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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 724/ΕΥΣ 101 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ280/2000 (ΦΕΚ 

1501/Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−

λούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τα άρθρα 4, 7 και 20 (ΦΕΚ 251/A).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία».

4. Το ΚΠΣ 2000−2006 και ειδικότερα το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, το οποίο υποβλή−
θηκε στην Επιτροπή ΕΚ, την αρμοδιότητα διαχείρισης και 
εφαρμογής του οποίου έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ 280/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/
Β/8.12.2000) κοινή υπουργική απόφαση περί Σύστασης 
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Θεσσαλίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με την 
υπ’ αριθμ. 26045/ΕΥΣ 6316/11.4.2003 (ΦΕΚ 519/Β/5.5.2003), 
στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 45785/ΕΥΣ 4192/2.7.2003 
(ΦΕΚ 910/Β/4.7.2003) και στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 
34335/ΕΥΣ 7928/21.9.2005 (ΦΕΚ 1387/Β/7.10.2005) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις ως προς «το μέρος που αφο−
ρά τον αριθμό και τη σύνθεση του προσωπικού της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Θεσσαλίας».

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 
1284 Β΄).

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 37930/ΔΙΟΕ 
1264 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/179/9.2.2006 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ποσού 4.400 ευρώ περίπου 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατι−
κού προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε.). Επίσης, προκαλείται σε 
βάρος του προϋπολογισμού της ΜΟΔ Α.Ε. ενδεχόμενη 
επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 5.000 ευρώ περί−
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β. Του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3021/2002 «Περιορι−
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρή−
σεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
143/19.6.2002).

γ. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

ε. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων της».

στ. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμό Β3−77/10.4.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή εγγράφων − Με Εντολή Υφυπουργού − κ.λπ.».

3. Το υπ’ αριθμ. 33141/28.12.2006 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης.

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

Ορίζουμε ότι οι ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες που 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημοσίευση, 
κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2007, των προσκλήσε−
ων των Γενικών Συνελεύσεων και των Ισολογισμών των 
Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών είναι, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. 33141/28.12.2006 έγγραφο της Γενικής Γραμματεί−
ας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, 
οι εξής: «DERBY SPORTS», «GOAL NEWS’V’SPORTDAY», 
«SPORTIME», «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», «ΦΙΛΑ−
ΘΛΟΣ», «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και «ΩΡΑ ΠΑ ΣΠΟΡ».

Επίσης ορίζουμε ότι οι αθλητικές εφημερίδες «ΣΠΟΡ 
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ», «METROSPORT» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ−
ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» πληρούν, σύμφωνα με το ως άνω έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης, τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
τη δημοσίευση των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύ−
σεων και των Ισολογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων 
Εταιρειών, που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.124/1/122272−α/Β2 (4)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στην Καλλιόπη (Κέλλυ) 

Μπουρδάρα.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι.» όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983.

β) Τα αριθ. 459/1983 (ΦΕΚ 157/Α/1983) και 129/1991 (ΦΕΚ 
52/Α/1991 Προεδτικά Διατάγματα.

γ) Του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1835/1989.
δ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του ν. 2083/1992.
ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2530/1997.
στ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του ν. 3027/2002.
2. Την από 26.10.2006 αίτηση της Καλλιόπης (Κέλλυ) 

Μπουρδάρα για χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης.
3. Την από 1.11.2006 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος 

Νομικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών.
4. Την από 2.11.2006 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου 

του Ε.Κ.Π. Αθηνών.
5. Την από 22.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων που αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Ει−
δικής Συμβούλου στο Π.γ. της Υπουργού Εξωτερικών, 
Καλλιόπης (Κέλλυ) Μπουρδάρα.

6. Το υπ’ αριθμ. 5225/1341/10.11.2006 έγγραφο του Ε.Κ.Π. 
Αθηνών.

7. Την υπ’ αριθμ. 35235/ΣΤ5/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/19.4.2004 
τ.Β΄) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού στους Ειδικούς Γραμματείς του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την άδεια στην Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρ−
δάρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μερικής απασχόλησης 
του τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών, προκειμένου 
να κατέχει και θέση Ειδικής Συμβούλου στο Π.Γ. της 
Υπουργού Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2007 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

F
      Αριθμ. 123990 (5)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 117604/2006 (Β΄ 437) κοινής 

υπουργικής απόφασης «Άδεια εγκατάστασης για με−
ταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων 
συσκευασίας και της πριστής ξυλείας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως 

και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και 
περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».

β) Του ν. 2014/1992 (Α΄ 29) (91/683/ΕΟΚ, 85/574/ΕΟΚ, 
80/392/ΕΟΚ) με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση του 
FAO της 6 Δεκεμβρίου 1951 όπως ισχύει.

γ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του β. διατάγματος «Περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουρ−
γού Γεωργίας της έκδοσης αποφάσεων συμφώνως το άρθρο 
4 του υπ’ αριθ. 2147 νόμου του 1952» (ΦΕΚ 205/τ. Α /́17.9.1956).

ε) Του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά 
της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή Τρίτη χώρα 
στη Χώρα ή μέσω της σε άλλο κράτος μέλος της Κοινό−
τητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 
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προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό 
της, σε συμμόρφωσή της την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης  
117604/2006 (Β΄ 437) «Άδεια εγκατάστασης για μετα−
χείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συ−
σκευασίας και της πριστής ξυλείας».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».

3. Το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων 
του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (IPPC/FAO) 
«ISPM No. 15 GUIDELINES FOR REGULATING WOOD 
PACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONAL TRADE 
(2002) with modifications to Annex I (2006)».

4. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρτημα 
VI της κοινής υπουργικής απόφασης 117604/2006 (Β΄ 437) 
σε συμμόρφωση προς το Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονο−
μικών Μέτρων του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων 
(IPPC/FAO) «ISPM No 15 GUIDELINES FOR REGULATING 
WOOD PACKAGING MATERIAL IN INTERNATIONAL TRADE 
(2002) with modifications to Annex I (2006)».

Άρθρο 2

To παράρτημα VI, Μέρος Β΄ της κοινής υπουργικής 
απόφασης 117604/2006 (Β΄ 437) τροποποιείται ως ακο−
λούθως:

1) Η περίπτωση δ) της παραγράφου 7, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δ) Η ελάχιστη δοσολογία υποκαπνισμού:

Θερμοκρασία Δοσολογία:
(gr/m3)

Ελάχιστη συγκέντρωση (gr/m) στις

2ώρες 4ώρες 12ώρες 24 ώρες

>21ºC 48 36 31 28 24

>16ºC 56 42 36 32 28

>10ºC 64 48 42 36 32

Ελάχιστη θερμοκρασία υποκαπνισμού 10 °C και ελάχιστος χρόνος 
εφαρμογής 24 ώρες.»

2) Η περίπτωση α) της παραγράφου 10, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) Η συγκέντρωση του βρωμιούχου μεθυλίου ελέγ−
χεται (monitoring) μέσω των γραμμών δειγματοληψίας 
του αερίου και η μέτρηση της συγκέντρωσης του διε−
νεργείται με τη χρήση κατάλληλου αναλυτή αερίου (π.χ. 
thermal conductivity meter), ανά τακτά χρονικά διαστή−
ματα τουλάχιστον 2 ωρών, 4 ωρών και 24 ωρών, μετά 
την έναρξη του υποκαπνισμού.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ
      Αριθμ. Φ.Γ1/58363/3662 (6)
Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διε−

νέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικινδύ−
νων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 104/1999 όπως αυτό ισχύει.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) «Κύρωση Ευ−

ρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη 
Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957» και ειδικότερα τις 
παραγράφους 4 και 5 του Παραρτήματος Β1α αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 104/1999 (Α΄ 
113) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 
1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων».

3. Την παράγραφο 3γ του άρθρου 40 του ν. 2963/2001 
(Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επι−
βατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 
οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις».

4. Την παρ. 2Γ) του άρθρου 11 Α του π.δ. 100/2002
(Α΄ 86) «Τροποποίηση του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄263).

5. Την παρ. γ του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 
32591/3257/21.5.2001 (Β΄ 703) «Όροι και προϋποθέσεις 
ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων εμπορευμάτων, 
όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR».

6. Την ανάγκη ορισμού πραγματογνωμόνων για τον 
έλεγχο και την έκδοση φύλλων δοκιμών σε οχήματα 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Την υπ’ αριθμ. ΦΓ1/18492/1002/11.4.2005 αρχική πρό−
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φορέων για την 
συμμετοχή τους στον Γ ́ και Δ ́ κύκλο ειδικών Σεμιναρίων 
ADR για την πιστοποίηση των προτεινομένων υποψη−
φίων τους ως πραγματογνώμονες ADR.

8. Την υπ’ αριθμ. ΦΓ1/52559/3256 πρόσκληση των απο−
τυχόντων στον 3ο και 4ο κύκλο επιμόρφωσης και πιστο−
ποίησης πραγματογνωμόνων ADR για την προφορική 
επανεξέτασή τους, προκειμένου να πιστοποιηθούν και 
αυτοί ως πραγματογνώμονες ADR.

9. α) Το με Α.Π. 203 από 24.11.2005 προηγούμενο πρα−
κτικό βαθμολογίας των συμμετεχόντων στον Γ΄ και Δ΄ 
κύκλο των ειδικών Σεμιναρίων ADR για την πιστοποίησή 
τους ως πραγματογνώμονες ADR και

 β) Το με Α.Π. 210 από 10.10.2006 πρακτικό με τα απο−
τελέσματα της προφορικής επανεξέτασης των απο−
τυχόντων.

10. α) Την υπ’ αριθμ. Φ.105/49412/4987/31.7.2001 προη−
γούμενη απόφαση πιστοποίησης πραγματογνωμόνων 
ADR με την οποία επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε 
(17) πραγματογνώμονες μέσα από φορείς ελέγχου ADR 
στον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μετα−
φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και χρησιμοποιήθη−
καν οι κωδικοί πραγματογνωμόνων έως ADR 20.

β) Την υπ’ αριθμ. ΦΓ1οικ70185/510/17.1.2003 προηγού−
μενη απόφαση πιστοποίησης πραγματογνωμόνων ADR 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1177

με την οποία επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε (22) 
πραγματογνώμονες και χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί 
πραγματογνωμόνων έως ADR 42.

γ) Την υπ’ αριθμ. ΦΓ1/2257/134/7.4.2004 προηγούμε−
νη απόφαση πιστοποίησης πραγματογνωμόνων ADR 
με την οποία επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε (1) 
πραγματογνώμονα ADR και χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός 
πραγματογνώμονα ADR 43.

δ) Την υπ’ αριθμ. Φ.Γ1/69596/3646 προηγούμενη από−
φαση πιστοποίησης πραγματογνωμόνων ADR με την 
οποία επιτρέπεται η δραστηριοποίηση σε (27) πραγ−
ματογνώμονες και χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί πραγ−
ματογνωμόνων έως ADR 70.

11. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη εις βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Πιστοποιούμε τους παρακάτω διπλωματούχους 
μηχανικούς με τους αντίστοιχους κωδικούς πραγμα−
τογνωμόνων ADR ως «πραγματογνώμονες ADR» για τη 
διενέργεια ειδικών ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επι−
κινδύνων εμπορευμάτων:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΩΔ.
   ADR

1. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ Χ. ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  71
2. ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ Ι. ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  72
3. ΓΑΤΣΟΣ Κ.  ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  73
4.  ΖΗΣΑΚΗΣ Κ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  74
5. ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ Ι.  ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡΟΝΑΥΠ.
  ΜΗΧ/ΚΟΣ 75
6. ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ Ε. ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 76
7. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Δ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 77
8. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΣΠ. ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΥ 78
9. ΣΑΚΑΛΗΣ Β. ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  79
10. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Β. ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  80
11. ΦΛΑΜΟΣ ΑΝ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  81

2. Οι παραπάνω πραγματογνώμονες επιτρέπεται να 
δραστηριοποιούνται μέσα από «Φορείς ελέγχου ADR», 
που έχουν αναγνωρισθεί από το ΥΠΜΕ για το σκοπό 
αυτό, το δε έργο τους συνίσταται στον αρχικό και πε−
ριοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι εκθέσεις (φύλλα δοκιμών) συντάσσονται μετά 
την επιτυχή δοκιμή και έλεγχο του οχήματος μετα−
φοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, από τον πιστοποι−
ημένο πραγματογνώμονα που διενήργησε την επιθε−
ώρηση (έλεγχο – δοκιμές) και υπογράφονται από τον 
επιστημονικό υπεύθυνο του ανεγνωρισμένου από το 
ΥΠΜΕ φορέα ελέγχου ADR, στον οποίο εργάζεται ο 
πραγματογνώμονας.

4. Οι παραπάνω πραγματογνώμονες έχουν δικαίω−
μα εκτέλεσης πραγματογνωμοσύνης σε οχήματα με−
ταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 104/1999 εφόσον διατηρείται σε ισχύ 
η άδειά τους ασκήσεως του επαγγέλματος Μηχανικού 
(Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου κ.τ.λ.) σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

      Αριθμ. 5117.03/02/2007 (7)
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έτους 2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών / Γ.Λ.Κ.

3. Το υπ’ αριθμ. 3513/4.12.2006 έγγραφο του ΝΕΕ., απο−
φασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης, με αμοιβή, (7.200) 
ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας για δέκα 
(10) υπαλλήλους του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ) όπου υπηρετούν συνολικά δώδεκα (12) 
υπάλληλοι, για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών, για το έτος 2007 και ειδικότερα:

− Απασχόληση ορισμένων τμημάτων κατά την περίοδο 
σύνταξης Απολογισμού −Ισολογισμού Ταμειακής Δια−
χειρίσεως (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ−ΜΑΡΤΙΟ) και Προϋπολογισμού 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟ−ΝΟΕΜΒΡΙΟ) με τις σχετικές εργασίες για 
τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

− Πραγματοποίηση σειράς εργασιών για την προβολή 
της Ημέρας Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού.

− Προγραμματισμός εκτάκτων εργασιών, Σεμινάρια, 
Ημερίδες, Συμπόσια, γεύματα εργασίας, υποδοχή και 
φιλοξενία Ναυτιλιακών Αντιπροσωπιών που θα επισκε−
φθούν το ΝΕΕ.

− Προετοιμασία και επεξεργασία εκλογικού υλικού 
λόγω των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του Φεβρουαρίου.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει τον υπό έγκριση Προϋπολογι−
σμό του ΝΕΕ έτους 2007 στον οποίο υπάρχει σχετική 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261.

2. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί−
ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των 
ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές 
ανάγκες και θα καθοριστεί σε απόφαση της Διοίκησης 
του ως άνω φορέα.

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της υπερωριακής εργα−
σίας ορίζεται ο Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

  Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ




