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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου, Νομού Κέρκυρας.
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αποστόλου Παύλου, Νομού Ημαθίας.
Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή
Τ.Ε.Ι−Τμήματος Εργοθεραπείας, στο Γενικό Νοσο−
κομείο Καρδίτσας. ........................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προσόντων
για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσι−
κών Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 280/τ.Β΄/26.5.1983). ...........
Οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρο−
μίου της εταιρείας «ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.» στο
Αιγάλεω Αττικής.............................................................................
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκατα−στή−
ματος της εταιρείας CASTELA CARRIERS CO. LTD
που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ.......................................................................
Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης των
Φορτ/των του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου. ....................
Κύρωση Αναδασμού αγροκτήματος Καλιάνων............
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.500/147/29414/Ε5
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου, Νομού Κέρκυρας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του
ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1987/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β,
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν.2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/
21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Το υπ’ αριθμ. 1483/28.3.2008 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6610

1. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου, Νομού
Κέρκυρας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.5.2008.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Αγίου Γεωργίου.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κ.Α.
10.6041.01 και 10.6054.01 ως εξής:
2.944,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 8 μήνες) για το
έτος 2008 και
4.416,00 ευρώ (2 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008. Αντίστοιχη
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/179/29416/Ε5
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αποστόλου Παύλου, Νομού Ημαθίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του
ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1987/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β,
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α, 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν.2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του ν.2362/1995
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουρ−
γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/
21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Το υπ’ αριθμ. 3860/7.4.2008 έγγραφο του Δήμου
Αποστόλου Παύλου, Νομού Ημαθίας.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αποστόλου Παύλου, Νομού
Ημαθίας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.5.2008.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλισπκές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Αποστόλου Παύλου Νομού Ημαθίας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.
02.10.6041.02 ως εξής:
4.416,00 ευρώ (3 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 8 μήνες) για το
έτος 2008 και
6.624,00 ευρώ (3 θέσεις Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008. Αντίστοιχη
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του
Δήμου αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Φ.500/288/29409/Ε5
(3)
Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι−
Τμήματος Εργοθεραπείας, στο Γενικό Νοσοκομείο
Καρδίτσας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ΄ του
ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών σιην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1987/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΓΙΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β,
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση
συντάξεων και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουρ−
γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα».
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
11. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 9559/23.1.2009 (ΦΕΚ 85/τ.
Β΄/23.1.2009) απόφαση, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης Γ. Παπαγεωργίου και Μ. Σαλμά.
12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/
21.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Το υπ’ αριθμ. 6820/17.6.2008 έγγραφο της 5ης
Υγεινομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ−
λάδας.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
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φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου−
δαστή ΤΕΙ −Τμήματος Εργοθεραπείας, στο Γενικό Νο−
σοκομείο Καρδίτσας.
2. Η πρακτική άσκηση του σπουδαστή Τ.Ε.Ι. πραγματο−
ποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.7.2008.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές του
ασκούμενου σπουδαστή Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Κ.Α.Ε 0289
ως εξής:
1.104,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 6 μήνες) για το
έτος 2008 και
2.208,00 ευρώ (1 θέση Χ 184 ευρώ Χ 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008.
Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπο−
λογισμούς του Νοσοκομείου αυτού για μία πενταετία
τουλάχιστον.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 35776
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προσόντων για
την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 280/τ.Β΄/26.5.1983).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. Ε του άρθρου 5 του
ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/τ.Α΄/20.11.1974) περί προστασίας
εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
2. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ/οικ. 2236/1978 (ΦΕΚ 422/
τ.Β΄/10.5.1978) υπουργική απόφαση «περί Κανονισμών
Ακτινοπροστασίας»
3. Την υπ’ αριθμ. Α2/στ/1857/1982 (ΦΕΚ 196/τ.Β΄/26.4.1983)
υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ. οικ. 2073/20.4.1983 (ΦΕΚ 280/
τ.Β΄/26.5.1983) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσό−
ντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών
Νοσοκομείων».
5. Το υπ’ αριθμ. 30881/9.11.2007 έγγραφο του Πρύτανη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τις σχετικές
προτάσεις του, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τροποποιούμε την ανωτέρω (4) σχετική απόφασή μας
ως ακολούθως:
Η παράγραφος 1 β τροποποιείται ως εξής:
Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της Ακτινολογίας ή
Δ/ντή Τμήματος Ακτινολογίας και έναν Καθηγητή του
Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου σε γνωστικό αντικείμενο
Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (για τους υποψηφίους που
έχουν τα προσόντα της παρ. 3.2.α όπως τροποποιήθη−
κε κατωτέρω με την παρούσα απόφαση και της παρ.
3.2.β της υπ’ αριθμ. Α2 στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπουργικής
απόφασης η οποία παραμένει ως έχει).
Η παράγραφος 1γ καταργείται.
Η παράγραφος δ του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
Υποψήφιοι με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα
Ιατρικής Φυσικής έξω από την περιοχή των ιοντιζου−
σών ακτινοβολιών, δηλαδή υποψήφιοι για τους οποί−
ους απαιτούνται τα προσόντα της παρ. 3.2. αυτής της
απόφασης, θα εξετάζονται γραπτά, κυρίως σε θέματα
μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (π.χ. laser, μαγνητική το−
μογραφία, υπερήχους) για τη χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιο−
χής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Τροποποιείται η παρ. 3.1.α. του άρθρου 3 − Προσόντα
ως εξής:
Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλω−
μα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρ−
μοσμένης Φυσικής ή ισότιμων Σχολών Ξένης Χώρας.
Η παρ. 3.1.β του άρθρου 3 − Προσόντα της υπ’ αριθμ.
Α2 στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπουργικής απόφασης παρα−
μένει ως έχει.
Τροποποιείται η παρ. 3.2.α του άρθρου 3 − Προσόντα,
ως εξής:
Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλω−
μα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ με κατεύθυνση Εφαρ−
μοσμένης Φυσικής ή ισότιμων Σχολών Ξένης Χώρας.
Η παρ. 3.2.β του άρθρου 3 − Προσόντα της υπ’ αριθμ.
Α2 στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπουργικής απόφασης παρα−
μένει ως έχει.
Κατά τα λοιπά η ανωτέρω (4) σχετική απόφασή μας
παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009

γ) Του ν.δ. 714/1970 αρ.11 εδάφ.στ΄ (ΦΕΚ A΄ 238/1970)
«Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον ν. 1340/1983 αρ. 2 (ΦΕΚ Α 35/1983).
δ) Του π.δ. 56/1989 αρ. 7 (ΦΕΚ Α΄ 28/1989) «Οργανισμός
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ.
Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
2. Τα περιλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών
Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ).
3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14− vol ΙΙ «Ηeliports»
second edition−july 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄177/2002).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14.1.2008 απόφαση
Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ΑNNEX) 2 της Σύμβασης του
Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ Β΄87/2008.
5. Το Doc 9261−AN/903 HELIPORT MANUAL Third edition−
1995 του ICAO.
6. Tην υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/54686/9530/14.12.1999 (ΦΕΚ
Β΄2255/31.12.1999) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών για Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας
υπερυψωμένου ιδιωτικού ελικοδρομίου εντός των εγκα−
ταστάσεων της Εταιρείας «ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.».
7. Το από 15.1.2009 έγγραφο της « ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. με το οποίο αιτείται η άρση της άδειας
λειτουργίας του ελικοδρομίου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διακόπτουμε οριστικά τη λειτουργία του υπερυψω−
μένου ιδιωτικού ελικοδρομίου εντός των εγκαταστάσε−
ων της Εταιρείας «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.».
2. Ο ιδιοκτήτης δύναται να χρησιμοποιήσει το χώρο
με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/54686/9530/14.12.1999 (ΦΕΚ
Β΄2255/31.12.1999) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών με την οποία εκδόθηκε η Άδεια Ίδρυ−
σης και Λειτουργίας του ελικοδρομίου καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/9061/2477
(5)
Οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρομί−
ου της εταιρείας «ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.» στο Αιγά−
λεω Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
MΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κυρωτικού της Συνθήκης του Σικάγο ν. 211/1947
άρθρο 28.
β) Του ν. 1815/1988 ( ΦΕΚ Α 250/1988) «περί Κύρωσης
του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».

O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/4301/24679
(6)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−
ματος της εταιρείας CASTELA CARRIERS CO. LTD
που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ
77 Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄/31.8.1994) τροποποιήθηκε με
το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και την
παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001)
και συμπληρώθηκε με το άρθρο Έκτο του ν. 3550/2007
(ΦΕΚ 72 Α΄/26.3.2007).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312 Α΄/2005).
γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συ−
μπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ
704/Β΄/25.5.2005) τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994,
1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919 Β/14.12.1994) και την υπ’
αριθμ. 3122.3/27.8.2007 (ΦΕΚ 1763/Β/4.9.2007) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας.
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
ε. Την από 26 Φεβρουαρίου 2009 αίτηση της εταιρείας
CASTELA CARRIERS CO. LTD.
στ. To υπ’ αριθμ. 61349864/16.2.2009 παράβολο Δ.Ο.Υ.
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ζ. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ.
Β΄/16.1.2009).
η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών».
θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
ι. Το π.δ. 205/19.9.2007 (ΦΕΚ 231/Α/19.9.2007) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων», αποφασίζουμε.
΄Αρθρο 1.
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας CASTELA CARRIERS
CO. LTD που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και την υπαγωγή
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994, του
άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/2005) καθώς και
του άρθρου 6 του ν. 3550/2007 με το σκοπό όπως εφό−
σον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται
αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που προβλέπονται
στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση, εκμετάλ−
λευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγο−
ραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων πλοίων με
Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτη−
τριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν
αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προαναφερόμενες
δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι
παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ’ αυτή ή τα πλοία που
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχει−
ρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την
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υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πλη−
ρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις
για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ’
αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των
πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που
ισχύουν κάθε φορά.
(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ’ αυτούς ή τις
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ.
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους
έχουν επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρι−
ασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου
και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκατά−
στημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα−
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελ−
λάδος ή του Εξωτερικού στο όνομα τους σε συνάλλαγμα
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
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δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, η
επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με ης συμβάσεις αυτές
όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμάτων,
σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η καταβολή
αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.
ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια
συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών
με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαρι−
ασμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις,
καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσε−
ων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή
αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
΄Αρθρο 2
1. Η εταιρεία CASTELA CARRIERS CO. LTD. που εδρεύει
στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από
την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι−
κού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν.2234/1994, του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312
Α΄/2005), του άρθρου 6 του ν. 3550/2007 καθώς και των
όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής
και Ανάπτυξης).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα,
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του
ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’
αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλ−
λαγμα και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.

Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγμα−
τος θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων εγ−
γράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα
κατά το παρελθόν έτος που στο σύνολο του δεν δύνα−
ται να είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος
που μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για την
κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για
λογαριασμό τρίτων.
Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία
λογιστικά βιβλία.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή,
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της,
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην
Ελλάδα στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορο−
λογίας Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πο−
λιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από
την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής
Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά τόπο τμήματα
Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μετα−
βολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση
κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από
της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
΄Αρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται μετά την απόφαση αυτή,
παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί
ποτέ εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
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αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα στην
παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην
Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που
ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
΄Αρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β) και για 5 έτη,
μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΜΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 4046
(7)
Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης των
Φορτ/των του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπ. Αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις και αυτές του
π.δ. 360/1997 (ΦΕΚ 240/28.11.1997/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5167/1932 «περί
ρύθμισης των εις το Λιμένα Φορτ/των εργασιών» όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αργότερα από τις
διατάξεις του αρθρ. 6 του ν.δ. 1254/1949 «περί τροπο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως διαφόρων διατάξεων των
περί φορτ/σεων νόμων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του β.δ. 711/
1970 «περί του τρόπου καθορισμού των διατηρουμένων
υπέρ του Υπουργού και Περιφ/κών αρχών διανομαρχι−
ακού επιπέδου του Υπουργείου Εργασίας αρμοδιοτή−
των».
4. Το υπ’ αριθμ. 247/84/21.11.2008 έγγραφο ΚΑΦ Λιμέ−
νος Ηρακλείου με το οποίο μας διαβίβασε το υπ’αριθμ.
36/19.11.2008 πρακτικό της ΔΕ του ΚΑΦ Λιμένος Ηρα−
κλείου.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ3α/3135/263/Δ3:2008/17.2.2009 έγγρα−
φο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
6. Την οικονομική δυνατότητα του ΚΑΦ Λιμένος Ηρα−
κλείου.
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7. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 εξουσιοδοτική απόφα−
σή μας, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18
του ισχύοντος κανονισμού του ΚΑΦ Λιμένος Ηρακλείου
ως κάτωθι:
Για τα δέκα (10) πρώτα έτη συμμετοχής στο ΚΑΦ
8.098,66 €.
Το ποσό αυτό θεωρούμενο βασικό προσαυξάνεται
κατά 998 € για κάθε έτος πέραν της δεκαετίας και μέχρι
συμπληρώσεως 20 ετών συμμετοχής.
Για κάθε έτος πέραν της εικοσαετίας αυξάνεται κατά
1.143 € μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετούς συμμε−
τοχής.
Για κάθε έτος συμμετοχής πέραν των τριάντα (30)
ετών αυξάνεται κατά 834,70 € μη δυναμένου να υπερβεί
το ποσό των 32.655,38 €.
Κλάσμα έτους περισσότερα των έξι (6) μηνών θε−
ωρείται πλήρες έτος και υπολογίζεται μόνο για την
προσαύξηση του βασικού ποσού λόγω ετών συμμετοχής
όχι όμως για την θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως
παροχής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 2667
(8)
Κύρωση Αναδασμού αγροκτήματος Καλιάνων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 674/1977 άρθρο 15 παρ. 1.
2. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ν.Α. Κορινθίας, αποφασίζουμε:
Κυρούμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορφώ−
θηκε με τον αναδασμό το έτος 2008 στην κτηματική
περιοχή Δημοτικού Διαμερίσματος Καλιάνων Δήμου
Στυμφαλίας, όπως αυτό απεικονίζεται στους συντα−
χθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς
πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 9 Μαρτίου 2009
Ο Νομάρχης
Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02005322303090008*

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@et.gr

