την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α/30.6.2003)

5) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Ν.Σ.Κ., αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τα παραπάνω έργα:

1. «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση κατασκευή επί−
βλεψη παραλαβή του σταθερού εξοπλισμού, της προ−
μήθειας κινητού γραφειακού εξοπλισμού, της μεταφο−
ράς αρχείων και του εξοπλισμού από το υφιστάμενο 
Δικαστικό Μέγαρο στο Νέο, καθαριότητα κτιρίου και 
δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Ειρηνοδικείου 
Σερβίων.»

2. «Μελέτη επίπλωσης, δημοπράτηση κατασκευή επί−
βλεψη παραλαβή του σταθερού εξοπλισμού, της προ−
μήθειας κινητού γραφειακού εξοπλισμού, της μεταφο−
ράς αρχείων και του εξοπλισμού από το υφιστάμενο 
Δικαστικό Μέγαρο στο Νέο, καθαριότητα κτιρίου και 
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δαπάνες αρχικής λειτουργίας του Νέου Δικαστικού Με−
γάρου Σάμου.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
       Αριθμ. 14767 (9)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   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. μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 «Διορισμός των 
μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/
Α/15.2.2006).

3. Την υπ’ αριθμ. 2854/3.3.2006 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός 
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης» (ΦΕΚ/65/Γ/10.3.2006).

4. Την απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 
με α.π. 5223/2.5.2006 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
542/Β/2.5.2006).

5. Την απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώ−
ρησης Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, 
με α.π. 4920/6.11.2006 «Άδεια υπερωριακής εργασίας».

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει ανέρ−
χεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και θα 
καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπου υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε από 1.9.2006 μέχρι και 31.12.2006 εξήντα 
(60) ώρες υπερωριακής εργασίας κατ’ άτομο για δέκα 
(10) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Του−
ριστικής Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ  
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02017850712060012*


