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(1)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΡΥΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. και με
δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ O.E.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 30341/ΥΠΕ/5/00036/Ε/ν.3299/2004/
3.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης
«ΡΥΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» και με διακριτικό τίτλο «ΦΩ−
ΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ O.E.», που αναφέρεται
στην δημιουργία φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,75 KWP, σε μονοαξονικά
περιστρεφόμενο σύστημα παρακολούθησης του ήλι−
ου, στο αγροτεμάχιο 31, του Δημοτικού Διαμερίσματος
Αχλαδοχωρίου, του Δήμου Κύρρου, του Νομού Πέλλης,
συνολικής δαπάνης πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων (584.000) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης
ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμε−
νης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων
τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (233.600) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26.2.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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(2)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 30298/ΥΠΕ/4/00033/Ε/ν.3299/2004/
2.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου
«LOUIS REGENCY BEACH» δυναμικότητας 193 δωματίων
359 κλινών στη θέση Τζάκι του Δήμου Μελιτειέων του
Νομού Κέρκυρας με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυ−
σης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντα−
κοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (1.538.500)
ευρώ.
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου δέκα τριών (1.000.013) ευρώ που αποτελεί
ποσοστό 65% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυ−
σης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα επτά (538.487) € που αποτελεί ποσοστό 35%
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
δ) Πιστοποιείται η απασχόληση 83 εργαζομένων (80
υφιστάμενες και 3 νέες) έναντι 85 εργαζομένων (80
υφιστάμενες και 5 νέες) της εγκριτικής απόφασης.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
12.7.2007.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης ύψους εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων
τετρακοσίων ογδόντα επτά (153.487) ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ &
ΣΙΑ O.E.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 29975/ΥΠΕ/5/00043/Ε/ν.3299/2004
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 της εταιρείας «ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ−
ΣΙΟΣ & ΣΙΑ O.E.», για την ενίσχυση επένδυσης της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
εγκατάσταση δύο (2) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος από φωτοβολταϊκά, ονομαστικής ισχύος 199,92
KW (99,96 KW Χ 2), στη θέση αγροτεμάχιο 33 και 342 του

Δ.Δ. Αγάθης του Δήμου Αριδαίας του Νομού Πέλλης.
Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων
(1.256.000,00) ευρώ, με επιχορήγηση ποσού πεντακοσί−
ων δύο χιλιάδων τετρακοσίων (502.400) ευρώ, δηλαδή
ποσοστό 40%.
− Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής:
24.3.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 30237
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥ−
ΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 30236/ΥΠΕ/5/00082/Ε/ν.3299/2004/
2.7.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας
«ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» που αναφέρεται
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολ−
ταϊκά στοιχεία ισχύος 97,00 kwp, στη θέση Καρυές
Παπουλίων στο Δήμο Πύλου του Νομού Μεσσηνίας,
συνολικής δαπάνης ποσού πεντακοσίων τριάντα έξι
χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός (536.361,00) ευρώ, με
επιχορήγηση ποσού ύψους διακοσίων δέκα τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (214.544,00)
ευρώ, δηλαδή ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου
κόστους της επένδυσης.
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
εργασίας μερικής απασχόλησης (0,3 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
10.4.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 4945
(5)
Υπερωρίες Β΄ εξαμήνου 2008 των μονίμων υπαλλήλων
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
υπαλλήλων αποσπασμένων στη Γ.Γ.Α.Ε.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 104/1983 «Αρμοδιότητες της
Γ.Γ.Α.Ε.» (ΦΕΚ 49/Α).
2 Τις διατάξεις του π.δ. 155/1993 «Μεταφορά Γ.Γ.Α.Ε.
στο Υπουργείο Εξωτερικών».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2003 «Οργάνωση υπηρε−
σιών της ΓΓΑΕ» (ΦΕΚ 107/Α).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις διατάξεις του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου,...» (ΦΕΚ 297/Α).
6. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Αρμοδιότητες Υφυ−
πουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Κασσίμη» της υπ’ αριθμ.
Π23ΥΦΥΠ−29852/ΑΣ12655/3.10.2007 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερικών» (ΦΕΚ
1951/Β΄).
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των
μονίμων και αποσπασμένων υπαλλήλων στη Γ.Γ.Α.Ε.
Η επικοινωνία των καθ’ ύλην αρμοδίων υπαλλήλων
της ΓΓΑΕ με τα συναλλασσόμενα με την ΓΓΑΕ φυσικά
(ομογενείς) ή νομικά (ελληνικές κοινότητες στο εξωτε−
ρικό, εθνικοτοπικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες και κάθε
είδους ομογενειακές οργανώσεις) πρόσωπα γίνεται σε
συντριπτική πλειοψηφία εκτός ωραρίου, δεδομένου ότι
ο μεγαλύτερος αριθμός των παραπάνω προσώπων κα−
τοικεί ή εδρεύει σε χώρες με μεγάλη χρονική διαφορά
από την Ελλάδα (ΗΠΑ, Ανατολικές − Δυτικές Πολιτείες,
Καναδάς, Αυστραλία κ.ά.). Δεδομένου επίσης ότι για το
2008 το σύνολο σχεδόν των προγραμματισμένων δρα−
στηριοτήτων της ΓΓΑΕ αφορά στις παραπάνω χώρες,
(Προγράμματα Φιλοξενίας, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με−
γάλης εμβέλειας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη
προβολή της Ελλάδας κ.α.) καθώς και το ότι κατά το
έτος 2008 θα συγκληθούν οι τακτικές Γεν. Συνελεύσεις
των Περιφερειακών ανά Ήπειρο Συμβουλίων Αποδή−
μου Ελληνισμού, επιβάλλεται η καθιέρωση υπερωρια−
κής απασχόλησης στο προσωπικό της Γ.Γ.Α.Ε. από την
ανάγκη διεκπεραίωσης των παραπάνω, μεταξύ άλλων,
υποθέσεων και δραστηριοτήτων που για πραγματικούς
λόγους δεν μπορεί να γίνει εντός ωραρίου και
9. Το γεγονός ότι:
• Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στη ΓΓΑΕ είναι
πενήντα τρεις (53) και (3) τρεις αποσπασμένοι.
• Το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων για το
έτος του 2008 και στον ΚΑΕ 0511 ανέρχεται στο ποσό
των 283.000 ευρώ.
• Η συνολική δαπάνη για το Β΄ εξάμηνο ανέρχεται
στο ποσό των 140.000 ευρώ για 56 (πενήντα έξι) υπαλ−
λήλους.
• Οι συνολικές ώρες για τους παραπάνω υπαλλήλους
είναι 20.160 για το Β΄ εξάμηνο του 2008, αποφασίζου−
με:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης για το από 1.7.2008 μέχρι 31.12.2008 χρονικό διάστη−
μα (Β΄ εξάμηνο) και για (56) πενήντα έξι υπαλλήλους της
ΓΓΑΕ (μόνιμοι και αποσπασμένοι), με σύνολο για το Β΄
εξάμηνο 20.160 ωρών και με δαπάνη 140.000 ευρώ.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα
πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ

19129

Αριθμ. Π1/1660
(6)
Εξαίρεση της Προμήθειας Ανταλλακτικών (μη αμυντι−
κό υλικό) για τα πολεμικά πλοία του ΓΕΝ από την
ένταξη στο ΕΠΠ.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του αρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).
1.2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.1.1995) «Προμήθειες
του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999
(ΦΕΚ 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο−
φίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
1.3. Του π.δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ. 64/Α/07) Προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποι−
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
1.4. Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
1.5. Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ.102/Α/95) «Οργανισμός της
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου
Εμπορίου».
1.6. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ
85/Α/17.3.2004).
1.7. Του π.δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/18.3.1996) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.8. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Περί διο−
ρισμού Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν:
2.1. Π1/2235/08 του Υπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή
ΕΠΠ 2008».
2.2. Π1/2043/08 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2008».
2.3. Δ. 15/Α/Φ19/19955/2.10.2007 (ΦΕΚ1982/Β/9.10.2007)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά−
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης».
3. Το υπ’ αριθμ. Φ.604/10/23.4.2008 έγγραφο του ΓΕΝ, βά−
σει του οποίου συντάχθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας.
4. Την από 3.6.2008 γνωμοδότηση της Επιτροπής Πο−
λιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Πρακτ. 6/08),
αποφασίζουμε:
1. Εξαιρούμε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο γ
του ν. 2286/1995 από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα
προμηθειών την προμήθεια των ανταλλακτικών, που
προορίζονται για τις επισκευές των πολεμικών πλοίων
του ΓΕΝ και τα οποία χαρακτηρίζονται ως μη αμυντικό
υλικό, για δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι 30.6.2010.
2. Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται σύμ−
φωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών δια−
τάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008

Καλλιθέα, 30 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Δ12/0/38883
(7)
Ανάκληση της απόφασης επίσπευσης Δ12/0/36005/8−12−
1998 από το Δημόσιο για τη διαπλάτυνση της Λωφ.
Κηφισίας, στο τμήμα από την οδό Σαρανταπόρου
έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη, στους Δήμους Κη−
φισιάς και Νέας Ερυθραίας (ΠΑ 30/2003 & διορθ.
3/2005).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το διάταγμα ρυμοτομίας 13.3.1975 ΦΕΚ 104Δ71975.
2. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 17.7.1923 «περί σχεδίων
των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και
οικοδομής αυτών» (ΦΕΚ 228 Α΄/16.8.1923.
3. Τις διατάξεις του ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεων
των παρόδιων ιδιοκτητών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 214 Α΄/5.8.1977),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με τους
ν.947/1979 ΦΕΚ 169 Α΄/26.7.1979 και 960 Α΄/1970 ΦΕΚ 194
Α΄/25.8.1979.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 1418/1984
«για τη δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά−
των».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 69/8.2.1988 ΦΕΚ 28/16.2.1988
για τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων.
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 632/1970, όπως αντικαταστά−
θηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1143/72 (ΦΕΚ 64 Α΄/1972).
7. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ
746Β΄/30.11.1990), των Υπουργών Προεδρίας και Αναπλ.
ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως Διοικητικών Πράξεων και
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών», που
κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 2.
8. Την υπ’ αριθμ. Υ 300/14.11.2007 (ΦΕΚ 2210/14.11.2007
τ. Β΄) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
9. Την υπ’ αριθμ. Δ12/ο/36005/8.12.1998 απόφαση επί−
σπευσης στο ΦΕΚ 1044Δ΄/23.12.1998.
10. Την υπ’ αριθμ. 570/2005 απόφαση του Μονομελούς
πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Την υπ’ αριθμ. 4484/2006 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών.
12. Την από 30.9.2006 αυτοδίκαιη ανάκληση της Δ12/
ο/36005/8.12.1998, λόγω λήξης του 18μήνου.
Την ανάκληση της απόφασης επίσπευσης Δ12/0/36005/
8.12.1998 από το δημόσιο, για τη διαπλάτυνση της Λωφ.
Κηφισίας, στο τμήμα από την οδό Σαρανταπόρου έως
την οδό Χαριλάου Τρικούπη, στους Δήμους Κηφισιάς
και Νέας Ερυθραίας (π.α. 30/2003 και διορθ. 3/2005),
διότι δεν επήλθε συντέλεση της απαλλοτρίωσης εντός
του προβλεπόμενου χρόνου (18μήνου), σύμφωνα με το
άρθρο 11 του ν. 2882/2001 − ΦΕΚ17Α΄/2001.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.27/812/86585/Γ1

(8)

Εγγραφές μαθητών στο 9/θέσιο Πειραματικό Δημοτι−
κό Σχολείο «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 1566/1985
(ΦΕΚ 167, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.27/148/Γ1/160/3.2.1995 (ΦΕΚ 96, τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.27/803/Γ1/942/21.9.1998 (ΦΕΚ 1031/
1998, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. 45726/Δ4/11.4.2008 (ΦΕΚ 704/2008, τ.
Β΄) Υπουργική Απόφαση.
6. Το υπ’ αριθμ. Φ.2.1/2338/9.6.2008 έγγραφο του Δ/ντή
Π.Ε. Σερρών.
7. Την ανάγκη λειτουργίας του 9/θέσιου Πειραματικού Δη−
μοτικού Σχολείου Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μαθητών για το
σχολικό έτος 2008−2009 στο 9/θέσιο Πειραματικό Δη−
μοτικό Σχολείο Σερρών, «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
να γίνει από το χρονικό διάστημα 18 Αυγούστου έως και
29 Αυγούστου 2008, η δε διαδικασία της κλήρωσης των
μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτό, να πραγματοποιη−
θεί το πρώτο πενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.
Με ευθύνη του Δ/ντή Π.Ε Ν. Σερρών, η παρούσα Από−
φαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο για
να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς που
επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο παραπά−
νω Σχολείο, ώστε να υποβάλουν έγκαιρα τις σχετικές
αιτήσεις εγγραφής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Φ.5/76833/Β3
(9)
Παράταση του εκπαιδευτικού έργου του εαρινού εξα−
μήνου διδακτικού έτους 2007−2008 των Τμημάτων
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3549/
2007 (Α΄ 69).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 494/1985 «Περί
τροποποίησης του π.δ. 387/1983 Λειτουργία, Οργάνωση,
Διοίκηση Πανεπιστημιακών Λεσχών στα Πανεπιστήμια, πα−
ροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών» (Α΄/76).
3. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών ( συνεδρίαση 366/14.5.2007).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ1944.Τ.Β΄/1.10.2007)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παράταση του εκπαιδευτικού έργου
του εαρινού εξαμήνου διδακτικού έτους 2007−2008 των
Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά
δύο (2) εβδομάδες, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαι−
τούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του
ν.3549/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.91126
(10)
Κριτήρια και διαδικασία για την χορήγηση άδειας σκο−
πιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών
για ιατρικές εφαρμογές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 του ν. 3293/2004 (ΦΕΚ Α 23) και την υπ’
αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 57793/23.4.2008 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 802τ.β΄/7.5.2008) «Κριτήρια και διαδικασία για την
χορήγηση άδειας σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζου−
σών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές».
2. Το από 30.6.2008 ορθή επανάληψη, του από 14.5.2008
εγγράφου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφα−
σίζουμε:
3.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τα μηχανήματα που θεωρούνται σύγχρονης τεχνο−
λογίας και δύναται να χορηγηθεί επιπρόσθετη άδεια
σκοπιμότητας καθ’ υπέρβαση των πληθυσμιακών κρι−
τηρίων είναι τα εξής:
1. Αξονικοί τομογράφοι τουλάχιστον 64 τομών.
2. Τομογραφική γ camera δύο κεφαλών και
3. Ψηφιακός μαστογράφος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Υ10δ/οικ. 89634
(11)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Α9γ/38800/98
(ΦΕΚ 1232/4.12.1998), Υ1 Οδ/οικ.43440/12.4.2006 (ΦΕΚ
507/20.4.2006) και Υ10δ/οικ.38059/21.3.2007 (ΦΕΚ 433/
28.3.2007) Υπουργικών Αποφάσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Την παρ. 2, άρθρο 8 του ν. 123/1975 (ΦΕΚ 172/
Τ.Α΄/75).
2. Τα π.δ/τα 415/1994 (ΦΕΚ 236/Τ.Α΄/94), 147/97 (ΦΕΚ
127/Τ.Α΄/97) και 204/98 (ΦΕΚ162/Τ.Α΄/98).
3. Την υπ’ αριθμ. Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232/Τ.Β΄/98)
Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ1 Οδ/οικ.43440/12.4.2006 (ΦΕΚ
507/20.4.2006) και Υ10δ/οικ.38059/21.3.2007 (ΦΕΚ 433/
28.3.2007 όμοιες.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ3α/οικ.1143/95(ΦΕΚ 951/Τ.Β΄/95) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «εξαίρεση διοικητικών πράξεων και
εγγράφων από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
5. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ.οικ. 125558 (ΦΕΚ 1962/Β΄/4.10.2007)
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ−
ματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού»
στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και
Κοινων. Αλληλεγγύης».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Γιατροί που επιθυμούν να ειδικευθούν στην ειδικότητα
της Παθολογικής Ανατομικής μπορούν να υποβάλλουν
δύο αιτήσεις για σειρά προτεραιότητας στην κύρια ει−
δικότητα σε Νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα να
χορηγούν μειωμένη και πλήρη άσκηση αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο μειωμένης άσκη−
σης αναγνωριστεί για να χορηγεί πλήρη, οι γιατροί υπο−
χρεούνται να αποσύρουν την μία εκ των δύο αιτήσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση, ισχυρή παραμένει αυτή που θα
έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο απορρόφησης.
Οι γιατροί, μετά την τοποθέτησή τους στο πλήρους
άσκησης Νοσοκομείο, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτη−
ση για το επόμενο στάδιο της Κυτταρολογίας.
Κάθε μεταγενέστερη αίτηση ακυρώνει αυτοδίκαια την
προηγούμενη του αντίστοιχου σταδίου ειδίκευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ
F
Αριθμ. Δ11/Γ27202/10023
(12)
Τροποποίηση απόφασης αναπροσαρμογής παραβό−
λων, εξετάστρων και λοιπών δικαιωμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερί−
ων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και
Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»
(ΦΕΚ/Α/238) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1340/1983
«τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 714/1970 περί ιδρύσεως
κλπ» (ΦΕΚ/Α/35).
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2. Το π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ/Α/28/1.2.1989) περί Οργανισμού
Υ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ.
439/1989 (ΦΕΚ/Α/190/29.8.1989), το π.δ. 35/1993 (ΦΕΚ/
Α/13/9.2.1993), το π.δ. 80/1996 (ΦΕΚ/Α/62/11.4.1996) και το
π.δ. 368/2002 (ΦΕΚ/Α/314/13.12.2002).
3. Τις διατάξεις των β.δ. 634/1970, β.δ. 636/1972 και
π.δ.309/1978 περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αερο−
πορίας όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
4. Το άρθρο 31 του ν. 1473/1984, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2214/1994
(ΦΕΚ/Α/75).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/5142/2294/9.2.2007 απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμογή παραβό−
λων, εξετάστρων και λοιπών δικαιωμάτων» (ΦΕΚ/Β/252/
27.2.2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ11/
Γ/27000/10992/11.7.2007 όμοια (ΦΕΚ/Β/1316/27.7.2007).
6. 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/Α/98.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 356/1974 περί Κώδικα Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/Α/57/
11.4.2002).
9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Y252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών (ΦΕΚ/Β/1948) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1.25 της υπ’ αριθμ.
Δ11/Γ/5142/2294/9.2.2007 απόφασής μας ως κατωτέρω:
25. Για τη χορήγηση αδειών για αεροδιαφημίσεις −
ανυψώσεις αεροστάτων (μηνιαίας διάρκειας, ανεξαρ−
τήτως αριθμού διαφημίσεων). € 300,00.
2. Η υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/5142/2294/9.2.2007 (ΦΕΚ/Β/252/
27.2.2007) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/27000/10992/11.7.2007 όμοια (ΦΕΚ/Β/1316/
27.7.2007), κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 3542/18513
(13)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Νομαρχια−
κή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για

την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/Α/
30.5.1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/α/8.10.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2007 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/20/15461/6.6.2008 έγγρα−
φο του ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας απέστειλε πίνακες
κατανομής ογδόντα (80) συμβάσεων μίσθωσης έργου
διάρκειας έως έξι (6) μήνες για την στελέχωση των
ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν
κατά τη χρονική περίοδο από 1.7.2008 − 31.7.2008, απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα έως
έξι (6) μήνες από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατο−
λικής Αττικής για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
του οποίου η σύμβαση λήγει κατά τη χρονική περίοδο
από 1.7.2008 − 31.7.2008, με τον όρο:
α) Ότι οι συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που
θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό, και,
β) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχοι, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε
συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την
προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣ, η οποία θα
πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού.
2. Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 ευρώ ετησίως μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 12.000 ευρώ ετησίως και χρηματοδοτείται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
3. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 5189
(14)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Δήμου Μαγούλας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 που
αναφέρονται στις συμβάσεις μίσθωσης έργου,
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/
2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι: «για τις
ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόλη−
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ση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998»,
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων μί−
σθωσης έργου,
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/17/13556/21.5.2008 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ., με συνημμένο τον πίνακα κατανομής
συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μη−
νών, για την στελέχωση των ΚΕΠ όπου οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από
1.6.2008 έως 30.6.2008, με τους επιπλέον όρους:
α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέ−
χωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται
οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως
αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007,
β) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου του ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛ−
ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα γρημα−
τοδοτηθούν και θα ανακληθούν.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με−
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ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης−Απο−
κέντρωσης Τοπικής Αυτοδ/σης και Δ/σης Αν. Αττικής−
Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των
Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ δημοσίευσης
1693/τ.Β/18.11.2003), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μηνών, για την
στελέχωση του Κ.Ε.Π. Δήμου Μαγούλας, ως κατωτέ−
ρω:
Α/Α
Ο.Τ.Α.
ΘΕΣΕΙΣ
1.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
2
Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως μέχρι τη συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο
2.2.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή
ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 4 Ιουνίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
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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
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