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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 153.153/ΨΣ9428/Δ΄Φ29
(1)
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής
Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης, στο Ελεγκτικό Συνέ−
δριο, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης.

Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνι−
κής Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης, στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης. .......................................................................................
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες
για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάρ−
γηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ. ...
Πρόσληψη Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θρά−
κης για τη διδασκαλία του Κορανίου. .........................
Kήρυξη υποχρεωτικής της από 3.6.2008 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυ−
τιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρή−
σεων όλης της χώρας. ..............................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.2008 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές επι−
χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της
χώρας.......................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.2008 Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών
Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Μηχανημάτων
Λατομείων πέτρας − χώματος και μαρμάρου. ......
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών. ............................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3215/3.6.1998 (ΦΕΚ 655
τ.Β’) υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις εγκα−
τάστασης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσμα−
τος και Διαιτολογικών Μονάδων». ..................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση του ν. «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) περί συγχώ−
νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Το π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α/17.2.2000) «Οργανισμός
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα π.δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167Α/2.9.2004),
π.δ. 121/2005 (ΦΕΚ 177Α/4.7.2005) και π.δ. 79/2006 (ΦΕΚ
81Α/29.3.2006).
4. Το π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189Α/22.8.1980) Περί κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνε−
δρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο «Οργανισμός
Ελεγκτικού Συνεδρίου».
5. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
Παρακολούθηση, Ελεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι−
ξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον
ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266Α/20.11.2003) «Κανόνες τιμολόγη−
σης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις», και το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ
210Α/2.11.2004).
6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
(ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από−
φαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία
της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία
της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502Β/8.12.2000), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ
210/Α/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ.γ) του άρθρου 5 του
ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 A/3.12.2007) για τη μετονομασία
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ψηφιακή Σύγκλιση.
10. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (αρ.
ΦΕΚ 101Γ/6.4.2004).
11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551/14.3.2001 απόφαση της
Ε.Ε. για την έγκριση του ΕΠ «ΚτΠ» το οποίο εντάσσεται
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρ−
θρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται
στο στόχο αρθ. 1 στην Ελλάδα (2000/GR/16/1/PO/023),
όπως ισχύει σήμερα.
12. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό
εγκρίθηκε μετά από γραπτή διαδικασία λήψης απόφα−
σης με την υπ’ αριθμ. 2178/10.12.2007.
13. Την υπ’ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ. 105/17.1.2002 απόφαση περί
καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου προγράμματος
ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης σύμφωνα με το
άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 78/Β/29.1.2002).
14. Τον υπ’ αριθμ. 953/14.3.2002 Οδηγό Διαδικασιών
και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης
ΚΠΣ 2000−2006, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
όπως ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003
εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την
εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002.
15. Την υπ’ αριθμ. 21542/ΕΥΣΑΑΠ1223/14.5.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης
του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το έτος 2008.
16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη.
17. Το υπ’ αριθμ. 1747/11.1.2008 αίτημα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εποπτευόμενου φορέα του Υπ. Δικαιοσύνης,
για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων ενεργειών Εθνικής
Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων
του Ε.Π. ΚτΠ.
18. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του Ετήσιου Προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης, αποφασίζου−
με:
Εκχωρούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την αρμοδιό−
τητα ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθει−
ας−Στήριξης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ετήσιου
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης του Ε.Π.
«ΚτΠ» για το έτος 2008, συνολικού ποσού τριακοσίων
χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λε−
πτών (300.802,76 €).
Η κατανομή του ως άνω ποσού ανά κατηγορία επιλέ−
ξιμης ενέργειας του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής

Βοήθειας του Ε.Π Κ.τ.Π θα οριστεί με απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και οιαδή−
ποτε ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών θα γίνεται
κατόπιν σχετικής έγκρισής του.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
προβαίνει στην εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοή−
θειας − Στήριξης, σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση
των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ2− 1750
(2)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για
προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των
Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τρο−
ποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 1α, 1η και 3 του άρθρου 2 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.
34/Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/21.5.1984) και τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/2007, κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σ.
Καλαφάτη και Γ. Βλάχο» (Φ.Ε.Κ. 1982/Β/9.10.2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α1998)
και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό τη συμμόρ−
φωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 2007/45/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007, η οποία
έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21.9.2007
(L 247, σελ. 17) «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις
ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊό−
ντα, για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου
75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση
της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με
τις ονομαστικές ποσότητες για προϊόντα που τοποθε−
τούνται σε προσυσκευασίες. Εφαρμόζεται στα προσυ−
σκευασμένα προϊόντα και τις προσυσκευασίες, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 16/19.12.1982 (Φ.Ε.Κ.
2/Α/5.1.1982).
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα
που απαριθμούνται στο άρθρο 10 αυτής και τα οποία
πωλούνται σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών για
κατανάλωση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5 της παρού−
σας, δεν επιτρέπεται να προβάλλεται άρνηση, απαγό−
ρευση ή περιορισμός στη διάθεση προσυσκευασμένων
προϊόντων στην αγορά, για λόγους σχετικούς με τις
ονομαστικές ποσότητες της συσκευασίας.
2. Οι υποχρεωτικές ονομαστικές ποσότητες ξηρών
ζυμαρικών μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται έως
τις 11.10.2012.
Άρθρο 4
Διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία
ορισμένων προϊόντων
1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετού−
νται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος
ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που ανα−
φέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της παρούσας,
τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν
είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες
(εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται
στον εν λόγω Πίνακα.
2. Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το
ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός
των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιο−
ρισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του πε−
ριεχομένου τους.
Άρθρο 5
Συσκευές αερολυμάτων
1. Στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει υπο−
χρεωτικά να αναγράφεται: α) Ο ονομαστικός όγκος του
περιεχομένου τους.
β) Η ονομαστική συνολική χωρητικότητα του περιέκτη,
κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση
με τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου τους.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, στοιχείου ε) της υπ’
αριθμ. Β.20683/2134/17.11.1987 κοινή υπουργική απόφαση
«Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 75/324/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 634/Β/28.11.1987), τα
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προϊόντα που πωλούνται σε συσκευές αερολυμάτων δε
χρειάζεται να φέρουν ένδειξη του ονομαστικού βάρους
του περιεχομένου τους.
Άρθρο 6
Πολλαπλές συσκευασίες και προσυσκευασίες
αποτελούμενες από ανεξάρτητες συσκευασίες
που δεν προορίζονται να πωληθούν ανεξάρτητα
Για τους σκοπούς του άρθρου 4 της παρούσας:
1. Οταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες προσυσκευα−
σίες συνιστούν πολλαπλή συσκευασία, οι υποχρεωτικές
ονομαστικές ποσότητες ισχύουν για κάθε ανεξάρτητη
προσυσκευασία.
2. Εφόσον η προσυσκευασία αποτελείται από δύο
ή περισσότερες ανεξάρτητες συσκευασίες, οι οποίες
δεν προορίζονται να πωληθούν ανεξάρτητα, οι υπο−
χρεωτικές ονομαστικές ποσότητες εφαρμόζονται στην
προσυσκευασία.
Άρθρο 7
Παραβάσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται κατά τις δι−
ατάξεις του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα και τιμω−
ρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο
30 αυτού.
Άρθρο 8
Καταργήσεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται:
1. Η υπ’ αριθμ. ΦΙ−6909/18.12.1985 (Φ.Ε.Κ. 784/Β/31.12.1985)
κοινή υπουργική απόφαση «Προσυσκευασία κατ’ όγκο
ορισμένων προσυσκευασμένων προϊόντων» όπως ισχύει,
καθώς και
2. Η υπ’ αριθμ. Φ−968/9.2.1989 (Φ.Ε.Κ. 115/Β/20.2.1989)
κοινή υπουργική απόφαση «Σειρές ονομαστικού περιε−
χομένου προσυσκευασιών».
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις
Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του π.δ. 16/19.12.1982 (Φ.Ε.Κ.
2/Α/5.1.1982), η φράση: «εκτός από εκείνα που καθορίζο−
νται από το π.δ. 1051/1981 (Α΄ 256) «περί προσυσκευασίας
κατ’ όγκον μερικών προσυσκευασμένων υγρών κ.τ.λ.»,
διαγράφεται.
Άρθρο 10
Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων για τα
περιεχόμενα των προσυσκευασιών
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της το Παράρτημα της οδηγίας
2007/45/ΕΚ, το οποίο έχει ως ακολούθως:
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Πίνακας 1 − Προϊόντα πωλούμενα με τον όγκο (ποσότητα σε ml)
Μη αφρώδης οίνος

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 8 ονομαστικές
ποσότητες: 100−187−250−375−500−750−1000−1500

Vin jaune

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπεται μόνον η εξής 1 ονομαστική
ποσότητα: 620

Αφρώδης οίνος

Για το διάστημα από 125 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 5 ονομαστικές
ποσότητες: 125−200−375−750−1500

Οίνος λικέρ

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές
ποσότητες: 100−200−375−500−750−1000−1500

Αρωματισμένος οίνος

Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές
ποσότητες: 100−200−375−500−750−1000−1500

Αλκοολούχα ποτά

Για το διάστημα από 100 ml έως 2000ml, επιτρέπονται μόνον οι εξής 9 ονομαστικές
ποσότητες. 100−200−350−500−700−1000−1500−1750−2000

’Πίνακας 2 − Ορισμοί των προϊόντων
Μη αφρώδης οίνος

Οίνος κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2, 15 και 16 του Παραρτήματος IV του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς [1]: (κωδικός ΣΟ: ex 2204)

Vin jaune

Οίνοι vqprd: «Côtes du Jura», «Arbois», «L’Etoile» και «Château−Chalon» σε φιάλες,
όπως ορίζει το σημείο 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002
της Επιτροπής [2] (κωδικός ΣΟ: ex 2204).

Αφρώδης οίνος

Οίνος κατά την έννοια των παραγράφων 4 έως και 9 του Παραρτήματος IV του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008 (κωδικός
ΣΟ: 2204 10)

Οίνος λικέρ

Οίνος κατά την έννοια της παραγράφου 3 του Παραρτήματος IV του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008 (κωδικοί ΣΟ: 2204 21
— 2204 29)

Αρωματισμένος οίνος

Αρωματισμένος οίνος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου [3] (κωδικός ΣΟ: 2205)

Αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ.
110/2008 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15.1.2008[4] (Κωδικός
ΣΟ: 2208)

[1] ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1
[2] ΕΕ L 118 της 4.5.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
[3] ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
[4] ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 11η Απριλίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ.106535/Α3
(3)
Πρόσληψη Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της
Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1920/1991 (Α΄11) «Κύρωση της από 24.12.1990
Π.Ν.Π περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών»,
σε συνδυασμό με τα άρθρα 36 έως 39 του ν. 3536/2007
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄42).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).
γ) Της υπ’ αριθμ. 79026/Α3/17.7.2007 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής
και διαδικασία πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδα−
σκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες Θράκης» (Β΄ 1318).
δ) Της υπ’ αριθμ. 40538/Α3/1.4.2008 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κατα−
νομή θέσεων (Β΄623)
ε) Τα υπ’ αριθμ. 18643/Α3/12.2.2008 και Ε.Σ 4/Α3/24.3.2008
έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.
2) Τις σε ιεροδιδασκάλους ανάγκες των Μουφτειών
Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου.
3) Την υπ’ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/253/9771/25.7.2008
πράξη της τριμελούς επιτροπής.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β 1930/
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστου Ζωή και Αθανάσιο Νάκο»
5) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την
εφαρμογή της προκήρυξης αυτής δεν μπορεί να προσ−
διορισθεί στην παρούσα φάση και θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων Ειδικός Φορέας 19230 ΚΑΕ 0515 και
0711, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση διακοσίων σαράντα
(240) θέσεων ιεροδιδασκάλων, οι οποίες κατά Μουφτεία
και κατά κατηγορία έχουν ως εξής:
α) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
αα) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Δεκα−
τέσσερις (14) θέσεις και
ββ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ογδό−
ντα έξι (86) θέσεις
β) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
αα) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Δεκα−
πέντε (15) θέσεις και
ββ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ογδό−
ντα πέντε (85) θέσεις
γ) ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
αα) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Έντεκα
(11) θέσεις και
ββ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Είκοσι
εννέα (29) θέσεις
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι Έλληνες πολίτες, Μουσουλμάνοι κατά το θρή−
σκευμα και κατά προτίμηση μόνιμοι κάτοικοι Θράκης.
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β) να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατη−
γορίας πανεπιστημιακής εκπ/σης και δευτεροβάθμιας
εκπ/σης το 21ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες έως
και το έτος 1987), οι δε υποψήφιοι της κατηγορίας Υπο−
χρεωτικής Εκπαίδευσης το 20ο έτος (γεννηθέντες έως
και το έτος 1988).
γ) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
δ) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στε−
ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως
ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26).
ε) να έχουν φυσική καταλληλότητα για την άσκηση
των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών κατά κατηγορία είναι
οι ακόλουθοι:
α) για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:
Πτυχίο τμήματος θεολογικών ισλαμικών σπουδών του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται
αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α(Διαπανεπιστημιακό Κέ−
ντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής) ή τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) ή το Σ.Α.Ε.Ι.
(Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας για
τους τίτλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
β) για την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Απολυτήριος τίτλος ιεροσπουδαστηρίου ή εκπαιδευ−
τικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής
αντίστοιχης κατηγορίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή
του ν.3536/2007 και πάντως όχι πέραν της πρώτης πε−
νταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτήριο
τίτλο των ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό απαιτείται
αναγνώριση από τον Ο.Ε.Ε.Κ (Οργανισμός Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ή το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ (Συμ−
βούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης) για τους τίτλους δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις των παραπάνω κα−
τηγοριών γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με απολυτή−
ριο τίτλο σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εν
λόγω υποψήφιοι θα καταταγούν σε επικουρικό πίνακα
και η πρόσληψή τους θα γίνει μόνο στην περίπτωση
που δεν θα υπάρξουν υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης.
γ) Βεβαίωση επάρκειας της γνώσης της διδασκαλί−
ας του Κορανίου, η οποία χορηγείται από τον οικείο
Μουφτή ή Τοποτηρητή, κατά περίπτωση, μόνο για τους
υποψηφίους των κατηγοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψή−
φιοι, απαιτείται να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό
σημείωμα σε ειδικά έντυπα, τα οποία θα προμηθευτούν
από την οικεία Μουφτεία, καθώς και από το δικτυακό
ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων (http://www.ypepth.gr) ,μαζί με τα εξής δι−
καιολογητικά:
α) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
β) επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της
Αστυνομικής Ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται η
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χρονολογία γεννήσεώς τους, η εγγραφή στο Μητρώο
Αρρένων ή στο γενικό μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα
και η υπηκοότητα.
Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η υπηκοότητα δεν
αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύο−
νται με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο.
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο ή την Κοινότητα του υποψηφίου με το
οποίο αποδεικνύεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος των
Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή πιστοποιητικό οικο−
γενειακής κατάστασης των γονέων του, με το οποίο
αποδεικνύεται η καταγωγή του από τον κατά περίπτωση
οικείο Νομό.
δ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για την
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμι−
μη απαλλαγή από αυτές.
ε) βεβαίωση του οικείου Μουφτή ή Τοποτηρητή για
την επάρκεια διδασκαλίας του Κορανίου για τις κατηγο−
ρίες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής με όλα τα δικαιολογητικά υπο−
βάλλεται το αργότερο μέχρι 27.8.2008 αυτοπροσώπως ή
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς με επεί−
γουσα συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 στη
διεύθυνση της οικείας κατά περίπτωση Μουφτείας.
Ήτοι:
α) για τη Μουφτεία Ξάνθης στη διεύθυνση Κλεμανσώ
15 Ξάνθη τηλ: 2541023288.
β) για τη Μουφτεία Κομοτηνής στη διεύθυνση Ερμού
82 Κομοτηνή τηλ: 2531026771 και
γ) για τη Μουφτεία Διδυμοτείχου στη διεύθυνση Βρα−
νά 24 Διδυμότειχο τηλ: 2553022266.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερο−
μηνία της ταχυδρομικής σήμανσης για όσες αιτήσεις
υποβληθούν ταχυδρομικώς.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων με όλα τα δικαιολογητικά,
ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από τον οικείο
Μουφτή ή Τοποτηρητή και στη συνέχεια αποστέλλονται
το αργότερο εντός δέκα (10)ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στη Διεύθυνση
Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με τη γνώμη του.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η Επιτροπή επιλογής του άρθρ.38 του ν. 3536/2007,
παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υπο−
ψηφίων και στη συνέχεια, ανακοινώνει στα Μέσα Ενη−
μέρωσης των πόλεων Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμο−
τείχου τις ακριβείς ημερομηνίες και τον τόπο που θα
διενεργηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν
τα τυπικά προσόντα και έχουν προσκομίσει όλα τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά. Η σχετική ανακοίνωση απο−

στέλλεται και στις Μουφτείες οι οποίες αναρτούν το
πρόγραμμα διενέργειας της συνέντευξης στον πίνακα
ανακοινώσεών τους και στη συνέχεια ενημερώνονται
οι υποψήφιοι από τον Μουφτή ή Τοποτηρητή με κάθε
πρόσφορο μέσο.
Κατά την συνέντευξη η επιτροπή εκτιμά α) τη γνώση
του αντικειμένου β) την προσωπικότητα του υποψηφίου
γ) την ικανότητα επικοινωνίας δ)την ικανότητα συνερ−
γασίας με τη Μουφτεία, τους πιστούς, τις διοικητικές
και Δημοτικές ή Κοινοτικές αρχές και με Κοινωνικούς
Φορείς. Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης η Επι−
τροπή καταρτίζει προσωρινούς πίνακες με τους επιτυ−
χόντες και τους επιλαχόντες, κατά Μουφτεία και κατά
κατηγορία, τους οποίους και αποστέλλει στην οικεία
κατά περίπτωση Μουφτεία για την ανάρτηση στον πί−
νακα ανακοινώσεών της. Κατά των πινάκων κατάταξης
οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5)
ημερών από την ανάρτησή τους.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στον οικείο Μουφτή ή Το−
ποτηρητή κατά περίπτωση, ο οποίος υποχρεούται να τις
αποστείλει άμεσα στην Επιτροπή δια της Διεύθυνσης
Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.Οι ενστάσεις εξετάζονται
από την Επιτροπή και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδή−
ποτε πλημμέλεια που δέχεται διόρθωση, προβαίνει σε
ανασύνταξη των πινάκων .
ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Οι τελικοί πίνακες κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά
κατάταξης υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μετά την κύρωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία
προσλαμβάνονται κατά κατηγορία για κάθε Μουφτεία
οι ιεροδιδάσκαλοι. Στη συνέχεια αποστέλλεται στην
οικεία Μουφτεία η απόφαση με τους προσληφθέντες.
Ο οικείος Μουφτής καταρτίζει τη σύμβαση για κάθε
ιεροδιδάσκαλο στην οποία ορίζεται και ο ακριβής τόπος
άσκησης των καθηκόντων του.
Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδεχθούν την
πρόσληψη ή σε περίπτωση που κενωθεί για οποιαδή−
ποτε αιτία θέση ιεροδιδασκάλου, προσλαμβάνεται ο
επόμενος κατά σειρά από τον οικείο πίνακα για το
υπόλοιπο της θητείας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ.58032/2713
(4)
Kήρυξη υποχρεωτικής της από 3.6.2008 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλι−
ακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
όλης της χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. Την από 20.6.2008 αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέ−
σμου εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό.
6. Το από 20.6.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 1.8.2008.
8. 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 3.6.2008 Σ.Σ.Ε.
για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού
Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτι−
λιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας για όλους τους
εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά
αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
20.6.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 58030/2711
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.2008 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές επιχειρή−
σεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
*02016571408080012*

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. Την από 17.6.2008 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης Αποχέτευσης.
6. Το από 17.6.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 1.8.2008.
8. 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 10.6.2008 Σ.Σ.Ε.
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργα−
ζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
17.6.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 58031/2712
(6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 10.6.2008 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών Μηχα−
νοδηγών και Γεωτρυπανιστών Μηχανημάτων Λατο−
μείων πέτρας − χώματος και μαρμάρου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση

ΦΕΚ 1657

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. Την από 25.6.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Χειρι−
στών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
6. Το από 25.6.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 1.8.2008.
8. 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 επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 10.6.2008 Σ.Σ.Ε.
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και
βοηθών χειριστών Μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών
μηχανημάτων Λατομείων πέτρας − χώματος και μαρμά−
ρου για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25.6.2008.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ. 111349
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως
κατάλληλων για άσκηση των γιατρών.
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Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο»,
αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετικές
γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες ανα−
γνωρίζονται οι ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως
κατάλληλες για άσκηση γιατρών στην αναφερόμενες
ειδικότητες:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:
Ορθοπεδικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για ένα (1)χρό−
νο στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ:
Καρδιολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για ένα (1)
χρόνο στην ειδικότητα της Καρδιολογίας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Χειρουργική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για τρία (3)
χρόνια στην ειδικότητα της Χειρουργικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ:
Αναισθησιολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για τρία
(3) χρόνια στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οφθαλμολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης
των ιατρών στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας 417
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
Δερματολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης
των ιατρών στην ειδικότητα της Δερματολογίας
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008

(7)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί
ειδικοτήτων» (ΦΕΚ 258/τ.Α/55).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για
σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/τ.Α/82)
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρ−
θρου 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/
τ.Α/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α/83) όπως συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 2519/1997
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήμα−
τος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών,
ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
165/τ.Α/1997).
4. Τις υπ’ αριθμ. 3876/16.7.2008, 3877/16.7.2008, 3881/
17.7.2008, 3943/22.7.2008, 3944/22.7.2008, 3947/23.7.2008
αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ/
125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/τ.Β΄) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 92727
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3215/3.6.1998 (ΦΕΚ 655 τ.Β’)
υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις εγκατάστα−
σης και λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος και
Διαιτολογικών Μονάδων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 52 του ν.2519/
21.8.1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπη−
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 165/1997 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/2000 τ.Α), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της
σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/2004 τ.Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3215/3.6.1998 υπουργική απόφαση
«Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων
Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών Μονάδων» (ΦΕΚ 655/
1998 τ.Β΄).
5. Το π.δ. 206/19.9.2007 (ΦΕΚ 232/2007 τ.Α΄) Διορισμό
Υπουργού.
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6. Το υπ’ αριθμ. 363/15.10.2007 έγγραφο του Πανελλη−
νίου Συλλόγου Διαιτολόγων−Διατροφολόγων.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το εδάφιο γ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ.3215/3.6.1998
(ΦΕΚ 655/Β/98) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται
ως εξής:

γ) Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να
διαθέτουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 19,50 τ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

*02016571408080012*

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

