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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας  «ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ 
INN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 28941/ΥΠΕ/4/00831/Ε/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΡΟΦΩ−
ΝΙΟΣ INN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 
κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 42 κλινών, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 
χιλιάδων (1.600.000 €) ευρώ, στη θέση Κρύα Λιβαδει−
άς, Ν. Βοιωτίας, με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί 
του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων εξήντα χιλιά−
δων (560.000 €) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες 
θέσεις εργασίας (7,07 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
26.4.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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8. Τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ (ΦΕΚ/
Α/19.5.1959), όπως ισχύει σήμερα.

9. Το υπ’ αριθμ. 1110/6/11.7.2007 Πρακτικό του ΔΣ/ΝΙΜ−
ΤΣ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Ιδρύματος ύψους 60.000 ευρώ περίπου ετη−
σίως. Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη περιο−
ρίζεται σε 10.000 ευρώ περίπου και στον ΚΑΕ 0212 έχει 
προβλεφθεί σχετική πίστωση.

11. Το υπ’ αριθμ. Φ. 471α/7253/Σ.2242/24.8.2007 έγγραφο 
του 417 ΝΙΜΤΣ με το οποίο βεβαιώνεται η μη ύπαρξη 
κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί−
στοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με τις συνιστώμε−
νες στο σχέδιο αποφασίζουμε.

12. Εγκρίνουμε τη σύσταση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύο (2) οργανικών θέσεων 
με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004, 
ως ακολούθως:

α/α Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμ. Θέσεων
1 ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος 1
2 ΠΕ Ιατρός Αναισθησιολόγος 1
  Σύνολο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 71411/Β1 (5)
Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσης Δ.Ε.Π. στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 11 και 35 παρ. 1 και 

2 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το τελευταίο αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7β του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 167).

2 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (ΦΕΚ Β΄ 608).

4 Το υπ’ αριθμ. 57744/29.6.2007 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

5 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή−
μιο Θεσσαλονίκης έχει δημιουργηθεί αυτοδίκαια μία 
(1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από λύση 

της υπαλληλικής σχέσης Βοηθού, που υπηρετούσε στη 
Γεωπονική Σχολή, λόγω συνταξιοδότησης.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργη−
θείσα θέση Δ.Ε.Π. μεταφέρεται και εντάσσεται στη Γε−
ωπονική Σχολή του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

      Αριθμ. 70024/Β1 (6)
Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσης Δ.Ε.Π. στο Εθνικό & Κα−

ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 11 και 35 παρ. 1 και 

2 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το τελευταίο αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7β του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 167).

2 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3 Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (ΦΕΚ Β΄ 608).

4. Το υπ’ αριθμ. 16151/4847/11.6.2007 έγγραφο του Εθνι−
κού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργηθεί αυτοδίκαια μία 
(1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από λύση 
της υπαλληλικής σχέσης Βοηθού που υπηρετούσε στην 
Ιατρική Σχολή λόγω θανάτου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργη−
θείσα θέση Δ.Ε.Π. μεταφέρεται και εντάσσεται στην 
Ιατρική Σχολή του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.20102/24117/1375 (7)
Αναπροσαρμογή του ποσοστού καθορισμού των μηνι−

αίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1393/1983 

(Α΄, 126) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 
του ν. 3894/1958 (Α΄ 192).
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του 
π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ/γμα 77/2007 (Α΄ 92) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 
49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του 
ν. 1275/1982 (Α΄ 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφά−
λειας που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 10η/30.8.2007 
συνεδρίασή του.

6. Την υπ’ αριθμ. 20/13.6.2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.).

7. Την υπ’ αριθμ. 19588/371/19.7.2007 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινο−
τικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), η οποία κατά το τρέχον 
έτος υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 12.126 χιλ. 
ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των 
Κ.Α.Ε 0629, 0636, 0637 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2007 του Ταμείου, αποφασίζουμε:

1. Το οριζόμενο από την παρ.1 του άρθρου 13 του 
Καταστατικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), ποσοστό καθορισμού 
του μηνιαίου βοηθήματος, των παλαιών ασφαλισμένων 
(μέχρι 31.12.1992), αναπροσαρμόζεται από οκτώ (8‰) σε 
εννέα (9‰) χιλιοστά, από 1ης Ιουλίου 2007 και εφεξής.

2. Βάσει του ανωτέρω ποσοστού, αναπροσαρμό−
ζονται από την ίδια ημερομηνία, τα καταβαλλόμενα 
μέχρι την 30.6.2007 μηνιαία βοηθήματα καθώς και το 
κατώτατο όριο του μηνιαίου βοηθήματος, από 170,93 
σε 192,30 ευρώ, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εξόδου από 
την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
F

   Αριθμ. 40435 (8)
Διάλυση Οργανωτικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) σεμιναρί−

ου «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ − ΑΘΛΗΤΙ−
ΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ−  Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής».

2. Του άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 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 Όρ−
γανα».

3. Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού», όπως ισχύει.

4. Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/17.6.1999) «Ερασιτεχνι−
κός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατά−
ξεις» άρθρο 53 παρ. 4.

5. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθε−
σης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού ( ΦΕΚ 
282/8.3.2006).

6. Την υπ’ αριθμ. 8522/24.3.2003 ( ΦΕΚ 377/Β/31.3.2003) 
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση 
οργανωτικής επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) σεμιναρίου αθλητισμός 
και κοινωνική συνοχή − αθλητισμός ατόμων με αναπηρί−
ες− η πρόκληση των παραολυμπιακών αγώνων».

7. Την υπ’ αριθμ. 11203/14.4.2003 απόφαση του Υφυ−
πουργού Πολιτισμού «Συμπλήρωση και τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 8522/24.3.2003 απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού περί συγκρότησης οργανωτικής επιτροπής 
(Ν.Π.Ι.Δ.) σεμιναρίου αθλητισμός και κοινωνική συνοχή− 
αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες − η πρόκληση των 
παραολυμπιακών αγώνων.»

8. Την υπ’ αριθμ. 9477/1.4.2003 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Πολιτισμού «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 8522/24.3.2003 απόφασης του Υφυπουργού Πο−
λιτισμού περί συγκρότησης οργανωτικής επιτροπής 
(Ν.Π.Ι.Δ.) σεμιναρίου αθλητισμός και κοινωνική συνοχή− 
αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες − η πρόκληση των 
παραολυμπιακών αγώνων».

9. Το υπ’ αριθμ. 15/23.8.2007 (αρ. πρωτ. ΓΓΑ 38642/
28.8.2007) έγγραφο της Οργανωτικής Επιτροπής σεμι−
ναρίου αθλητισμός και κοινωνική συνοχή − αθλητισμός 
ατόμων με αναπηρίες − η πρόκληση των παραολυμπι−
ακών αγώνων περί διάλυσης της ανωτέρω Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

Τη διάλυση της Οργανωτικής Επιτροπής ( Ν.Π.Ι.Δ.) 
σεμιναρίου «Αθλητισμός και κοινωνική συνοχή − αθλη−
τισμός ατόμων με αναπηρίες − η πρόκληση των παρα−
ολυμπιακών αγώνων που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη 
από 11 − 12 Απριλίου 2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
F 

Arium. 48883 οικ. Φ.108.3 (9)
     Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβεστικό προ−
σωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−

νήτρων κ.λ.π.». 
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

γ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995.
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