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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της εταιρείας «FIDELE ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδο−
τικής μίσθωσης.

  Με την υπ’ αριθμ. 30765/ΥΠΕ/5/00554/Ε/ν. 3299/2004/ 
17.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «FIDELE 
ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αναφέ−
ρεται στη δημιουργία τμήματος παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της μεταποιητικής 
και της εμπορικής της δραστηριότητας στη ΒΙΟΠΑ 
Ανω Λιοσίων του Νομού Αττικής συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων 
τριάντα χιλιάδων (1.830.000) ευρώ, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
21%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους τριακοσίων 
τριάντα επτά χιλιάδων πενήντα (337.050) ευρώ για 
το επιχορηγούμενο τμήμα της επένδυσης ύψους ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων πέντε χιλιάδων (1.605.000) 
ευρώ και ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (47.250) 
ευρώ για το επιδοτούμενο κόστος της επένδυσης σε 
χρηματοδοτική μίσθωση ύψους διακοσίων είκοσι πέντε 
χιλιάδων (225.000) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας (0 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
19.3.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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16532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 2/40391/0025 (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−

στολών της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΣΥΝ.Π.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της 
από 8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες δι−
ατάξεις».

2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄. 128/1988).

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, (ΦΕΚ Β΄ 
40/16.1.2009), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1816/12.12.2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της 
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων».

5) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου ορί−
ου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 
που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε 
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ.».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/29389/0025/23.6.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Αύξηση ανω−
τάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την 
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

7) Το υπ’ αριθμ. 1867/29.5.2009 έγγραφο της ανωτέ−
ρω Τράπεζας με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου 
έκδοσης των εγγυητικών της επιστολών, από το ποσό 
των 23.100.000,00 € που έχει καθορισθεί με την υπ’ 
αριθμ. 2/29389/0025/23.6.2003 απόφαση, στο ποσό των 
70.000.000,00 €.

8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:.

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυη−
τικών επιστολών της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. το ποσό των εξήντα εκατομ−
μυρίων ευρώ, (60.000.000 €), με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις 
Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις 
στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες, κ.λπ. (αριθμ. 
2028691/4534/3.8.1995 απόφαση του Υπουργού των 
Οικονομικών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΟΥΝΗΣ

F
    Αριθμ. 2/44707/Α0024 (3)
Ανάθεση της Ταμιακής διαχείρισης του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑ−

ΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.) στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 π.δ/τος «Διαχείριση 

Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος».(Φ.
Ε.Κ 21/ΤΑ΄/20.1.1932).

2. Το από 7.10.1958 β.δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/24.10.1958) «Τρο−
ποποίηση του από 20.1.1932 π.δ/τος».

3. Το π.δ/γμα 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ».
4. Το ν. 3631/2008 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής 

Συνοχής και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 6ΑΤΑ/29.1.2008).
5. Το υπ’ αριθμ. 5075/9.6.2009 έγγραφο της Τράπεζας της 

Ελλάδας όπου διαβιβάζει το απόσπασμα πρακτικού No 1 
της από 27.5.2009 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, αναφορικά με 
την ανάθεση διενέργειας της ταμειακής διαχείρισης του 
Ε.Τ.Α.Κ.Σ. από την Τράπεζα της Ελλάδος −κεντρικό κατ/μα.

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2/49256/0004/23.11.2006 Μεταβίβαση της εξουσίας να 
υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα, 
Γεν. Δ/ντές Προϊσταμένους Δ/νσεων κ.λπ.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νο−
μικού Προσώπου, αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, 
αποφασίζουμε:

1. Η Ταμειακή διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Κοινω−
νικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.) να ασκείται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος.

2. Το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. θα εξυπηρετείται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F

    Αριθμ. 17206/4443 (4)
Καθορισμός προϋποθέσεων παροχής έργου από τις ομά−

δες εργασίας, που θα συγκροτηθούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας και στο Σ.Ε.Π.Ε. προς υποστήριξη 
της λειτουργίας της Ολομέλειας και των Τμημάτων 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
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δικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του 
ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/
Α/15.5.2009).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−7 του ν. 3697/2008 
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φο−
ρολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
194/Α/25.9.2008).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού και του ΚΑΕ 0515/110.

6. Την ανάγκη συνδρομής στην εκτέλεση του έργου 
της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμ−
βουλίου Εργασίας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την παροχή 
έργου από τις ομάδες εργασίας, που θα συγκροτηθούν 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στο Σ.Ε.Π.Ε. 
προς υποστήριξη της λειτουργίας της Ολομέλειας και 
των Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, 
ως εξής:

Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι η συγκέντρωση, 
ταξινόμηση και διαβάθμιση στοιχείων, τα οποία είναι 
αναγκαία, προκειμένου η Ολομέλεια και τα Τμήματα του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας να υποβάλουν προτά−
σεις και γνωμοδοτήσεις επί των διαφόρων επιμέρους 
θεμάτων σχετικών με την άσκηση της Κοινωνικής και 
Εργατικής Πολιτικής του Υπουργείου.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αφορούν, ειδι−
κότερα, στην αγορά εργασίας, στην προσφορά και 
ζήτηση εργασίας, στη χορήγηση υπερωριών, στους 
όρους αμοιβής της εργασίας, στις συνθήκες υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και σε 
άλλα σχετικά δεδομένα, η αξιολόγηση των οποίων 
συμβάλλει στη διαμόρφωση και χάραξη της Κοινωνικής 
και Εργατικής Πολιτικής που θα ασκηθεί, όπως και στη 
λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση της 
ανεργίας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυ−
ξης της χώρας.

Το έργο των Ομάδων Εργασίας θα υλοποιηθεί από 
1.1.2009 μέχρι 31.12.2010, εκτός του νομίμου ωραρί−
ου και θα είναι αμειβόμενο. Η αμοιβή θα καταβλη−
θεί τμηματικά, και το ποσό που θα διανέμεται κάθε 
φορά, θα υπολογίζεται κατά 50%, ισόποσα σε όλους 
τους δικαιούχους και κατά 50% με βάση το μισθο−
λογικό κλιμάκιο καθενός εκ των συμμετεχόντων στις 
ομάδες εργασίας. Για όσους εκ των δικαιούχων δε 
μισθοδοτούνται με μισθολογικό κλιμάκιο, η αμοιβή 
θα υπολογίζεται με βάση το εισαγωγικό μισθολογικό 
κλιμάκιο της κατηγορίας, που αντιστοιχούν τα τυπικά 
τους προσόντα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και 
τον ΚΑΕ 0515/110.

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων εντέλλονται 
να μεριμνήσουν για την ορθή οργάνωση και εκτέλεση 
του έργου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 17876/608 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της 

Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας.

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως προσετέθησαν με το 
ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Α».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν. 1943/1991 στο Γενικό Γραμματέα».

9. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

11. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).

12. Το υπ’ αριθμ. Π4/ΓΠ 66478/19.5.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Την από 4.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

14. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό της Παιδόπολης Αγίας Βαρβάρας, 
οικονομικού έτους 2009, στον ΚΑΕ 0261, ποσόν δαπάνης 
1.063,20 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μια (1) 

υπάλληλο της Παιδόπολης Αγίας Βαρβάρας, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έως 19 




