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Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών
Με την υπ’ αριθμ. 7216/23.2.2009 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που
διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ−
τοδιοίκησης», το π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», την υπ’ αριθμ. 33/28.12.2006 Π.Υ.Σ.
(ΦΕΚ 280/τ. Α΄/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/15.3.2001) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, την ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/31/2323/23.1.2009
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την διάθεση
αποφοίτων της ΙΘ΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ, για
διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και την υπ’
αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1./25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3.10.2007)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο:
1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, δύο (2)
θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, για τους αποφοίτους
της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς των Τμημάτων Γενικής
Διοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης, της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποί−
ες στελεχώνονται από τους κατωτέρω αποφοίτους και
καταργούνται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε
λόγο των διοριζομένων σε αυτές υπαλλήλων.
2. Διορίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι κάτωθι
απόφοιτοι της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς των Τμημάτων
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Γενικής Διοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης, της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
στις ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ως εξής:
α/α

Ονοματε−
πώνυμο

Όνομα Κατη− Κλάδος Μ.Κ. Βαθ−
Πατρός γορία
μός

1.

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙ−
ΔΩΝ

ΠΕ

Διοικη−
τικού

17

Β΄

2.

ΛΑΤΣΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΓΡΗΓΟ−
ΡΙΟΣ

ΠΕ

Διοικη−
τικού

17

Β΄

Ο διορισμός των παραπάνω υπαλλήλων ισχύει ανα−
δρομικά από 19.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών 6687/2.6.2009).

ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοι−
χης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά
της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 /τ.
Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄) εφαρμόζονται και για τους
εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας για τους δι−
ορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών
και ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 3255/2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 62978/Δ2
(2)
Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στη
Β/θμια Εκπ/ση και καθορισμός των τυπικών προσό−
ντων διορισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ. Α/14.3.2000),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄),
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/ 25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερι−
κών Χ. Ζώη και Α. Νάκο» (ΦΕΚ 1950/τ. Β/3.10.2007),
4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ. Β),
5. Την υπ’ αριθμ. 19/7.7.2008 πράξη του Τμήματος Β/
θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παι−
δαγωγικού Ινστιτούτου, και
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού
Β/θμιας Εκπ/σης στον κλάδο ΠΕ17 Τεχνολόγων με τον
τίτλο ΠΕ17.12 Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αε−
ρίου.
2. Τυπικά προσόντα διορισμού στην ανωτέρω ειδικό−
τητα ορίζονται: πτυχίο Τμήματος Τεχνολογίας Πετρε−
λαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της

F
Αριθμ. 41871/Β7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/138033 (ΦΕΚ 192/
τ.Β΄/20.2.2003) υπουργικής απόφασης αντικατάστα−
σης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες
και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοι−
νωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συ−
νεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράτα−
ση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ιδίως το αρθρ.6,
παραγρ. 3), ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.8.2008)
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Την υπ’ αριθμ. 138033/Β΄/(ΦΕΚ 192/τ. Β΄/20.2.2003)
υπουργική απόφαση αντικατάστασης του ΠΜΣ με τίτλο:
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του προγράμ−
ματος (συνεδρία 17.6.2008)
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7. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 11.3.2009)
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 26.6.2008)
9. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008
έληξε η λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. και
β) Την Έκθεση Πεπραγμένων και Σκοπιμότητας του
επιστημονικού υπευθύνου που αναφέρεται στην περίοδο
2003−2008 λειτουργίας του προγράμματος
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/138033 (ΦΕΚ 192/
τ.Β΄/20.2.2003) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται μέχρι το ακαδη−
μαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008, η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Μαΐου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 17988/542
Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το
Β΄ εξάμηνο 2009.

(4)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
78Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α).
3. Τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου
1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/
2000 (ΦΕΚ 286/Α).
4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που
διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25.5.2009.
5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική
αγορά εργασίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις
διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
(περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2009 σε δύο τοις
εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο
όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού
που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.
Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομα−
δικές.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 18848/5055
(5)
Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικές
Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας για το Β΄ εξάμηνο του 2009.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων, συνταξιούχων του Δημοσίου
κ.λπ. (ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998).
4. Την υπ’ αριθμ. εγκ. 2/36028/0022/13.5.2008 του
Γ.Λ.Κ.
5. Τις διατάξεις του ν. 2639/2.9.1998 και το π.δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)».
6. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 άρθρου 18 παράγρα−
φος 5.α (ΦΕΚ Α 267/3.12.2007) « Διαχείριση , έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013.»
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
στον ΚΑΕ 0512 163.000 € περίπου του φορέα 120 του
προϋπολογισμού μας του έτους 2009 στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 1.230.000 €.
8. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων
εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ−
σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη−
ριότητας λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις
ημέρες της εβδομάδος όπως Ξενοδοχεία. Εστιατόρια.
Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας. Μεταφορικά Μέσα κ.λ.π
προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξε−
ων της Εργατικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που
υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε., απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη νυχτερινή απασχόληση 96 ωρών για
250 υπαλλήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους λόγους
που αναφέρονται στο προοίμιο παρ. 8 της απόφασης
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009 (1.7.2009 − 31.12.2009).
Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί
ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθ−
μού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνολικός
αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 24.000 ώρες και τις
16 ώρες ανά υπάλληλο τον μήνα.
Η νυχτερινή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από
22:00 μέχρι 06:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση
ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και
Τεχνικής
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στήριξης του Σ.Ε.Π.Ε, ο οποίος θα βεβαιώνει την πραγ−
ματοποίηση της νυχτερινής απασχόλησης και την εκτέ−
λεση του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από 08:30
μέχρι 17:30. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση ορίζεται
ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής
Στήριξης του Σ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει την πραγ−
ματοποίηση της άνω απασχόλησης και την εκτέλεση
του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009

F

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμ. 18847/5054
(6)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των
υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Β΄ εξα−
μήνου 2009.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων, συνταξιούχων του Δημοσίου
κ.λπ.» (ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998).
4. Την υπ’ αριθμ. εγκ 2/36028/0022/13.5.2008 του
Γ.Λ.Κ.
5. Τις διατάξεις του ν. 2639/2.9.1998 και το π.δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)».
6. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 άρθρου 18 παράγρα−
φος 5.α (ΦΕΚ Α 267/3.12.2007). «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013.»
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
και στον ΚΑΕ 0512 442.000 € περίπου του φορέα 120
του προϋπολογισμού μας έτους 2009 στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 1.230.000 €
8. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης εγχειρήσεων εκ−
μεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύσεως
του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας
λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες
της εβδομάδος όπως Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχει−
ρήσεις συνεχούς Πύρας, Μεταφορικά Μέσα κ.λπ προς
διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της
Εργατικής Νομοθεσίας, από υπαλλήλους που υπηρετούν
ή συνδράμουν το έργο του Σ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, 96 ωρών για 650 υπαλλήλους που
υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σώματος Επιθε−
ώρησης Εργασίας, για τους λόγους που αναφέρονται
στο προοίμιο παρ.8 της απόφασης για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2009 (1.7.2009 – 31.12.2009). Ο ανωτέρω αριθ−
μός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με
αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο χωρίς, όμως ο συνολικός αριθμός των
ωρών να υπερβεί τις 62.400 ώρες και τις, 16 ώρες ανά
υπάλληλο τον μήνα.

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 42565
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34562/6.2.2007 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα καταβολής της πρό−
σθετης ενίσχυσης (από το ποιοτικό παρακράτημα)
στον τομέα των ζαχαρότευτλων στα πλαίσια της
νέας ΚΑΠ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω−
παϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/Α/1979).
β) του άρθρου 1, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α/1983), όπως
η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρ−
θρου 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος
και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ.
70/Α/1984), του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/
Α/1990), του άρθρου 31 ν. 2076/1992 και του άρθρου 19
του ν. 2367/1995.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως η νο−
μοθεσία αυτή κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ.
63/2005 (98/Α/2005).
δ) του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (173/Α/1997), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2, παρ. 5 του
νόμου 2732/1999 (154/Α/1999) και το άρθρο 23 του νόμου
2945/2001 (223/Α/2001).
ε) Το π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ 2/Α/2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
στ) Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 (Α/38).
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
α) 1290/2005 του Συμβουλίου, «για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L. 209/2005).
β) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/2003), (άρθρο 69),
«περί θέσπισης κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολι−
τικής και θέσπισης ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και τροποποίησης των κανονισμών
(Ε.Ο.Κ.) υπ’ αριθμ. 2019/1993, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1452/2001,
(Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1453/2001, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1454/2001, (Ε.Κ.)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υπ’ αριθμ. 1868/1994, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1251/1999, (Ε.Κ.) υπ’
αριθμ. 1254/1999, (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1673/2000, (Ε.Κ.) υπ’
αριθμ. 2358/1971, και (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 2529/2001», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141/2004), (άρθρο 48)
«περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον
Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) 1973/2004 της Επιτροπής (L 345/2004) για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα
καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτ−
λων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση
των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση
καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) 318/2006 του Συμβουλίου (L 58/2006) για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης.
στ) 952/2006 της Επιτροπής (L 178/2006) σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαχείριση της
εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων
στον τομέα της ζάχαρης.
3. Την υπ’ αριθμ. 14479/27.4.2006 επιστολή του Υπουρ−
γού Α.Α.Τ. καθώς και την υπ’ αριθμ. 2000/28.4.2006 επι−
στολή του Γ. Γραμματέα του Υ.Α.Α.Τ. προς την Ε. Επι−
τροπή με τις οποίες καθορίζεται το ύψος και οι όροι
χορήγησης της ενίσχυσης για το ποιοτικό παρακράτημα
των τεύτλων.
4. Tην υπ’ αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Συμπληρωματικά διοικητικά
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας
ενίσχυσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) 1782/2003
του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ.
1122/Β/2005).
5. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 1324/Β/2000).
7. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανάγκη εφαρμογής της
ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια των ζα−
χαροτεύτλων από το 2008
8. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλ−
λιέργειας και τη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ειδικού Λογαρια−
σμού ΕΛΕΓΕΠ η οποία καλύπτεται καθ’ ολοκληρία από
Κοινοτική χρηματοδότηση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 34562/6.2.2007 κοινή υπουργική απόφαση
τροποποιείται ως εξής:
1. Α. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«Εντάσσονται σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω
τρία προγράμματα:
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α. Συμβουλευτικής Λίπανσης των Ζαχαροτεύτλων
β. Χρήσης κουφετοποιημένου σπόρου με επενδυτικά
φάρμακα
γ. Ψεκασμού κατά της Cercospora beticola
όπως αυτά εφαρμόζονται από την Ελληνική Βιομη−
χανία Ζάχαρης, υπό την έγκριση και παρακολούθηση
των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Β. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 6 διαγράφεται.
2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
«Άρθρο 4
Πρόσθετη ενίσχυση
Το ποσό της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης που
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας καθορίζεται
κατ΄ έτος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την πιστοποιη−
θείσα έκταση της καλλιέργειας».
3. Α. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 1.γ. διαγράφεται.
Β. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 2.β. αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο: « βεβαίωση για τον αριθμό
στρεμμάτων που καλλιεργήθηκαν και ότι οι στρεμμα−
τικές αποδόσεις τους ήταν στα πλαίσια μιας κανονικής
καλλιέργειας λαμβανομένων υπόψη και των κλιματικών
συνθηκών που επεκράτησαν κατά την διάρκεια της καλ−
λιεργητικής περιόδου».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από την καλλιεργητική πε−
ρίοδο 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 18645/11815
(8)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου
Αιγάλεω Νομ. Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. ι του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/21/12007/5.5.2009 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται
συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.6.2009 έως
31.7.2009, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 2 άτομα για το ΚΕΠ Δήμου Αιγάλεω για χρονικό
διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου
αυτού ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α
Α΄ και Β΄ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής:
Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880€.
Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε
1000€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
3. Την υπ’ αριθμ. 6518/21.9.1998 απόφαση Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία συστάθηκε
η Δημοτική Αναπτυξιακή Κατασκευαστική Επιχείρηση
Νέας Περάμου (ΦΕΚ 1130/τ. Β΄/29.10.1998),
4. Τις υπ’ αριθμ. 12/2009 και 15/2009 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Κατασκευα−
στικής Επιχείρησης Νέας Περάμου περί σύναψης σύμ−
βασης μίσθωσης έργου με δύο καθηγητές μουσικής
διάρκειας έξι μηνών,
5. Την από 25.5.2009 γνωμοδότηση δικηγόρου,
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της
Α.Κ.Ε.Ν.Π.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ−
ΛΗ 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
1152/τ.Β΄/24.6.2008), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις υπ’ αριθμ. 12/2009 και 15/2009 απο−
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Κατασκευαστικής Επιχείρησης Νέας Περάμου, με τις
οποίες αποφασίζεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με δύο καθηγητές μουσικής διάρκειας έξι μη−
νών (καθηγητής μουσικής και εκπαιδευτής−δάσκαλος
μουσικής).
Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπι−
κού, ύψους 7.640,00€, είναι εγγεγραμμένη στον προϋ−
πολογισμό της Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής Επιχεί−
ρησης Δήμου Νέας Περάμου (Α.Κ.Ε.Ν.Π.) οικ. έτους 2009
υπό ΚΑ 02.15.6117.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2009

F

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 4120
(9)
Πρόσληψη καθηγητών μουσικής με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου διάρκειας έξι μηνών στην Αναπτυξιακή Κατα−
σκευαστική Επιχείρηση Νέας Περάμου (Α.Κ.Ε.Ν.Π.).

Αριθμ. 8570
(10)
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Χειριστή ειδικού αποφρα−
κτικού μηχανήματος με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου δι−
άρκειας ενός (1) έτους από την « Δημοτική Επιχείρη−
ση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπάκτου» (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997, « Διοίκηση, Οργάνωση
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, «Περί κινήτρων για την
Ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».
3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα
και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, του ν. 3051/2002.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας Ρύθμιση Θεμάτων για την
Τοπ.Αυτ/ση και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο
1 παρ. 3 του ν. 2647/1999 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις»,

Ελευσίνα, 28 Μαΐου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την Βεβαίωση του Πούλου Μάρκου, ως πληρεξού−
σιου δικηγόρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
6. Την υπ’ αριθμ. 17/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., με την οποία υποβλήθηκε
για έγκριση αίτημα πρόσληψης ενός (1) Χειριστή ειδι−
κού αποφρακτικού μηχανήματος με Σύμβαση Μίσθω−
σης Έργου διάρκειας ενός (1) έτους, ώστε να γίνεται η
απόφραξη και η συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης
κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπάρξουν άμεσα
περιβαλλοντικά οφέλη για την πόλη της Ναυπάκτου.
7. Το γεγονός ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού έχει προβλεφθεί η αναγκαία πίστωση στον
προϋπολογισμό έτους 2009 της ανωτέρω Επιχείρησης,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή ειδικού
αποφρακτικού μηχανήματος με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου διάρκειας ενός (1) έτους, όπως αναλυτικά στην
παράγραφο (6) του παρόντος αναφέρεται, μη δυναμέ−
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νης της σύμβασης αυτής να μετατραπεί σε αορίστου
χρόνου.
2. Η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπο−
λογισμό έτους 2009 της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., στον Κ.Α. 61 (αμοιβές
και έξοδα τρίτων), ύψους 100.500,00 €.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με τις δια−
τάξεις του ν. 2190/1994, όπως, τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε από τον ν. 2527/1997 και του ν. 3051/2002,
κάνοντας γνωστό στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ότι η
πρόσληψη του προσωπικού θα προχωρήσει, μετά την
έγκριση της απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 18 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02010680306090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

