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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4374/Γ4−473 (1)
 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της στατιστικής έρευνας Οδικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών, κατά το έτος 2008, 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός της αμοιβής τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε−

νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά 
αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θε−
μάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασι−
ών, καθώς και θεμάτων της ΓΓ ΕΣΥΕ», όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ», και 
226/2000 «Οργανισμός της ΓΓ ΕΣΥΕ»

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1948/τ. Β΄/3.10.2007), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57, τ. Α΄/21.3.2002),

ζ. του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 35/Α/1999.

2. Τον Κανονισμό ΕΕ 1172/98 του Συμβουλίου της 25ης 
Μαΐου 1998 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν τριάντα οκτώ 
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οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (138.850,00) ΕΥΡΩ για 
το οικονομικό έτος 2008, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 
23−750 (ΚΑΕ 5252, 0871 και 0711) του τακτικού προϋπο−
λογισμού της ΓΓ ΕΣΥΕ.

Αναλυτικά κατά το έτος 2008 θα δαπανηθούν:
− 42.960,00 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 5252
− 83.790,00 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0871
− 12.100,00 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0711
Αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 

της Έρευνας Στατιστικών Οδικών Εμπορευματικών Με−
ταφορών Εσωτερικού και Εξωτερικού κατά τη διάρκεια 
του έτους 2008, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 
έτος 2008.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Μ.Μ.Ε της Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της ΓΓ ΕΣΥΕ τη διενέργεια της Έρευνας 
Στατιστικών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Εσω−
τερικού και Εξωτερικού, έτους αναφοράς 2008.

2. Σκοπός της έρευνας, η οποία διενεργείται στο πλαί−
σιο της υλοποίησης του Κανονισμού ΕΕ 1172/98/ του Συμ−
βουλίου, είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί 
των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο 
εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό. Τα μητρώα 
που θα χρησιμοποιηθούν είναι του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, τα οποία περιέχουν τα εγγεγραμμένα 
οχήματα της Χώρας.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, ερευνώμενη μο−
νάδα είναι το όχημα και υπολογίζεται να ερευνηθούν 
περίπου 6.800 οχήματα. Καλύπτει το σύνολο της Χώρας, 
είναι τριμηνιαία και τα αποτελέσματα αυτής εξάγονται 
ανά τρίμηνο σε επίπεδο NUTS I με κριτήριο τον τόπο 
έκδοσης της άδειας του φορτηγού.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργηθεί 
η έρευνα είναι το έτος 2008. 

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργα−
σίες σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

1. Κατά το έτος 2008
• Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
• Εκπαίδευση προσωπικού για την ορθή συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων της έρευνας
• Συλλογή στατιστικών στοιχείων
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
2. Κατά το έτος 2009
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων 
•  Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Παραγωγή τελικών πινάκων 
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητας για τη μέθοδο που 

εφαρμόστηκε 
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας.

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας, 
θα χρησιμοποιηθούν:

• υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 
με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας,

• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, ογδόντα (80) 
υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων − Τομέας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών − μόνιμοι και με σύμβαση 
Ι.Δ. και σαράντα έως πενήντα πέντε (40−55) ιδιώτες – συ−
νεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο 

συλλογής των ερωτηματολογίων. Η απασχόληση των 
υπαλλήλων με τη συγκεκριμένη έρευνα θα είναι πέραν 
από την υποχρεωτική ημερήσια εργασία τους.

• στο Νομό Αττικής, είκοσι έως τριάντα (20−30) ιδιώ−
τες – συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το 
στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Για τις ερευνώμενες μονάδες, που ανέρχονται σε 6.800 
περίπου, η αμοιβή είναι: 21,00 ΕΥΡΩ ανά πλήρως και 
σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 9,00 ΕΥΡΩ ανά 
ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν αναφέρονται δρομο−
λόγια και 3,00 ΕΥΡΩ ανά ερωτηματολόγιο για τις ερ−
γασίες ενημέρωσης του μητρώου στην περίπτωση που 
οι ερευνώμενες μονάδες βρεθούν, κατά την πορεία της 
έρευνας, ότι δεν λειτουργούν πλέον, είναι προσωρινά 
κλειστές ή αγνώστου διευθύνσεως ή, τέλος, αρνούνται 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Αναλυτικότερα:
α. Υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – Το−

μέας Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΚΑΕ 5252):
1950 ερωτηματολόγια Χ 21,00 € = 40.950,00 €
150 ερωτηματολόγια Χ 9,00 € = 1.350,00 €
220 ερωτηματολόγια Χ 3,00 €= 660,00 €
 [Σύνολο δαπάνης: 42.960,00 € (ΚΑΕ 5252)]
β. Ιδιώτες – συνεργάτες (ΚΑΕ 0871):
3.650 ερωτηματολόγια Χ 21,00 € = 76.650,00 €
350 ερωτηματολόγια Χ 9,00 € = 3.150,00 €
480 ερωτηματολόγια Χ 3,00 € = 1.440,00 €
 [Σύνολο δαπάνης: 81.240,00 € (ΚΑΕ 0871)]
γ. 85 ιδιώτες−συνεργάτες με εφάπαξ αμοιβή 30,00 

ΕΥΡΩ ανά συνεργάτη για την παρακολούθηση εκπαι−
δευτικού σεμιναρίου (ΚΑΕ 0871)

 [Σύνολο δαπάνης: 30,00 € Χ 85 ιδιώτες−συνερ−
γάτες = 2.550,00 € (ΚΑΕ 0871)].

δ. Μετακίνηση στην ΚΥ 55 υπαλ. ΥΣ Νομών για παρα−
κολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου (ΚΑΕ 0711)

 [Σύνολο δαπάνης: 55 υπάλληλοι Χ 2,5 ημέρες Χ 
88 €/ημέρα = 12.100,00 € (ΚΑΕ 0711)].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 7 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 4373/Γ4−472 (2)
    Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας, κατά το έτος 2008, της στατιστι−
κής έρευνας «Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών 
Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)», έγκριση χρησιμο−
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της 
αμοιβής τους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60) «Πρόσβαση 

της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
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σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14, παρ. 2 του 
ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132Α΄),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημο−
σίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),

ε. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1948/τ. Β΄/3.10.2007), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθν. 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/21.3.2002),

ζ. του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/1999).

2. Την Οδηγία υπ’ αριθμ. 95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 
1995, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα 
του τουρισμού (L−291/6.12.1995).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν δέκα εννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο (119.532,00 €) ΕΥΡΩ 
για το οικονομικό έτος 2008, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 
23−750 (ΚΑΕ 0871 και ΚΑΕ 0711) του τακτικού προϋπο−
λογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.

Αναλυτικά κατά το έτος 2008 θα δαπανηθούν:
− 115.500,00 € στον ΚΑΕ 0871 και
− 4.032,00 € στον ΚΑΕ 0711.
Αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 

της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών 
Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) κατά τη διάρκεια του 
έτους 2008.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ τη διενέργεια της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηρι−
στικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) κατά 
τη διάρκεια του έτους 2008.

2. Σκοπός της έρευνας «Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)» η οποία δι−
ενεργείται στα πλαίσια υλοποίησης της Οδηγίας με 
αριθ. 95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1995, είναι η συγκέ−
ντρωση στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
ημεδαπών τουριστών (φύλο, τόπος προορισμού, κύριος 
σκοπός ταξιδιού, μεταφορικό μέσο και κύριο κατάλυμα 
που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός ταξιδιών και διανυκτε−
ρεύσεων κλπ.).

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδια−
σμό της εφαρμόστηκε η δισταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας 
την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικοδο−
μικά τετράγωνα ή ένας μικρός οικισμός κλπ.) και τελική 

μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. Η έρευνα καλύπτει το 
σύνολο Χώρας και για την επιλογή των πρωτογενών 
μονάδων δειγματοληψίας (επιφανειών) σε κάθε Γεω−
γραφική Περιφέρεια (NUTS II) οι μονάδες επιφάνειας 
κατανεμήθηκαν σε 3 στρώματα με βάση την αστικότητα 
των Δήμων/Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. 
Οι επιφάνειες που ανήκουν στην Περιφέρεια Πρωτευ−
ούσης και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
κατανεμήθηκαν σε 31 και 9 στρώματα αντίστοιχα, βάσει 
των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των 
Δήμων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Από τη στρωμα−
τοποίηση των πρωτογενών μονάδων προέκυψαν 90 
ομοιογενή, ως προς τα χαρακτηριστικά της έρευνας 
στρώματα. Σε κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα επιφα−
νειών, με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους τους, από 
πλαίσιο δειγματοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοι−
χεία της γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών 
έτους 2001.

Σε κάθε μονάδα επιφάνειας του δείγματος επιλέγεται 
δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από ενημερω−
μένο κατάλογο − πλαίσιο νοικοκυριών.

Η έρευνα είναι τριμηνιαία και κάθε τρίμηνο ερευνάται 
δείγμα περίπου 2.500 νοικοκυριών. Επιπλέον, το τριμη−
νιαίο δείγμα νοικοκυριών εναλλάσσεται από τρίμηνο 
σε τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται ανά τρίμηνο 
σε σύνολο Χώρας και διαβιβάζονται στη Eurostat κατά 
τρίμηνο.

Περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι το Δ’ τρί−
μηνο του έτους 2007 και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
έτους 2008.

Η έρευνα θα διενεργηθεί εντός του έτους 2008.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−

γασίες:
Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών−συνεργατών
Συλλογή των στατιστικών στοιχείων
 Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 

θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. 

με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας,
• 135−175 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχο−

ληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολο−
γίων.

• 7 συνεργάτες−διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Α. Ιδιώτες—Συνεργάτες: 11,00 € ανά πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (ΚΑΕ 0871) [συνολική 
δαπάνη: 10.000 ερωτηματολόγια Χ 11,00 € = 110.000,00 
€ (ΚΑΕ 0871)]
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Β. Για το εκπαιδευτικό σεμινάριο των ιδιωτών συνερ−
γατών, το ποσό των 30,00 € ανά συνεργάτη (ΚΑΕ 0871) 
[συνολική δαπάνη: 175 ιδιώτες συνεργάτες Χ 30,00 € = 
5.250,00 € (ΚΑΕ 0871)]

Γ. Συνεργάτες−διερμηνείς: 5,00 € ανά πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (ΚΑΕ 0871) [συνολική 
δαπάνη: 50 ερωτηματολόγια Χ 5,00 € = 250,00 € (ΚΑΕ 
0871)]

Δ. Μετακίνηση 8 υπαλλήλων των ΥΣ των Νομών Δω−
δεκανήσου, Κυκλάδων και Λέσβου για τις ανάγκες της 
έρευνας σε νησιωτικές περιοχές (ΚΑΕ 0711) [συνολική 
δαπάνη: 8 υπαλ. Χ 6 ημέρες Χ 84 €/ημέρα = 4.032,00 € 
(ΚΑΕ 0711)]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Aριθμ. 5645 (3)
    Τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Υλοποίησης του 

Υποέργου 1 με τίτλο «Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποί−
ηση & Διαχείριση της Πράξης», στο πλαίσιο υλοποί−
ησης της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστο−
ποίησης Γλωσσομάθειας», της Κατηγορίας Πράξεων 
2.1.2.ιζ «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
Γλωσσομάθειας», της Ενέργειας 2.1.2 «Αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών συντε−
λεστών και λειτουργιών καθώς και των μαθητών», του 
Μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχό−
μενης εκπαίδευσης», του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. 
του Υπ.Ε.Π.Θ. ως Τελικού Δικαιούχου, με χρήση ιδίων 
μέσων (Αυτεπιστασία), από τον Τελικό Δικαιούχο και 
χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ., όπως 
το άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α), περί σύστα−
σης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμμά−
των Κ.Π.Σ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 
3149/2003 (ΦΕΚ 141Α) και την υπ’ αριθμ. 10756/9.10.2002 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1343Β) των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων,«Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251Α) όπως ισχύει, σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματιστική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267Α).

3. Το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232Α) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 2946/14.2.2006 (και την υπ’ αριθμ. 
6003/22.3.2006 Τροποποίηση) Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ «Σύστημα 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», της 
Ενέργειας 2.1.2 «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 
των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς 
και των μαθητών», του Μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της ποιό−
τητας της παρεχομένης εκπαίδευσης», του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

6. Την υπ’ αριθμ. 12488/6.6.2007 απόφαση της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ για Ένταξη 
της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
Γλωσσομάθειας», της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ, της 
Ενέργειας 2.1.2, του Μέτρου 2.1, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

7. Το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υπο−
έργων της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποί−
ησης Γλωσσομάθειας», της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ, 
της Ενέργειας 2.1.2, του Μέτρου 2.1, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

8. Το Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίου του Υποέργου 1 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση & Διαχείριση της Πρά−
ξης», της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίη−
σης Γλωσσομάθειας», της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ, 
της Ενέργειας 2.1.2, του Μέτρου 2.1, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

9. Την υπ’ αριθμ. 5866/17.8.2007 υπουργική απόφαση 
Έγκρισης Υλοποίησης του Υποέργου 1 «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Υλοποίηση & Διαχείριση της Πράξης», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πι−
στοποίησης Γλωσσομάθειας», από την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής (ΕΥΕ) Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ., 
ως Τελικό Δικαιούχο, με ίδια μέσα χωρίς προσφυγή σε 
εξωτερικό Ανάδοχο.

10. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα 
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Σύστη−
μα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας». 

11. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο 
της Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. Το ακριβές ποσοστό χρηματοδότησης 
καθώς και το ποσό της κοινοτικής και της κρατικής συμ−
μετοχής θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της 
Πράξης, λαμβανομένου υπόψη ότι το σύνολο της κοινο−
τικής συνδρομής του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται η 
Πράξη δεν μπορεί να υπερβεί το 80% σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του Κανονισμού 1260/1999, αποφασίζουμε:

Την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5866/17.8.2007 υπουρ−
γικής απόφασης έγκρισης Υλοποίησης με χρήση ιδίων 
μέσων – αυτεπιστασία, από τον Τελικό Δικαιούχο και 
χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο, του Υποέργου 1 
με τίτλο «Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση & Διαχείριση 
της Πράξης», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύ−
στημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», 
της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ «Σύστημα Αξιολόγησης 
και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», της Ενέργειας 2.1.2 
«Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευ−
τικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των μα−
θητών», του Μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης», του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ως προς την 
ημερομηνία λήξεως του χρονοδιαγράμματος Υλοποίη−
σης και Επιλεξιμότητας των δαπανών του Υποέργου. Ως 
νέα ημερομηνία ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2008.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 5866/17.8.2007 (ΦΕΚ 
1674 Β/23.8.2007) υπουργική απόφαση.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8203

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 90502/1155 (4)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 92897/2812/13.6.1986 απόφα−

σης του Υφυπουργού Γεωργίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 18 του νόμου 3208/2003 «Προστασία των 

δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι−
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 303).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και 
Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β΄ 1950).

3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. ΟΙΚ. 125549/4.10.2007 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» 
(ΦΕΚ Β΄ 1962).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2016). 

5. Την υπ’ αριθμ. 92897/2812/13.6.1986 απόφαση του 
Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία παραχωρήθηκε 
κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Αλλη−
λοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠΟΣΕ), δημόσιο (δια−
κατεχόμενο) δάσος εμβαδού 15,775 στρεμμάτων, στη 
θέση «Σφενδάλη» Μαλακάσας περιοχής Καπανδριτίου, 
με αποκλειστικό σκοπό τη συνέχιση λειτουργίας των 
κατασκηνώσεών του.

6. Το γεγονός ότι το ως άνω δάσος αναγνωρίστηκε ότι 
ανήκει στο Αμαλίειο Ορφανοτροφείο Κορασίων, βάσει 
των υπ’ αριθμ. 9512/1992, 7401/1993 και 835/1995 αποφά−
σεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Εφετείου 
Αθηνών και Αρείου Πάγου αντίστοιχα και έχει μετεβι−
βασθεί στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού των 
Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους, βάσει του υπ’ αριθμ. 
8105/1953 πωλητηρίου του Συμβ/φου Αθηνών Ι. Κουγκού−
λου, αφού προηγήθηκε η υπ’ αριθμ. 206471/2.12.1953 
απόφαση (άδεια πώλησης) του Υπουργού Γεωργίας, με 
συνέπεια το Δημόσιο να μην έχει κανένα δικαίωμα επί 
της ως άνω εκτάσεως.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 92897/2812/13.6.1986 από−
φαση του Υφυπουργού Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 17103/442 (5)

    Προσθήκη Σχολών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ. Α΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/1966).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ. ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/τ. 
Β΄/28.11.1991).

3. Τις διατάξεις του ν. 3207/2003, άρθρο 10, παρ. 13 
στ’ (ΦΕΚ 302/Α/2003) καθώς και τις ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/85303/2007 και ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 
αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού που αφορούν τις 
Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Σαξοφώνου και Δι−
εύθυνσης Χορωδίας (ΦΕΚ 1913/Β/2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 36268/10.9.1990 απόφαση του ΥΠΠΟ με 
τις οποίες χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
του Ωδείου Μουσικό Κολέγιο (ΦΕΚ 631/Β/1990).

5. Την Αίτηση κ.λπ. δικαιολογητικά του ενδιαφερομέ−
νου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία Σχολών Σαξοφώνου, 
Άρπας και Διεύθυνσης Χορωδίας στο Ωδείο Μουσικό 
Κολλέγιο.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
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Aριθμ. Δ10/Α/10992/661 (6)
    Εσωτερική διάρθρωση του Τμήματος Πληροφορικής 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της ΥΠΑ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί Ιδρύσεως ΔΕΜ 

παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως 
της Υ.Π.Α.» (ΦΕΚ 238 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα». (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ/10/Α/23546/3284/23.6.2005 απόφα−
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, 
Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργα−
νικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/862/24.6.2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του εδαφ. Β της παρ. 6 του άρθρου 21 
του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων ορ−
γάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/33469/2209/1.8.1994 περί «Εσω−
τερικής διάρθρωσης του Τμήματος Πληροφορικής της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Υ.Π.Α».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

8. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Δ1Ο), αποφασίζουμε:

1. Διαρθρώνουμε το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύ−
θυνσης Οργάνωσης και Ανάπτυξης της ΥΠΑ Δ1Ο/ΣΤ, σε 
τέσσερα (4) γραφεία, ως εξής:

• Α. Γραφείο Εφαρμογών Η/Υ
• Β. Γραφείο Διαχείρισης Δικτύων και Συστημάτων Η/Υ
• Γ. Γραφείο Υποστήριξης χρηστών Η/Υ
• Δ. Γραφείο Εισαγωγής και Ελέγχου στοιχείων Η/Υ. 

Οι αρμοδιότητες των γραφείων έχουν ως ακολούθως:
Α) Γραφείο Εφαρμογών Η/Υ:
• Μελέτη των αναγκών της ΥΠΑ σε πληροφορική 

υποστήριξη εφαρμογών και σύνταξη των λειτουργικών 
προδιαγραφών τους.

• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και ανάλυση κό−
στους, οφέλους της λειτουργίας των εφαρμογών.

• Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις μελέτες.
• Εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών.
• Συντήρηση και διόρθωση των εφαρμογών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις εκάστοτε διαμορφούμενες απαι−
τήσεις του χρήστη.

Β) Γραφείο Διαχείρισης Δικτύων και Συστημάτων Η/Υ.
• Υποστήριξη αποδοτικής λειτουργίας, συντήρησης και 

διαχείρισης υλικού (Hardware) και λογισμικού (Software) 
των κεντρικών συστημάτων Η/Υ (διακομιστές εφαρμο−
γών και δίκτυα Η/Υ).

• Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας υλικού και λογι−
σμικού.

• Καθορισμός και σύνταξη προτύπων ανάπτυξης και 
συντήρησης των συστημάτων Η/Υ.

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμή−
θεια υλικού και λογισμικού για τις ανάγκες του Πληρο−
φοριακού συστήματος, σε συνεργασία με τα γραφεία 
Εφαρμογών και Υποστήριξης χρηστών.

• Τήρηση και ενημέρωση της Τεχνικής Βιβλιοθήκης, 
που αποτελείται από τα τεχνικά εγχειρίδια, βιβλία και 
περιοδικά, ενδιαφέροντος του προσωπικού Πληροφο−
ρικής.

Γ) Γραφείο Υποστήριξης χρηστών Η/Υ.
• Εγκατάσταση του υλικού των Η/Υ στους χρήστες, 

έτοιμων πακέτων λογισμικού, των νέων εκδόσεων λογι−
σμικού, εντοπισμός και διόρθωση λαθών και βλαβών σε 
λογισμικό και υλικό Η/Υ σε συνεργασία κατά περίπτωση 
με τις προμηθεύτριες εταιρείες.

• Παροχή τεχνικών οδηγιών, βοήθειας και εκπαίδευσης 
στους χρήστες για την καλύτερη και αποτελεσματικό−
τερη χρήση των Η/Υ.

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
υλικού και λογισμικού για τις ανάγκες των χρηστών.

• Στενή συνεργασία με τα τμήματα Εφαρμογών Η/Υ 
και Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος Η/Υ για 
τον καθορισμό και υιοθέτηση προτύπων και διαδικασιών 
σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση εφαρμογών που 
έχουν υλοποιήσει τα τμήματα αυτά.

Δ) Γραφείο Εισαγωγής και Ελέγχου στοιχείων Η/Υ.
• Παραλαβή και έλεγχος παραστατικών από τους 

χρήστες, προετοιμασία των δεδομένων εισαγωγής του 
Η/Υ.

• Έλεγχος εισόδου/εξόδου, εκτύπωση και αποστολή 
στοιχείων.

• Εποπτεία των εφαρμογών και των χρηστών αυτών 
όσον αφορά τη σωστή χρήση τους.

2. Η υπ’ αριθμ. Δ10/Α/33469/2209/1.8.1994 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταργείται.

Ισχύς της Απόφασης από δημοσιεύσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΒΟΣ
F

Aριθμ. 1314.16/02/2008 (7)
    Τροποποίηση απόφασης Λογαριασμού 

Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Την παραγρ. 7 του άρθρου 128 του νόμου 3079/2002 

(ΦΕΚ 311 Α/2002) «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λι−
μενικού Σώματος».

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1300.4β/38/04 απόφαση 
Υ.Ε.Ν. (ΦΕΚ 26 Β/2005) ως εξής:
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1. Στην παράγραφο 2α της απόφασης προστίθεται νέο 
εδάφιο ως ακολούθως: 

«v) σε χρόνια πάθηση του ιδίου ή μέλους της οικογέ−
νειάς του, ο μέτοχος δύναται να επανέρχεται μετά την 
αρχική του αίτηση για παροχή οικονομικής βοήθειας 
μέχρι και δύο (02) φορές εντός χρονικής περιόδου ενός 
έτους, το δε μέγιστο ύψος της χορηγούμενης οικονομι−
κής ενισχύσεως, στο σύνολο των αιτήσεων, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 €. Ο χαρακτηρι−
σμός μιας πάθησης ως «χρόνιας» θα αποδεικνύεται από 
επίσημο έγγραφο – βεβαίωση υπογεγραμμένο/η από 
ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα του παθόντος». 

2. Η παράγραφος 4 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«4. Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο 
μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικο−
γένειάς του μέχρι του ποσού των 10.000,00 €. Ως μέλη 
οικογένειας του μετόχου προς εφαρμογή της παρούσης 
νοούνται ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του. 
Στην περίπτωση θανάτου άγαμου μετόχου Λ.Α.Π./Λ.Σ., 
αυτοδίκαιοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης μέχρι 
του ποσού των 10.000,00 € γίνονται οι γονείς του θανό−
ντος, εφόσον το ζητήσουν από την Επιτροπή».

3. Η παράγραφος 5 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«5. Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενισχύσε−
ως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € 
κατά περίπτωση».

4. Η παράγραφος 7 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«7. Η διάθεση των χρηματικών ποσών καθώς και η εν 
γένει διαχείριση ανατίθεται με απόφαση του Αρχηγού 
Λ.Σ. σε επιτροπή με διετή θητεία αρχομένης από 1.1 
αποτελούμενη από:

α) Ένα Ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο.
β) Ένα Ανώτερο Αξιωματικό (Ιατρό) με την ειδικότητα 

του Παθολόγου ή Καρδιολόγου ως μέλος
γ) Ένα Ανώτερο ή Κατώτερο Αξιωματικό ως μέλος
δ) Ένα Υπαξιωματικό ως μέλος 
ε) Ένα Λιμενοφύλακα ως μέλος
στ) Ένα εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ως μέλος και
ζ) Ένα εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ. ως μέλος.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται κατώτερος Αξιω−

ματικός Λ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφα−
ση ορίζονται αναπληρωματικά μέλη, ιδίως σε ότι αφορά 
τον αναπληρωματικό Ιατρό, αυτός θα έχει διαφορετική 
ειδικότητα από αυτή που έχει ο Ιατρός που έχει οριστεί 
ως τακτικό μέλος. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριά−
ζει παρόντων τουλάχιστον τριών μελών αυτής και του 
Προέδρου ή του αναπληρωτή τού. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειο−
ψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη 
του Προέδρου».

5. Μετά την παράγραφο 11 της απόφασης προστίθεται 
νέα παράγραφος ως εξής: 

«12. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσκό−
μισης από τον αιτούντα οικονομική ενίσχυση, δικαιολο−
γητικών, συνεπεία υπαρκτών και ρεαλιστικών λόγων, η 
Επιτροπή δύναται να συμφωνεί ομόφωνα ως προς την 
ικανοποίηση του αιτήματος, εφόσον προσκομιστεί από 
τον αιτούντα την οικονομική ενίσχυση νέα εμπεριστατω−
μένη αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν. 1599/1986 περί της επιβεβαίωσης του περιεχομένου 
της αίτησης».

6. Μετά την παράγραφο 16 της απόφασης προστίθεται 
νέα παράγραφος ως εξής:

«18. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν αναδρομική ισχύ 
για όλους τους μετόχους του ΛΑΠ/ΛΣ από συστάσεως 
του Λογαριασμού».

7. Οι παράγραφοι της απόφασης αναριθμούνται ως 
εξής: η 12 σε 13, η 13 σε 14, η 14 σε 15, η 15 σε 16, η 16 
σε 17 και η 17 σε 19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 3 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 11142 (8)
    Τροποποιήσεις−συμπληρώσεις και διευκρινήσεις ορι−

σμένων κανονιστικών και τιμολογιακών διατάξεων 
του ΟΛΠ ΑΕ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Αριθμ. 71/20.3.2008 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου 

του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
σε Ανώνυμες Εταιρείες» (Φ.Ε.Κ.40/τ. Α΄/1.2.1999), η οποία 
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ 544/τ. Α΄/19.6.2003).

β) Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά 
ενσωματώθηκε στο Άρθρο Τρίτο του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/1.3.1999 τ. Α΄), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδι−
κοποιήθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των Με−
τόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005, εγκρίθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 8184/25.7.2005 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Την 7665/6.3.2008 υπηρεσιακή εισήγηση, αποφα−
σίζουμε:

Α. Την τροποποίηση του «Κανονισμού και Τιμολόγια 
δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στη 
λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.», ως εξής:

1. Συμπληρώνονται οι Σημειώσεις του Άρθρου 3 με την 
ακόλουθη διευκρίνιση:

«Διευκρινίζεται ότι χορηγείται κατά περίπτωση η μία 
εκ των δύο αναφερομένων εκπτώσεων»

2. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το Άρθρο 7, ως 
εξής:

− Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η φράση «…και κρου−
ζιεροπλοίων…»

− Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος η οποία αριθ−
μείται σε 3η:

«3. Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης ή πρυμνο−
δέτησης κρουζιεροπλοίων, καταβάλλονται για κάθε μήνα, 
μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επομένου μηνός»

− Η παράγραφος 3 αριθμείται σε 4η.
Β. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του «Κανονισμού 

και Τιμολόγια δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυ−
πηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική περιοχή του 
Ο.Λ.Π. Α.Ε», ως εξής:
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− Συμπληρώνονται οι παράγραφοι 4/13/1 και 4/13/2 μετά 
τη φράση «…στα ακτοπλοϊκά τους δρομολόγια…» με τη 
φράση «… ή στις κρουαζιέρες τους, καθόλο το χρονικό 
διάστημα πριν την έναρξη της περιόδου διαχείμασης».

− Προστίθεται στην παράγραφο 4/13/2 μετά από τη 
φράση «…του παρόντος Κανονισμού δικαιώματα...» η 
φράση «…παραβολής ή πρυμνοδέτησης…»

Γ. Την συμπλήρωση του Τιμολογίου Αποθηκευτικών 
και λοιπών δικαιωμάτων Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως εξής:

− Με την προσθήκη της ακόλουθης έκπτωσης η οποία 
αριθμείται σε 3η:

«3. Επί ποδηλάτων, χωρίς κινητήρα, εισαγωμένων ή 
διακινουμένων transshipment, έκπτωση 30% επί του 
αντιστοίχου τιμολογίου αποθήκευσης δικύκλων τρο−
χοφόρων».

− Με την συμπλήρωση της παραγράφου Δ΄ με την 
ακόλουθη Σημείωση:

«Τροχοφόρα εμπορεύματα των οποίων το βάρος είναι 
μέχρι 3 τόνους αλλά το μήκος τους υπερβαίνει τα 5 
μέτρα, επιβαρύνονται με τα αποθηκευτικά δικαιώματα 
των άνω των 3 τόνων τροχοφόρων».

Δ. Την τροποποίηση του Β΄ Κεφαλαίου του 1ου Ειδικού 
Τιμολογίου του ΚΤΕΦΜ/Ο.Λ.Π. Α.Ε, ως ακολούθως:

1. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται 
με την ακόλουθη:

«Αυτοκίνητα TIR, φορτηγά, νταλίκες κ.λ.π. μεταφορικά 
μέσα, έμφορτα ή κενά, που εισέρχονται στους εκτός 
Ελευθέρας Ζώνης υπαίθριους χώρους της λιμενικής πε−
ριοχής (αποθήκες εξαγωγών κ.λ.π.), για τη διενέργεια 
τελωνειακών διατυπώσεων ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο και εξέρχονται άμεσα, βαρύνονται με δικαίωμα 
χρήσης λιμένος 10 ευρώ για κάθε εισερχόμενο όχημα 
και 10 ευρώ για κάθε ρυμουλκούμενο αυτού.

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα, εφόσον παραμένουν 
στη λιμενική περιοχή, βαρύνονται και με τα ακόλουθα 
δικαιώματα, της ημέρας εισόδου των θεωρουμένης ως 
πρώτης.»

− Στο εδάφιο δ αντικαθίσταται η φράση «…για μία μόνο 
ημέρα…» με τη φράση «…χρήσεως λιμένος.»

2. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
− Διαγράφεται από την δεύτερη σειρά η φράση «απο−

θηκών εξαγωγών ή…» και από την 5η σειρά η φράση «… 
εδάφιο α…».

3. Στις παραγράφους 3 και 4 όπου αναφέρεται η φρά−
ση «…δικαιώματα των εδαφίων α και β της παραγράφου 
1…» αντικαθίσταται με τη φράση «…δικαιώματα του εδα−
φίου β της παραγράφου 1…».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την επομένη της δημοσί−
ευσής της.

  Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2008

O Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9)
      Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.66613/7978/27.2.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 432/13.3.2008 (τ. Β΄) ως προς τα ονοματεπω−
νυμικά στοιχεία, 

από το λανθασμένο ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του 
ΣΤΑΦΑΝΟΥ 

στο ορθό ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Τμηματάρχης
ΑΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
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