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Αριθμ. 2/331/0004
(1)
Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου των οργανι−
κών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του κλάδου Δημοσιονομικών,
κατηγορίας ΠΕ με αυξημένα τυπικά προσόντα (άρ−
θρο 7 του ν. 3492/2006).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 του ν. 3492/2006 (Α΄210) «Οργάνωση
συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολο−
γισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού
φορέων και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δη−
μοσίου τομέα», όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το γνωστικό αντικείμενο των τριάντα
(30) θέσεων προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΠΕ
με αυξημένα τυπικά προσόντα, ως εξής:

30

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Καθορίζουμε το επιτόκιο το οποίο θα ισχύσει για την
εικοστή ένατη (29η) τοκοφόρο περίοδο, η οποία προσδι−
ορίζεται από 31.12.2007 έως 30.6.2008 του ομολογιακού
δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, έκδοσης 31.12.1993 με
ονομασία Η΄ Δ. Ο. Ε., δεκαπενταετούς διάρκειας, ISIN
GR0528001309, σε τέσσερα και δεκαοκτώ τοις εκατό
(4,18%), δηλαδή ίσο με αυτό των ετήσιων εντόκων γραμ−
ματίων του Δημοσίου που ίσχυε στις 26 Δεκεμβρίου
2007 (τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της το−
κοφόρου περιόδου), όπως αυτό ορίστηκε στην απόφαση
έκδοσης του δανείου και όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2026242/2353/0023Α/23.4.1998 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
Ο τόκος υπολογίζεται με βάση έτος 360 ημερών και
μήνα 30 ημερών.
Κάλυψη δαπάνης

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΓ. ΘΕΣΕΩΝ

1.

Ελεγκτική

18

2.

Λογιστική

2

3.

Αναλογιστική

1

4.

Στατιστική

4

5.

Ποινικό Δίκαιο ή Ποινική Δι−
κονομία

3

6.

Δημόσιο Δίκαιο
(Συνταγματικό Δίκαιο, Διοι−
κητικό
Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία,
Δημοσιονομικό Δίκαιο)

1

7.

Ιδιωτικό Δίκαιο
(Αστικό Δίκαιο, Πολιτική Δι−
κονομία,
Εμπορικό Δίκαιο)

1

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΟΛΟ
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Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ö
Αριθμ. 2/605/0023/Α
Καθορισμός επιτοκίου του Η΄ Δ.Ο.Ε.

(2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Περί δαπανών σύναψης έκ−
δοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των Δανείων Δημοσίου».
3. Την υπ’ αριθμ. 2018402/2636/0023/23.3.1994 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση ομολογιακού δανείου
σε δραχμές κυμαινόμενου επιτοκίου, με ημερομηνία έκδο−
σης 31.12.1993 και ονομασία Η΄ Δ.Ο.Ε.», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 2026242/2353/0023Α/23.4.1998, όμοια.
4. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992(ΦΕΚ 128/31.7.1992).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβιβάσεως
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν
«Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών
Κληροδοτημάτων (ΦΕΚ 1816/Β΄/12.12.2006)
6. Την με αριθμ. 42362/Υ252/28−9−2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3−
10−2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφα−
σίζουμε:

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
Ε. ΦΟΥΚΑΣ
Ö
Αριθμ. 690/261142
(3)
Καν. (Ε.Κ) 797/2004 − Υλοποίηση του τριετούς προγράμ−
ματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄) «Συμ−
μετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄) σε συνδυασμό
με το άρθρο 33 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 ν.
3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτη−
νοτρόφων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/τ.Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄) «περί Δημόσιου Λο−
γιστικού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων … και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 200/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη−
καν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄) και το
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄) «Εθνικό Σύστη−
μα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το
άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄).
στ) Της υπ’ αριθμ. 389578/2000 (ΦΕΚ 1470/τ.Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε−
ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 271562/2002 (ΦΕΚ 1042/τ.Β΄) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής».
η) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄).
θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενερ−
γειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορί−
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125).
ι) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λε−
πτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του
Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της με−
λισσοκομίας» (L 163).
ια) Tου Καν. (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
ιβ) Του Καν. (Ε.Κ.) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία για
την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ.
ιγ) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (ΦΕΚ 187/τ.Α΄) όπως ισχύει σήμερα.
ιδ) Της υπ’ αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/τ.Β’/2004) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωρ−
γίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».
ιε) Της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/2004 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/2004)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών για «καθορισμό αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008
− 2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για
έγκριση, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007)3773/τε−
λικό/8.8.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
όπως φαίνεται στο σημείο 4.2 του άρθρου 4 (Γενικά).
4. 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 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».
5. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/19.9.2007) «Συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση Συνολικής Δαπάνης
του τριετούς προγράμματος.
Εγκρίνουμε συνολική δαπάνη μέχρι 16.800.000,00€ για
τα έτη 2008, 2009 και 2010, για την υλοποίηση του τριε−
τούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως
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εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007)3773/τελικό/8.8.2007
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 2
Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών
του προγράμματος για το έτος 2008.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος υλοποι−
ούνται οι ακόλουθες ενέργειες με τις προβλεπόμενες
για κάθε μία δαπάνες για το έτος 2008.
2.1. 1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.070.000 €
για τις παρακάτω δράσεις:
1.1. Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.).
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet.
1.3. Εκπαιδεύσεις − Έντυπα − Ημερίδες − Συνέδρια − Βραβεία.
1.4. Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων.
1.5. Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους.
2.2. 2η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΡΟΑ.
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 500.000€ για
την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης.
2.3. 3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙ−
ΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ.
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.720.000€
για τις παρακάτω δράσεις:
3.1. Εμπλουτισμός μελισσοκομικής χλωρίδας.
3.2. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.
2.4. 4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ−
ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ.
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 230.000 €
για τις παρακάτω δράσεις:
4.1. Αναλύσεις μελιού.
4.2. Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων
αναλύσεων μελιού.
2.5. 5η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 80.000 €
για το έτος 2008.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι,
έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μιας
ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης,
έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε
έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και κοι−
νοτικά όργανα. Μη τήρηση των σχετικών όρων και υπο−
χρεώσεων καθώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη
καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν
καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 4
Γενικά
4.1. Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο
έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενερ−
γείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ,
της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Πληροφορικής
των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερει−
ακών Διευθύνσεων Δασών.
4.2. Για την υλοποίηση όλων των δράσεων του προ−
γράμματος, εγκρίνεται σύμφωνα με την Απόφαση
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Ε(2007)3773/τελικό/8.8.2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
συνολική δαπάνη μέχρι 16.800.000,00 €, για τα έτη 2008,
2009 και 2010.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος
και μέχρι του ποσού των 8.400.000,00€ θα βαρύνει τον
ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος και
μέχρι του ποσού των 8.400.000,00€ θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110.
Ειδικότερα, για το οικονομικό έτος 2008 εγκρίνεται,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε(2007)3773/τελικό/8.8.2007
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη
μέχρι 5.600.000 €.
Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.800.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 2.800.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110.
Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος
2008 δαπάνη μέχρι 70.000 € για την κάλυψη των εξόδων
κίνησης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιο−
λόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος
και τα οποία θα καλυφθούν με ισόποση μεταφορά πί−
στωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110 του Τακτικού προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στον ΚΑ 2279 – Φ086.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
καθορίζεται το ετήσιο ύψος δαπανών, συνολικά και κατά
ενέργεια για τα έτη 2009 και 2010, καθώς και οι αντίστοι−
χες δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έξοδα
κίνησης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση
και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.
4.3. Για μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια,
άνω του 20% του προγράμματος βελτίωσης της παρα−
γωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομί−
ας 2008−2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην
Ε.Ε. και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007)3773/τελι−
κό/8.8.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα
ζητείται η έγκρισή της τελευταίας.
4.4. Με αποφάσεις επίσης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής, οι δικαιούχοι, η κατανομή των ποσών κατά
δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια
μέχρι του 20% του εγκεκριμένου ανά ενέργεια ποσού
του προγράμματος, οι όροι και προϋποθέσεις για τη
χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για
την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.
4.5. Η παρούσα έχει ισχύ από 1.9.2007 μέχρι 31.8.2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Αριθμ. 500076
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του
ΕΟΤ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/11.10.2004) περί «Αρμο−
διοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θεμάτων τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ. 1, παρ. 6, περ.
ια του ν. 2160/1993.
3. Το ν. 3419/2005 ( ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) και ειδικότερα
το άρ. 35, παρ. 1 και 2, αυτού & το πδ 343/2001 (ΦΕΚ
231Α), περί «Οργανισμού Διάρθρωσης Υπηρεσιών του
ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την παρ. 2, του άρ. 31, του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη
Ιαματικού Τουρισμού και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ 230/
Α/2006.
5. Την υπ’ αριθμ. 17398/23.10.2007 υπουργική απόφαση
περί διορισμού του Βάλβη Ηρακλή στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του ΕΟΤ ( ΦΕΚ 458/Υ.Ο.Δ.Δ./24.10.2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 500237/16.2.2007 απόφαση ΕΟΤ περί
τοποθέτησης του Λευκαδίτη Παύλου, μονίμου υπαλλή−
λου ΕΟΤ, του κλάδου ΠΕ1, με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένου
στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης του ΕΟΤ.
7. Την υπ’ αριθμ. 502403/21.11.2007 απόφαση ΕΟΤ περί
τοποθέτησης της Βασιλείου Σοφίας, μονίμου υπαλλήλου
ΕΟΤ, του κλάδου ΠΕ1, με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένης
στη Γενική Διεύθυνση Προβολής του ΕΟΤ.
8. Τον οικονομικό κανονισμό του Ε.Ο.Τ.
9. Τα ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), 465/1975 (ΦΕΚ
147/Α/1975), 471/1975 ( ΦΕΚ 148/Α/1975) και 471/1975 (ΦΕΚ
188/Α/1975).
10. Την υπ’ αριθμ. 502595/17.12.2007 απόφαση Ε.Ο.Τ.
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα ΕΟΤ στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύν−
σεων Ε.Ο.Τ.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ουδεμία
δαπάνη προκαλείται σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ε.Ο.Τ., αποφασίζουμε:
Α. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Ανάπτυξης του ΕΟΤ, Παύλο Λευκαδίτη, την
αρμοδιότητα:
α. Της καταβολής της επιδότησης ανεξαρτήτως ποσού
στις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
εγκεκριμένο από το Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ Πρόγραμμα:
«Τουρισμός για όλους».
β. Της καταβολής της επιδότησης αντικατάστασης
τουριστικών λεωφορείων ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα
με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί έγκρισης
ολοκλήρωσης της επένδυσης.
γ. Της υπογραφής των Πράξεων Ανάληψης και Ενέρ−
γειας Δαπάνης (ΠΑΕΔ ) και των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, που αφορούν στις ως άνω δαπάνες.
Β. Μεταβιβάζουμε στην Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Προβολής του ΕΟΤ, Σοφία Βασιλείου την
αρμοδιότητα της υπογραφής:
1. Των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών που αφο−
ρούν σε:
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Μισθοδοσία υπαλλήλων του ΕΟΤ και λοιπών απασχο−
λουμένων στον ΕΟΤ, με οιανδήποτε σχέση εργασίας.
Καταβολή επιδόματος του ν. 3016/2002.
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και με σχέση εργασίας Ι.Δ. Α.Χ. υπαλλήλων ΕΟΤ, όπως
αυτές προσδιορίσθηκαν με την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ.
Αποζημίωση μελών ελεγκτικού συνεδρίου.
Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.
Απόδοση δανείων (μονίμων και με σχέση εργασίας ΙΔ
ΑΧ υπαλλήλων ΕΟΤ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ΤΕΑΠΕΡΤ και Ταχυδρ. Ταμιευτήριο.
2. Των Πράξεων Ανάληψης Ενέργειας και Δαπάνης και
των ενταλμάτων Πληρωμών που αφορούν σε:
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΟΤ.
Αποζημίωση μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
ΕΟΤ.
Χορήγηση τριμήνων αποδοχών ενέργειας μονίμων
υπαλλήλων ΕΟΤ και
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος
3. Των αποφάσεων, των Πράξεων Ανάληψης και Ενέρ−
γειας Δαπάνης (ΠΑΕΔ) και των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμών, που αφορούν στην έγκριση δαπανών των
υπηρεσιών της Κ.Υ./ΕΟΤ και των Γραφείων Πληροφοριών
του ΕΟΤ στην Αττική για:
α) Την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρι−
κού ρεύματος (ΔΕΗ) μέχρι του συνολικού ποσού των
350.000 € ετησίως
β) Την εξόφληση λογαριασμών Ο.Τ.Ε. VOICE NET μέχρι
του συνολικού ποσού των 450.000 € ετησίως.
γ) Την εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας
μέχρι του συνολικού ποσού των 40.000 € ετησίως.
δ) Την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος
( Ε.Υ.Δ.Α.Π. ) μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 €
ετησίως.
ε) Την εξόφληση ταχυδρομικών τελών (ΕΛΤΑ) μέχρι
του συνολικού ποσού των 150.000 € ετησίως.
στ) Αγορά εφημερίδων μέχρι του συνολικού ποσού
των 35.000 € ετησίως.
4. Των Πράξεων Ανάληψης και Ενέργειας Δαπάνης
(ΠΑΕΔ) και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών,
που αφορούν στην έγκριση δαπανών των υπηρεσιών
της Κ.Υ./ΕΟΤ και των Γραφείων Πληροφοριών του ΕΟΤ
στην Αττική σε εφαρμογή των σχετικών κατακυρωτικών
αποφάσεων Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και των Συμβά−
σεων που συνομολογούνται σε εκτέλεση των οικείων
κατακυρωτικών αποφάσεων για τις κατωτέρω αιτίες:
α) Καθαριότητα των κτιρίων του ΕΟΤ, μέχρι του συ−
νολικού ποσού των 450.000 € ετησίως.
β) Φύλαξη των κτιρίων του ΕΟΤ μέχρι του συνολικού
ποσού των 250.000 € ετησίως.
γ) Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης:
• Ανελκυστήρων μέχρι του ποσού των 15.000 €, πλέον
ΦΠΑ 19% ετησίως.
• Κλιματιστικών μέχρι του ποσού των 10.000 € πλέον
ΦΠΑ 19% ετησίως.
• Ηλεκτρογεννητριών μέχρι του ποσού των 5.000 €,
πλέον ΦΠΑ 19% ετησίως.
• Θυρών Γκαράζ μέχρι του ποσού των 2.000 €, πλέον
ΦΠΑ 19% ετησίως.
• Τηλεφωνικού Κέντρου μέχρι του ποσού των 20.000 €
πλέον ΦΠΑ 19% ετησίως.
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Γ. Ο Γενικός Γραμματέας θα μπορεί να ασκεί παράλ−
ληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες που αναφέ−
ρονται παραπάνω.
Δ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ε. Από εκδόσεως της παρούσας ανακαλείται η υπ’ αριθμ.
502595/17.12.2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΛΒΗΣ
Ö
Αριθμ. 27865
(5)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο Κ.Ε.Π.
Δήμου Σελλών Νομού Ιωαννίνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/Α/8.10.1997) & τις όμοιες του άρθρου 31 του ν.
3013/1.5.2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004), σύμφωνα με τις οποίες
για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η
απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά−
ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ.
33/2006, (μ’ αυτή καταργήθηκε η ΠΥΣ 55/1998)
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/15/31733/21.11.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ, τμήμα Λειτουργίας των ΚΕΠ, με το οποίο μας
γνωστοποιήθηκε ο πίνακας κατανομής των συμβάσεων
μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ
των ΟΤΑ α΄ βαθμού της Περιφέρειας μας, στα οποία
λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό
διάστημα από 1.12.2007 έως 31.1.2008 και
4. Τα υπ’ αριθμ. 4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10.3.2005 & ΟΔΕ
− ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 10307/17.5.2006 και Φ.ΟΔΕ/
ΚΕΠ/12210/15.6.2007 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ., με τα οποία
μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση δύο (2) ατόμων, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη συνέχιση της λειτουργίας
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Σελ−
λών Νομού Ιωαννίνων, με τους επιπλέον όρους:
1) Οι συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρονική
στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσω−
πικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.
2) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων ( ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
3) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γούμενη ενημέοωση και έγκριση τικ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε
διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δε θα κάνει δεκτή τη
νέα σύμβαση, αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Τα ανωτέρω άτομα θα απασχοληθούν για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στο ανωτέρω έγγραφο ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. Φ. 70ΔΕ
ΚΕΠ/11123/8.5.2006. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζε−
ται σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των
24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3
ταυ ΥΠ.ΕΣ με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ.
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό, ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής,
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης
του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005)
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ανέργων στην περιοχή Λασπότοπου−Βοτανικού και Κα−
λούτσιανης» ως εξής:
α) δύο (2) στελέχη διοικητικής υποστήριξης ΠΕ, με
γνώση χειρισμού Η/Υ
β) ενός (1) στελέχους συμβουλευτικής υποστήριξης ΠΕ,
κατεύθυνσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών σπουδών
Οι αμοιβές των ανωτέρω ατόμων ανέρχονται στο
ποσό των 2.600 ευρώ, συνολικά, για τα στελέχη διοι−
κητικής υποστήριξης και 3.000 ευρώ για το στέλεχος
συμβουλευτικής υποστήριξης.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος
Ιωαννιτών.
Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω
Δήμου.
Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης
έργου απαγορεύεται.
Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ.
206/Α/8.10.1997) & τις όμοιες του άρθρου 31 του ν.
3013/1.5.2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004), σύμφωνα με τις οποίες
για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η
απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά−
ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ.
33/2006, (μ’ αυτή καταργήθηκε η ΠΥΣ 55/1998).
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/15/31733/21.11.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ, τμήμα Λειτουργίας των ΚΕΠ, με το οποίο μας
γνωστοποιήθηκε ο πίνακας κατανομής των συμβάσεων
μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ
των ΟΤΑ α΄ βαθμού της Περιφέρειας μας, στα οποία
λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό
διάστημα από 1.12.2007 έως 31.1.2008 και
4. Τα υπ’ αριθμ. 4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10.3.2005 & ΟΛΕ
− ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 10307/17.5.2006 και Φ.ΟΔΕ/
ΚΕΠ/12210/15.6.2007 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ., με τα οποία
μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη συνέχιση της λειτουργίας
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Κοινότητας
Βοβούσας Νομού Ιωαννίνων, με τους επιπλέον όρους:

Ö
Αριθμ. 27575
(6)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στο Δήμο Ιωαννιτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/
Α’/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 68432/5.12.2007 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με την
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/508/18712/18717/31.10.2007 απόφα−
ση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΠΥΣ
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 61385/5.12.2007 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρει−
ας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος.
4. Την υπ’ αριθμ. 201α/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιωαννίνων και την από 1.6.2007 Βεβαίωση
του Νομικού Συμβούλου του εν λόγω Δήμου Γεωργίου
Δριγκόπουλου του Σπυρίδωνα.
5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω
Δήμου, δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση τριών (3) ατόμων, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ενός (1) έτους στο
Δήμο Ιωαννιτών, για την ολοκλήρωση του προγράμμα−
τος «Λειτουργία συμβουλευτικής δομής και δικτύωση

Ιωάννινα, 11 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
Ö
Αριθμ. 27406
(7)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο Κ.Ε.Π.
Κοινότητας Βοβούσας Νομού Ιωαννίνων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1) Οι συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρονική
στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσω−
πικό, ανεξαρτήτους της διάρκειας ισχύος της.
2) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων ( ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
3) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε
διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δε θα κάνει δεκτή τη
νέα σύμβαση, αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Τα ανωτέρω άτομα θα απασχοληθούν για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στο ανωτέρω έγγραφο ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. Φ. 70ΔΕ
ΚΕΠ/11123/8.5.2006. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζε−
ται σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου
880 ευρώ.
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό, ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής,
αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1.2.2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 11 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
Ö
Αριθμ. 26/ΤΕΕ/18385
(8)
Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 26/ΤΚΑ/15540/31.1.2002 άδει−
ας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αρχο−
ντικό Γερόντων» του Σωματείου «Άγιος Βασίλειος −
Βασιλειάδα».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/
12.10.1996) «Περί οργανωμένων υπηρεσιών προστασίας
από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»,
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β) του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) περί «Κώδικας Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα,
γ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Θ.
(ΦΕΚ 392/τ.Β΄/11.5.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 4690/11.9.1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11.9.1996)
υπουργική απόφαση, «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λει−
τουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.−Μ.Κ.).
3. Την υπ’ αριθμ. 26/ΤΚΑ/15540/31.1.2002 απόφαση Νο−
μάρχη «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μ.Φ.Η. «Αρχο−
ντικό Γερόντων» του Σωματείου “Ιερό Καθίδρυμα Αγίου
Βασιλείου − Βασιλειάδα”».
4. Το από 8.10.2007 έγγραφο του Σωματείου με το
οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας τον από 15.3.2007
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μ.Φ.Η. που εγκρί−
θηκε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου με το
πρακτικό της 11ης Μαρτίου 2007.
5. Την υπ’ αριθμ. 10/1911/19.1.2007 απόφαση Νομάρχη
Θεσσαλονίκης περί παροχής εξουσιοδότησης στην Νο−
μαρχιακή Σύμβουλο Βασιλειάδου Ευτέρπη για υπογραφή
εγγράφων «Με εντολή Νομάρχη», αποφασίζουμε:
Αναθεωρούμε την υπ’ αριθμ. 26/ΤΚΑ/15540/31.1.2002
απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, «Χορήγηση άδει−
ας λειτουργίας στη Μ.Φ.Η. «Αρχοντικό Γερόντων» του
Σωματείου «Άγιος Βασίλειος − Βασιλειάδα», λόγω τρο−
ποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
της και συγκεκριμένα:
− Στο άρθρο 3 οριοθετούνται οι αρμοδιότητες της
Διοικούσας Επιτροπής και σχετικά με τους πόρους συ−
μπληρώνεται ότι, «σε καμιά περίπτωση το σύνολο των
δαπανών κατ’ έτος δεν μπορεί να καλύπτεται από την
συμμετοχή των ενοίκων».
− Στο άρθρο 5, που αφορά τις προϋποθέσεις ει−
σαγωγής των ενδιαφερομένων, προστίθεται πως «
η εισαγωγή και η τυχόν έξοδος − αποβολή από το
Αρχοντικό εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. η οποία
διατυπώνεται πάντοτε με ακρίβεια και εμπεριστατω−
μένη δικαιολογία».
Η Μονάδα έχει σκοπό την περίθαλψη ηλικιωμένων
ατόμων στα οποία παρέχεται υγιεινή, άνετη ασφα−
λής και ευχάριστη διαμονή και κατάλληλη διατροφή,
συνεχή φροντίδα για την ατομική τους καθαριότητα,
ιατρική παρακολούθηση και με προϋποθέσεις που
τονώνουν την ψυχική και σωματική τους κατάστα−
ση.
Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της εσωτερικής λει−
τουργίας της Μονάδας περιγράφονται με κάθε λεπτο−
μέρεια στον από 15.3.2007 Κανονισμό Λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 26/ΤΚΑ/15540/31.1.2002
απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Νοεμβρίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Νομαρχιακή Σύμβουλος
ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(9)
Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού
Προϊόντος FOSTER.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 79619/6.12.2007 απόφαση του Εθνικού
Οργανισμού Φραμάκων χορηγείται, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3
(α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυ−
κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν FOSTER.
Δραστικές ουσίες: BECLOMETASONE DIPRΟPIONATE+,
FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE.
Μορφή: Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση (100+6)mcg/
DOSE (ex−valve).
Δικαιούχος σήματος: CHIESI FARMACEUTICI SPA,
ITALY.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: CHIESI HELLAS ABEE.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Ö
(10)
Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προϊ−
όντος SIMVASTEROL.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 53313/29.11.2007 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγείται, βάσει των δι−
ατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ’
αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από−
φασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν
SIMVASTEROL.

Δραστική ουσία: SIMVASTATIN.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 40mg/
TAB.
Δικαιούχος σήματος: MED−ΟΝΕ ΑΦΒΕΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: MED−ΟΝΕ ΑΦΒΕΕ.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
Ö

(11)

Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικού
Προϊόντος INUVAIR.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 79620/6.12.2007 απόφαση του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγείται, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3
(α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυ−
κλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν INUVAIR.
Δραστικές ουσίες: BECLOMETASONE DIPROPIONATE+,
FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE.
Μορφή: Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση (100+6)mcg/
DOSE (ex−valve).
Δικαιούχος σήματος: CHIESI FARMACEUTICI SPA,
ITALY.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: CHIESI HELLAS ABEE.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
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