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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 134
5 Φεβρουαρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 517/2006
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/1998 αποφ. ΑΧΣ σε εναρ−
μόνιση προς την Οδηγία 2006/2/ΕΚ της Επιτροπής
της Ε.Κ. για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρ−
μογή στην τεχνική πρόοδο, του Παραρτήματος ΙΙ της
οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής
ανάλυσης διμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).
3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).
4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/ 1929).
5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).
6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
7) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
8) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔIOΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (Β 204) όμοια απόφαση.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 517/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 17.11.2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ANAΠTYΞHΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1) Τo υπ’ αριθμ. 2176/18.10.2006 έγγραφo της Διεύθυν−
σης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του
Γενικού Χημείου του Κράτους.

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 31/98 σε
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία
2006/2/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(ΕΕ L 5 της 10.1.2006) για την τροποποίηση, με σκοπό την

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/1998 αποφ. ΑΧΣ σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/2/ΕΚ της Επι−
τροπής της Ε.Κ. για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του Πα−
ραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορι−
σμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών
μιγμάτων υφανσίμων ινών......................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ − ΣΕΚΑΠ Α.Ε.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004........................................
Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθο−
λογίου) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Α΄
εξάμηνο 2007.....................................................................................
Καθορισμός αρχικής επιχορήγησης Πανεπιστημίων
για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών..................
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης. ..............................................
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συ−
ντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.
Σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Διεύ−
θυνσης Επιθεώρησης και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων αυτής. ..............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του Παραρτήματος
ΙΙ της οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων ποσοτι−
κής ανάλυσης διμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομο−
θεσία προς την οδηγία 2006/2/ΕΚ της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 5 της 10.1.2006) για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο, του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 96/73/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μιγ−
μάτων υφανσίμων ινών.
Το Παράρτημα της οδηγίας 2006/2/ΕΚ τροποποιεί το
κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 96/73/ΕΚ,
που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την
Απόφαση Α.Χ.Σ. 31/98 (Φ.Ε.Κ. 583/Β/12.6.1998) «Ορισμένες

Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης Διμερών Μιγμάτων Υφαν−
σίμων Ινών σε εναρμόνιση προς την οδηγία 96/73/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Άρθρο 2
Το κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης
Α.Χ.Σ. 31/98 (Φ.Ε.Κ. 583/Β/12.6.1998) τροποποιείται σύμφω−
να με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης
Α.Χ.Σ. 31/98 (Φ.Ε.Κ. 583/Β/12.6.1998) τροποποιείται ως
εξής (1):
1. Οι ειδικές μέθοδοι — Ο συνοπτικός πίνακας αντικα−
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ — ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Μέθοδοι

Πεδίο εφαρμογής

Αντιδραστήριο

Αριθμ. 1

Οξεικές ίνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Ακετόνη

Αριθμ. 2

Ορισμένες πρωτεϊνικές ίνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Υποχλωριώδες άλας

Αριθμ. 3

Βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορι−
σμένοι τύποι μοντάλ

Βαμβάκι

Μυρμηκικό οξύ και χλωριού−
χος ψευδάργυρος

Αριθμ. 4

Πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον

Ορισμένες άλλες ίνες

Μυρμηκικό οξύ, 80 % m/m

Αριθμ. 5

Οξεικές ίνες

Τριοξεική ίνα

Βενζυλική αλκοόλη

Αριθμ. 6

Τριοξεική ίνα ή πολυλακτίδιο

Ορισμένες άλλες ίνες

Διχλωρομεθάνιο

Αριθμ. 7

Ορισμένες κυτταρινικές ίνες

Πολυεστερικές ίνες ή ίνα ελα− Θειϊκό οξύ, 75 % m/m
στοπολυεστέρας

Αριθμ. 8

Ακρυλικές ίνες, ορισμένες μοντα−
κρυλικές ίνες ή ορισμένες χλωρι−
οϊνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Διμεθυλοφορμαμίδιο

Αριθμ. 9

Ορισμένες χλωριοϊνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Διθειάνθρακας/ακετόνη
55.5/44.5 v/v

Αριθμ. 10

Οξεικές ίνες

Ορισμένες χλωριοΐνες

Παγόμορφο οξεικό οξύ

Αριθμ. 11

Μετάξι

Μαλλί ή τρίχες

Θειϊκό οξύ, 75 % m/m

Αριθμ. 12

Γιούτα

Ορισμένες ίνες ζωικής προ− Μέθοδος περιεκτικότητας
έλευσης
σε άζωτο

Αριθμ. 13

Πολυπροπυλενικές ίνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Αριθμ. 14

Ορισμένες άλλες ίνες

Χλωριοΐνες (ομοπολυμερές (Μέθοδος δια πυκνού θειι−
χλωριούχου βινυλίου)
κού οξέος)

Αριθμ. 15

Χλωριοΐνες, ορισμένες Μοντακρυ−
λικές ίνες, ορισμένες ίνες ελαστο−
μερούς πολυουραιθάνης

Ορισμένες άλλες ίνες

Ξυλένιο

Κυκλοεξανόνη»

(1) Αρίθμηση ινών: 1. πολυεστερικές ίνες (34) πρώην (31). 2. πολυπροπυλένικές ίνες (36) πρώην (33). 3. ελαστομερής πολυουρε−
θάνη (42) πρώην (39). 4. ίνες υάλου (43) πρώην (40). Βλέπε οδηγία 96/74/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/37/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της 27.6.1997 σ. 74).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το σημείο 1.2 της υπ’ αριθμ. 1 μεθόδου αντικαθίστα−
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι
(5), λινάρι (7), κάνναβη (8), γιούτα (9), άμπακα (10), άλφα
(11), κοΐρ (12), σπαρτόινα (13), ραμί (14), σιζάλ (15), ίνες
χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), πρωτεϊνικές ίνες (23),
βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμιδικές ίνες ή
νάιλον (30), πολυεστερικές ίνες (34) και ελαστοπολυ−
εστέρας (45)».
3. Το σημείο 1.2 της υπ’ αριθμ. 2 μεθόδου αντικαθίστα−
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), βισκόζη (25),
ακρυλικές ίνες (26), χλωριοΐνες (27), πολυαμιδικές ίνες ή
νάιλον (30), πολυεστερικές ίνες (34), πολυπροπυλενικές
ίνες (36), ελαστομερής πολυουρεθάνη (42), ίνες υάλου
(43) και ελαστοπολυεστέρας (45)».
4. Το σημείο 1.2 της υπ’ αριθμ. 4 μεθόδου αντικαθίστα−
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), βαμβάκι (5), ίνες
χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές
ίνες (26), χλωριοΐνες (27), πολυεστερικές ίνες (34), πο−
λυπροπυλενικές ίνες (36), ίνες υάλου (43) και ελαστο−
πολυεστέρας (45)».
5. Η υπ’ αριθμ. 6 μέθοδος τροποποιείται ως εξής:
α) τα σημεία 1, 2 της υπ’ αριθμ. 6 μεθόδου αντικαθί−
στανται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση
των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:
1. τριοξεική κυτταρίνη (24) ή πολυλακτίδιο (33α)
με
2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι
(5) ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25),
ακρυλικές ίνες (26), πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον (30),
πολυεστερικές ίνες (34), ίνες υάλου (43) και ελαστοπο−
λυεστέρας (45).
Παρατήρηση:
Οι ίνες της τριοξεικής κυτταρίνης οι οποίες έχουν
σαπωνοποιηθεί μερικώς μετά από ειδική φινιριστική επε−
ξεργασία δεν είναι πλήρως διαλυτές στο αντιδραστήριο.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μέθοδος δεν εφαρμόζεται.
2. ΑΡΧΗ
Οι ίνες της τριοξεικής κυτταρίνης ή του πολυλακτιδίου
διαλύονται από τη γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος με
διχλωρομεθάνιο. Το υπόλειμμα συλλέγεται, εκπλύνεται,
ξηραίνεται και ζυγίζεται: η μάζα του διορθώνεται αν
απαιτείται, εκφράζεται σε εκατοστιαία αναλογία της
μάζας του μείγματος σε ξηρή κατάσταση. Η επί τοις
εκατό αναλογία της ξηρής τριοξεικής κυτταρίνης ή του
πολυλακτιδίου βρίσκεται από τη διαφορά.»
β) το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
«5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ−
ΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που
περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του d είναι
1.00, εκτός των πολυεστερικών ινών και του ελαστοπο−
λυεστέρα για τα οποία η τιμή του d είναι 1.01.»
6. Το σημείο 1.2 της υπ’ αριθμ. 7 μεθόδου αντικαθίστα−
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. πολυστερικές ίνες (34) και ελαστοπολυεστέρας
(45).»
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7. Η υπ’ αριθμ. 8 μέθοδος τροποποιείται ως εξής:
α) το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι
(5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25),
πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον (30) πολυεστερικές ίνες (34)
και ελαστοπολυεστέρας (45)».
β) το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
«5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ−
ΤΩΝ
Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που
περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του “d” είναι
1,00 με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
μαλλί 1.01
βαμβάκι 1.01
ίνες χαλκαμμωνίας 1.01
μοντάλ 1.01
πολυεστερικές ίνες 1.01
ελαστοπολυεστέρας 1.01.»
8. Το σημείο 1.2 της μεθόδου αριθμ. 9 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι
(5) ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25),
ακρυλικές ίνες (26), πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον (30),
πολυεστερικές ίνες (34), ίνες υάλου (43) και ελαστοπο−
λυεστέρας (45)».
9. Το σημείο 1.1 και το σημείο 1.2 της μεθόδου αριθμ.
13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. πολυπροπυλενικές ίνες (36)
με
2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μέταξα (4), βαμβάκι
(5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ
(22), τριοξεική κυτταρίνη (24), βισκόζη (25) ακρυλικές ίνες
(26), πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον (30), πολυεστερικές ίνες
(34) ίνες υάλου (43) και ελαστοπολυεστέρας (45)».
10. Το σημείο 1.2 της υπ’ αριθμ. 14 μεθόδου αντικαθί−
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. βαμβάκι (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες χαλκαμμωνί−
ας (21), μοντάλ (22), τριοξεική κυτταρίνη (24), βισκόζη (25),
ορισμένες ακρυλικές ίνες (26), ορισμένες μοντακρυλικές
ίνες (29), πολυαμιδικές ίνες ή νάιλον (30) πολυεστερικές
ίνες (34) και ελαστοπολυεστέρας (45).»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ: Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, Β. ΚΑΣΕ−
ΛΟΥΡΗ − ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ, Ε. ΠΑΛΛΑΡΗ, Δ.
ΤΣΙΧΛΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Α. ΜΠΕΖΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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Αριθμ. 52165
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ − ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 52161/ΥΠΕ/4/00397/Ε/ν. 3299/2004/
22.12.2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ − ΣΕΚΑΠ Α.Ε.»
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κί−
νητρο της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής
προϊόντων καπνού με προμήθεια εξοπλισμού για πα−
ραγωγή τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα
στη ΒΙΠΕ Ξάνθης 6ο Χιλ. Ξάνθης Καβάλας του Νομού
Ξάνθης συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δέκα έξι εκα−
τομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (16.200.000) ευρώ, με
ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 40%
δηλαδή ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
ύψους έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων
(6.480.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα έξι (16) νέες
μόνιμες θέσεις απασχόλησης ή 16 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 6.11.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 22353 (ΦΟΡ)1268
(3)
Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθολογίου)
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Α΄ εξάμηνο 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ 13/Α/1985.
β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ 247/Α/1995.
γ) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις ............. και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ Α΄
297.
δ) Του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ “Δ”» ΦΕΚ
Α΄/1943.
2. Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ “Δ” με αριθμ.
110/481/6.81/7.11.2006, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και ημεραρ−
γιακή απασχόληση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθολογί−
ου) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών

«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ) για το Α΄ εξάμηνο του 2007,
ως εξής:
Για 6 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ενιαίου Μισθολογίου) 1.920 ώρες για υπερωριακή απα−
σχόληση, συνολικής δαπάνης 9.000,00 ευρώ.
Για 27 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ενιαίου Μισθολογίου) 12.158 ώρες
για νυκτερινή και ημεραργιακή απασχόληση, συνολικής
δαπάνης 37.908,00 ευρώ.
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω
εργασίας επί 24ωρου βάσεως του κέντρου.
Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερω−
ριακή εργασία αφορούν:
α) Τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης
γενικά της περιοχής του ΕΚΕΦΕ “Δ”.
β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή−
ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών
και κυρίως την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκτά−
κτων αναγκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30.6.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. Φ.15/7663 IB
(4)
Καθορισμός αρχικής επιχορήγησης Πανεπιστημίων
για κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού».
2. Τις διατάξεις του ν. 1238/1982 «Για ρύθμιση οικονο−
μικών θεμάτων ΑΕΙ» και του ν. 1268/1982 για τη ρύθμιση
θεμάτων επιχορήγησης των ΑΕΙ.
3. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού
έτους 2007, αποφασίζουμε:
α. Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστή−
μια και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, για
την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών, με το ποσό
των 212.000.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 2421 του Φορέα 19−250 του προϋπολογισμού του
ΥΠΕΠΘ, οικονομικού έτους 2007 και το επιμερίζουμε
στα Ιδρύματα ως ακολούθως:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με
το ποσό των 34.000.000,00 €.
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης με το ποσό
των 41.200.000,00 €.
3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το ποσό των
9.100.000,00 €.
4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των
4.000.000,00 €.
5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το ποσό των
3.730.000,00 €.
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6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ποσό των
2.850.000,00 €.
7. Πάντειο Πανεπ/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών με το ποσό των 4.950.000,00 €.
8. Πανεπιστήμιο Πειραιά με το ποσό των 4.720.000,00 €.
9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το ποσό των
3.620.000,00 €.
10. Πανεπιστήμιο Πατρών με το ποσό των 12.400.000,00 €.
11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ποσό των
12.030.000,00 €.
12. Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ποσό των 7.700.000,00 €.
13. Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το ποσό των 7.300.000,00 €.
14. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ποσό των
6.400.000,00 €.
15. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το ποσό των
13.900.000,00 €.
16. Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των 3.480.000,00 €.
17. Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ποσό των 3.820.000,00 €.
18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οικιακής Οικονομίας με
το ποσό των 800.000,00 €.
19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με το ποσό των
3.800.000,00 €.
20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το ποσό των
1.500.000,00 €.
21. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των
1.700.000,00 €.
22. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των
900.000,00 €.
23. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με το ποσό
των 500.000,00 €.
24. Αιγινήτειο Πανεπ/κό Νοσοκομείο με το ποσό των
13.600.000,00 €.
25. Αρεταίειο Πανεπ/κό Νοσοκομείο με το ποσό των
14.000.000,00 €.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομίας
και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

β) Του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄/1998.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 12/2006 απόφαση της Ολομέλειας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 12/2006 απόφαση της Ολομέλειας του
Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει: Α) Την τροποποίηση του ισχύοντα Κανονι−
σμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης και συγκροτεί Ειδικό
Τμήμα εκδικάσεως εφέσεων κατά των αποφάσεων του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που θα κρίνουν διαφορές
πνευματικής ιδιοκτησίας και ορίζει οι υποθέσεις αυτές
να εκδικάζονται από το Η΄ όγδοο πολιτικό τμήμα του
Εφετείου Θεσσαλονίκης.
β) Τη δημιουργία αυτοτελούς Β΄ σύνθεσης του Α΄ Τρι−
μελούς Εφετείου Πλημμελημάτων αρμοδίας μόνο για
την κλήρωση των ποινικών συνθέσεων κάθε μήνα.
Αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη την 1η Δεκεμβρίου
2006 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Δεκεμ−
βρίου 2006.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 4140
(5)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαρίλαος Αγγελόπουλος Ελένη Καραμητσιοπούλου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 1223
(6)
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συ−
ντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Του στοιχ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α΄) με την οποία συστάθη−
κε στον Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών
Υπηρεσιών.
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).
4. Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α΄).
5. Του π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α΄).
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6. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
7. Του π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης υπηρε−
σιών του Ε.Ο.Τ.» (ΦΕΚ 231/Α΄) και του π.δ. 313/2001 «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στις Περιφέρειες
κ.λπ.» (ΦΕΚ 211 Α΄).
β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη από την καταβολή επι−
δόματος θέσης ευθύνης στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών και στους τέσ−
σερις Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής, η οποία
για το έτος 2007 και κάθε επόμενο, ανέρχεται στο πο−
σόν των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ
(4.680€) και θα βαρύνει τον κωδικό 0.238 του τακτικού
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες
της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών
του ΕΟΤ ως εξής:
1. Τη Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρε−
σιών συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:
α) Το Τμήμα Ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Τουρισμού.
β) Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
γ) Το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.
Τ.Ε.).
δ) Το Τμήμα Ιαματικών Πηγών.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των τμη−
μάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).
αα) Συντονισμός της δραστηριότητας των Περιφερει−
ακών Υπηρεσιών Τουρισμού και παρακολούθηση της
εύρυθμης λειτουργίας τους.
αβ) Συγκέντρωση και αξιοποίηση των στοιχείων που
διαβιβάζονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρι−
σμού σχετικά με τις δραστηριότητές τους.
αγ) Παροχή οδηγιών προς τις Περιφερειακές Υπηρε−
σίες Τουρισμού και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού
για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στον ετήσιο
προϋπολογισμό σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
αδ) Κατανομή των εγκεκριμένων ποσών του ετήσιου
προϋπολογισμού σε επί μέρους δαπάνες διοίκησης και
λειτουργίας των Π.Υ.Τ. και των Γραφείων Υποστήριξης
Τουρισμού.
αε) Έγκριση δαπανών των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Τουρισμού.
αστ) Εποπτεία των στεγαστικών αναγκών των Περι−
φερειακών Υπηρεσιών και μέριμνα για την μίσθωση ή
με άλλο τρόπο εξασφάλιση της χρήσης από τον Ε.Ο.Τ.
των απαιτούμενων ακινήτων.
αζ) Μέριμνα για την παροχή ειδικής εντολής και πλη−
ρεξουσιότητας σε δικηγόρους των οικείων Πρωτοδι−
κείων για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν
στις Π.Υ.Τ. (στοιχ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 3498/2006).
αη) Διενέργεια επιθεωρήσεων στις Π.Υ.Τ. για τη δια−
πίστωση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
αθ) Υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό ή την
αύξηση κατά περίπτωση των δαπανών λειτουργίας των
Π.Υ.Τ στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

β) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
βα) Η συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισμού και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού και
η υποστήριξη τους για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμί−
σεων και των μέτρων που αφορούν στη λειτουργία των
τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν. 2160/1993,
όπως ισχύει σήμερα, εκτός των εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής.
ββ) Παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα που αφορά
στις παραπάνω τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και
παρακολούθηση και ενημέρωση της σχετικής νομοθε−
σίας.
βγ) Έκδοση κανονιστικών πράξεων κατά τις κείμενες
διατάξεις, καθώς και εγκυκλίων της Διοίκησης του ΕΟΤ
για θέματα αδειοδότησης των τουριστικών επιχειρήσε−
ων καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ−
ροντος της παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006.
βδ) Πρόταση για τον καθορισμό του ιδιαίτερου χαρα−
κτηριστικού σήματος το οποίο φέρουν οι επιχειρήσεις
και τα καταστήματα του άρθρου 1 β.δ. 436/1961, πλην των
εγκαταστάσεων−καταστημάτων της παρ. δ του άρθρου
1 β.δ. 436/1961.
βε) Αναπροσαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων πα−
ραβόλων υπέρ ΕΟΤ και ΤΕΑΠΕΡΤ (παρ. 11 άρθρο 5
ν. 2160/1993).
βστ) Πρόταση για αναστολή επ’ αόριστον ή για ορι−
σμένο χρονικό διάστημα της έγκρισης θέσης σε κυκλο−
φορία νέων ειδικών Τουριστικών λεωφορείων καθώς
και καθορισμό των εκάστοτε απαιτουμένων δικαιολο−
γητικών για τη χορήγηση έγκρισης της παρ. 1 άρθρο 4
του ν. 711/1977 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 2446/1996.
βζ) Πρόταση για την κατά έτος έγκριση τιμολογίου χι−
λιομετρικών αποστάσεων των αγοραίων Ε.Δ.Χ Τουριστι−
κών Αυτοκινήτων «Λιμουζινών» της υπ’ αριθμ. 500321/1996
(ΦΕΚ 391/Β) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
βη) Πρόταση για την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων
που απαιτούνται για την έκδοση Ε.Σ.Λ. των Τουριστικών
Γραφείων.
γ) Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.
Τ.Ε.)
γα) Τήρηση μητρώου όλων των τουριστικών καταλυ−
μάτων κατά κατηγορία και τήρηση μητρώου διακριτικών
τίτλων.
γβ) Τήρηση μητρώου των λειτουργούντων Γραφείων
Τουρισμού.
γγ) Τήρηση μητρώου διακριτικών τίτλων των Γραφεί−
ων Τουρισμού.
γδ) Τήρηση μητρώου των κυκλοφορούντων Τουριστι−
κών Λεωφορείων Δ.Χ.
γε) Τήρηση μητρώου των οδηγών τουριστικών λεω−
φορείων Δ.Χ.
γστ) Τήρηση μητρώου των λειτουργουσών επιχειρή−
σεων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
άνευ οδηγού.
Για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων του το
Τμήμα συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Ε.Ο.Τ., καθώς και με όλες
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.
δ) Τμήμα Ιαματικών Πηγών
δα) Μέριμνα για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών
πόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3498/2006
(ΦΕΚ 230/Α΄).
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δβ) Τήρηση Γενικού Μητρώου ιαματικών φυσικών πό−
ρων.
δγ) Εισήγηση για την άρση της αναγνώρισης ιαμα−
τικών φυσικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 3498/2006.
δδ) Μέριμνα για την προστασία της ποιότητας, της
ποσότητας και των φυσικών, χημικών και βιολογικών
χαρακτηριστικών των ιαματικών φυσικών πόρων.
δε) Πρόταση για λήψη των κατά περίπτωση κατάλλη−
λων μέτρων για την προστασία των αναγνωρισμένων
ιαματικών φυσικών πόρων και εξειδίκευση των επιτρε−
πομένων ή μη δραστηριοτήτων και των επιβαλλομένων
περιορισμών ανά ζώνη προστασίας, μετά από γνώμη
της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων
(παρ. 5, άρθρο 9 του ν. 3498/2006).
δστ) Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Προ−
στασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων από προσωπικό του
Τμήματος.
δζ) Απαλλοτριώσεις−παραχωρήσεις ακινήτων επί ανα−
γνωρισμένων ιαματικών πηγών ή επί ιαματικών φυσικών
πόρων.
δη) Μέριμνα για τη διαχείριση των ιαματικών φυσικών
πόρων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3498/2006,
εφόσον δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Ε.Τ.Α. Α.Ε.
δθ) Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών παραχωρήσεων
της εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων σε
τρίτους.
δι) Χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των
μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού
τουρισμού − θερμαλισμού, των κέντρων θαλασσοθερα−
πείας και των κέντρων αναζωογόνησης.
δια) Διενέργεια ελέγχων σε όλες τις μονάδες ιαματι−
κής θεραπείας, στα κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερ−
μαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης για
τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις
του ν. 3498/2006 και γενικά κάθε διάταξης που αποβλέ−
πει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ή
στην προστασία των χρηστών.
διβ) Επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις ιαματικής
θεραπείας, ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρων
θαλασσοθεραπείας ή κέντρων αναζωογόνησης, που λει−
τουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό
σήμα λειτουργίας.
διγ) Σύναψη συμβάσεων με τους Ο.Τ.Α. παραχώρησης
της εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων στις περι−
πτώσεις της παρ. γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3498/2006.
διδ) Σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων για την αυτοδί−
καια ανάκληση των πράξεων παραχώρησης της διαχεί−
ρισης ή εκμετάλλευσης και αποβολή των κατόχων από
τους χώρους και τις εγκαταστάσεις στην περίπτωση
που οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα στον
Ε.Ο.Τ. αιτήσεις αναγνώρισης με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
διε) Κάθε άλλη αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. επί των ιαματι−
κών πηγών που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
και δεν έχει ανατεθεί σε άλλη υπηρεσία.
Β. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών
υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Γ. Στην ανωτέρω Διεύθυνση και τα τμήματα αυτής
προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α΄).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 1224
(7)
Σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Διεύθυν−
σης Επιθεώρησης και καθορισμός των αρμοδιοτή−
των αυτής.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3498/2006 «Ανά−
πτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
230/Α΄).
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄).
4. Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α΄).
5. Του π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α΄).
6. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.
7. Του π.δ. 343/2001 «Οργανισμός Διάρθρωσης υπηρε−
σιών του Ε.Ο.Τ.» (ΦΕΚ 231/Α΄) και του π.δ 313/2001 «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στις Περιφέρειες
κ.λπ.» (ΦΕΚ 211 Α΄).
Β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη από την καταβολή επι−
δόματος θέσης ευθύνης στον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Επιθεώρησης και στους δύο Προϊσταμένους των Τμημά−
των αυτής, η οποία για το έτος 2007 και κάθε επόμενο,
ανέρχεται στο ποσόν των τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι
ευρώ (3.120€) και θα βαρύνει τον κωδικό 0.238 του τα−
κτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:
Α. 1. Συνιστάται Διεύθυνση Επιθεώρησης στην Κεντρι−
κή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. η οποία συγκροτείται από τα
παρακάτω τμήματα:
α) Το τμήμα Γενικής Επιθεώρησης
β) Το τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Καταναλω−
τή/Τουρίστα.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης κα−
τανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Γενικής Επιθεώρησης
αα. Η διενέργεια προγραμματισμένων ή έκτακτων επι−
θεωρήσεων και ελέγχων των τουριστικών επιχειρήσεων
του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει σήμερα, για
τη διαπίστωση τήρησης της τουριστικής και συναφούς
νομοθεσίας αλλά και για τη διαπίστωση του λειτουρ−
γικού τους επιπέδου και της ποιότητας των παρεχομέ−
νων υπηρεσιών ανεξάρτητα από τον προγραμματισμένο
έλεγχο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του
Ε.Ο.Τ.
αβ. Ο συντονισμός ενεργειών και η συνεργασία με τις
κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες και επαγγελ−
ματικές οργανώσεις τουρισμού για τη διενέργεια ελέγ−
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χων για διαπίστωση της ομαλής διακίνησης και εξυπη−
ρέτησης των τουριστών στις πύλες εισόδου της χώρας
και γενικά στους χώρους διακίνησης τουριστών, καθώς
και της τήρησης καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς
εμφάνισης όλων των σημείων της χώρας που έχουν
σχέση με τον τουρισμό. Ενημέρωση της Διοίκησης και
εισήγηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
αγ. Ο έλεγχος των τουριστικών καταλυμάτων που
έχουν καταταχθεί με το σύστημα των αστέρων και κλει−
διών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 43/2002 και του
π.δ. 337/2000 αντίστοιχα, όπως οι διατάξεις αυτές κάθε
φορά ισχύουν.
αδ. Ο έλεγχος στα καταστήματα υγειονομικού ενδι−
αφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του
άρθρου 80 του ν. 3463/2006.
αε. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την εκτέλεση των
παραπάνω επιθεωρήσεων και ελέγχων και η έκδοση των
σχετικών εντολών μετακίνησης.
αστ. Η σύνταξη εμπεριστατωμένων εκθέσεων ελέγ−
χου και η διαβίβαση αντιγράφου αυτών στην αρμόδια
ΠΥΤ με τις υποδείξεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για
ενημέρωση και συμμόρφωση των επιχειρηματιών και για
την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
αζ. Η τήρηση βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία
των εκθέσεων επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση
της περαιτέρω πορείας αυτών.
β) Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Κα−
ταναλωτή
βα. Συγκέντρωση, κατάταξη, αξιολόγηση και διερεύ−
νηση παραπόνων και καταγγελιών της τουριστικής πε−
λατείας της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ββ. Συνεργασία και υποβολή προτάσεων προς τους
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη λήψη των ανα−
γκαίων μέτρων.
βγ. Μελέτη και αξιολόγηση των πορισμάτων των ελέγ−
χων προς διεξαγωγή συμπερασμάτων και ενημέρωση
της Διεύθυνσης Συντονισμού των Περιφερειακών Υπηρε−
σιών Τουρισμού καθώς και των οικείων Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού.
βδ. Μέριμνα για την έκδοση σχετικών φυλλαδίων−οδη−
γιών σε συνεργασία με το τμήμα Εκδόσεων και Οπτι−
κοακουστικών μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των τουριστών.
βε. Μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας που αφο−
ρά την προστασία των τουριστών και επικοινωνία με
τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
βστ. Ενημέρωση των καταναλωτών καθώς και των
ενδιαφερομένων, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, για
τα αποτελέσματα των ελέγχων από τα παράπονα και
τις καταγγελίες.
Β. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης υπάγεται απευθείας στο
Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Γ. Στην ανωτέρω Διεύθυνση και τα τμήματα αυτής
προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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