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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΞΤΕΕ» με δ.τ. «TWELVE (12) 
MONTHS LUXURY RESORT» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45920/ΥΠΕ/4/00238/Ε/ν. 3299/ 
2004/17.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της εταιρείας «ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΞΤΕΕ» με δ.τ. «TWELVE (12) 
MONTHS LUXURY RESORT» που αναφέρεται στην ίδρυ−
ση ξενοδοχειακής μονάδας επιπλωμένων πολυτελών 
διαμερισμάτων 5*, δυναμικότητας 18 κλινών ενώ επι 
πλέον θα περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
και εκδηλώσεων, εστιατόριο, παραδοσιακό καφενείο, 
κέντρο αναζωογόνησης και χαλάρωσης, πισίνα, μπαρ, 
τένις, τοξοβολία, τμήματα ιππασίας και ποδηλασίας 
κ.α., στην περιοχή Αγ. Παρασκευή του δημοτικού δια−
μερίσματος Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου, του 
Νομού Μαγνησίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα−
τομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν πενήντα 
δύο ευρώ (2.280.152,00) €.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενε−
νήντα εννέα ευρώ (1.067.799,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 46,83% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πενήντα τριών 
ευρώ (798.053,00) €, δηλαδή ποσοστό 35%, του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τρι−
ακοσίων ευρώ (414.300,00) €, που αποτελεί ποσοστό 
18,17%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

ε) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε εννέα (9) άτομα 
ή 8,3 ΕΜΕ (8 μόνιμοι και 1 εποχιακός) έναντι δέκα έξι (16) 
ατόμων ή 10 ΕΜΕ (4 μόνιμους και 12 εποχιακούς) όπως 
όριζε η απόφαση υπαγωγής.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 8.9.2009.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−

γησης ύψους τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν 
είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (426.129,20) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

F
Αριθμ. Δ15/ΑΦ19/οικ.20088 (2)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ Δ15/Α/Φ19/

οικ. 23972/4.12.2007 (ΦΕΚ 2362/Β/13.12.2007) απόφα−
σης του Υπουργού Ανάπτυξης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄).

4. Του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 
191/1996 (ΦΕΚ 154 Β΄) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19 Α΄).

5. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού».

6. Του π.δ. 341/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 
και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης 
Πολιτικής στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 135 Α΄).

7. Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 103/1991 (ΦΕΚ 
140 Α΄) «Αρμοδιότητες Γενικών Γραμματέων σε θέματα 
κατάστασης προσωπικού» όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια 83/1992 (ΦΕΚ 127 Α΄).

8. Του π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας» (ΦΕΚ 38 Α΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Σύ−
σταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και 
Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με 
Αναπηρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

10. Του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33 A) «Σύσταση Συμ−
βουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμισης 
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».

11. Του π.δ. 54/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και 
στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και 
Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ)» (ΦΕΚ 58 Α΄).

12. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄).

13. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης οικ. 176/27.9.2007 «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 421/
ΥΟΔΔ/3.10.2007).

14. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης Δ15/Α/Φ19/οικ.19955/8.10.2007 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο 
Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982/Β/9.10.2007).

15. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης Δ15/α/φ19/1189/21.1.2009 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο 
Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β/26.1.2009).

β) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

γ) Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 
23972/4.12.2007 απόφασης ως ακολούθως:

Μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού», αποφάσεων, εγγράφων και λοιπών διοικητι−
κών πράξεων που αναφέρονται στα κατωτέρω θέματα 
ως εξής:

Α. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Α) Κατάστασης προσωπικού και ειδικότερα:
1) Ερωτημάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχε−

τικά με:
1α) Την κατάρτιση πινάκων προακτέων και την επιλογή 

Προϊσταμένων Τμημάτων.
1β) Τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και πάσης φύσεως 

μετατάξεις.
1γ) Την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
2) Κύρωσης των πινάκων προακτέων υπαλλήλων
3) Τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.
4) Τοποθετήσεων προσωπικού, ύστερα από διορι−

σμό, μετάταξη, μετάθεση σε υπηρεσιακές μονάδες του 
Υπουργείου.

5) Έγκρισης άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
6) Μετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου σε απο−

στολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
7) Κατάστασης αργίας ή διαθεσιμότητας των υπαλ−

λήλων.
8) Χορήγησης αδειών, πάσης φύσεως των Γενικών 

Διευθυντών.
9) Χορήγησης κανονικών άδειών των Διευθυντών κα−

θώς και αδειών χωρίς αποδοχές του πάσης φύσεως 
προσωπικού.

10) Έγκρισης παρακολούθησης προγραμμάτων επι−
μόρφωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
και Διευθύνσεων.
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11) Χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων στους υπαλ−
λήλους.

12) Συγκρότηση μη αμειβόμενων επιτροπών και ομά−
δων εργασίας.

13) Συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου.

Β) Οικονομικά:
1) Αυξομειώσεις πιστώσεων από έργο σε έργο του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του αυτού 
φορέα.

2) Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του 
Υπουργείου.

3) Ορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστού που προ−
βλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ 
αριθ. 194902/22.11.1969 απόφασης του Υπουργείου Οι−
κονομικών (ΓΛΚ) «Περί της διαδικασίας πληρωμής στα−
θερών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 102131/4187/8.9.1977 
όμοια.

4) Υποβολής προτάσεων προς το Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών για ένταξη έργων και μελετών 
του ΥΠ.ΑΝ. και των εποπτευομένων από αυτό φορέων 
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Γ) Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
καθώς και άλλων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος και 
συγκεκριμένα:

1) Παρακολούθησης και συντονισμού ενεργειών για 
την ελληνική συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδο−
τήσεων από τα κοινοτικά όργανα.

2) Έγκρισης επενδυτικών σχεδίων για τη χρηματοδό−
τησή τους από διεθνείς οργανισμούς εκτός επενδυτικών 
σχεδίων που αφορούν τους αγωγούς φυσικού αερίου 
καθώς και τους αγωγούς πετρελαίου.

3) Προτάσεων για υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυ−
ξιακούς νόμους.

Δ) Σε θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος διαχείρισης 
προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Α.Τ.Δ.Π.Ε.Ε.) και 
συγκεκριμένα:

Σε κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (Α.Τ.Δ.Π.Ε.Ε.), εκτός από την έκδοση 
αποφάσεων ένταξης των έργων στα προγράμματα που 
υλοποιεί ή και παρακολουθεί το Α.Τ.Δ.Π.Ε.Ε., αποφάσε−
ων σχετικών με την κατακύρωση του αποτελέσματος 
διαγωνιστικών διαδικασιών ή απ’ ευθείας ανάθεσης ή 
ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.

Ε) Σε θέματα που εμπίπτουν στο συντονισμό δράσε−
ων και πολιτικών που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας.

Β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέρ−
γειας του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Θέματα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Απο−
θήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης:

1) Σύγκληση συσκέψεων με φορείς και λοιπά συναρμό−
δια υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της ΔΕΔΑΚ.

2) Τα έγγραφα που απευθύνονται στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και στα διοικητικά δικαστήρια.

3) Αποφάσεις συγκρότησης κλιμακίων ΚΕΔΑΚ.
4) Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για την απο−

σφράγιση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων.

5) Πράξεις θέσης στο αρχείο υποθέσεων για τις οποί−
ες δεν προκύπτει παράβαση ύστερα από την σχετική 
απάντηση των αρμοδίων Αρχών, όπως υποθέσεις δειγ−
μάτων καυσίμων που βρέθηκαν κανονικά από το Γ.Χ.Κ.

6) Τα έγγραφα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Β «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων μεταξύ κλιμακίων» του άρθρου 23 της 
απόφασης Δ15/Α/Φ19/οικ. 23972/4.12.2007 (ΦΕΚ 2362/
Β/13.12.2007) τροποποιείται ως εξής:

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης, τα έγγραφα υπογράφονται από 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον 
Υπουργό.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 23972/ 
4.12.2007 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

F
Αριθμ. 27331/1286 (3)
     Δημοσίευση απόφασης παράτασης του χρόνου λειτουρ−

γίας της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 
2004». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 

των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α)

2. Τις διατάξεις του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/τ.Α) «Ρύθμιση 
θεμάτων εργασίας … και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας 
Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. κ.ά. διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ.Α), 
ιδίως δε το εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 
2819/2000 (ΦΕΚ 84 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 74 του ν. 3518/2006.

4. Την διάταξη του άρθρου 39 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76/τ.Α) όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 
13 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α) «Ρύθμιση θεμάτων των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2004»

5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» 
(ΦΕΚ 40/Α΄)

6. Το π.δ.238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 360/1997 «Διατήρηση της επο−
πτείας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
(ΦΕΚ 240/Α΄)

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1 απόφαση του Πρωθυπουργού «Με−
ταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς 
τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/10.3.2004).

9. Το υπ’ αριθ. 35.1/2.9.2009 απόσπασμα πρακτικού του 
Δ.Σ. της Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»
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10. Την υπ’ αριθ. 33/10.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Ε.Κ. περί παράτασης λειτουργίας της Εταιρείας «Ολυ−
μπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.», η οποία διαβιβάστηκε με το 
αριθ. 37131/6133/11.9.2009 έγγραφο του Ο.Ε.Κ.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση της λειτουργίας της Εταιρείας «Ολυ−
μπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.», μέχρι 31.10.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιεθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F
Αριθμ. 321464 (4)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009 απόφα−

σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωμα−
τικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 
του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οί−
νων σε αγορές τρίτων χωρών» .

 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 δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

− β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως 
η παρ. 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3 
του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 101).

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 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 
Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τους κανονισμούς όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:

α) 479/2008 του Συμβουλίου «Για την κοινή οργάνωση 
της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανο−
νισμών (ΕΚ) αριθμ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/1986 και (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999».

β) 555/2008 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα 
στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμι−
κό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό 
τομέα».

γ) 423/2008 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορι−
σμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 
του Συμβουλίου και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδι−
κα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών»,

δ) 1282/2001 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 1493/1999 όσον αφο−
ρά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊό−
ντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπε−
λοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 
1623/2000».

ε) 884/2001 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρ−
μογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς 
των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που θα 
πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα».

3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοϊνικού 
Τομέα όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση 
οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν. 
(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επι−
τροπής».

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 1666/
Δ10Ε89/13.1.2009 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 200.000 ΕΥΡΩ για το 
οικονομικό έτος 2010, ενώ για τα οικονομικά έτη 2012 
και 2013, το ποσό θα ανέλθει σε 400.000 ΕΥΡΩ για κάθε 
έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ειδ. Φορ. 29−110), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την παρ. 2, του άρθρου 16, της με αριθμ. 
302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 
555/2008 της Ε.Ε. «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών», ως εξής:

Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου όσον αφορά 
την Εθνική Χρηματοδοτική Συμμετοχή, σύμφωνα με το 
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης και για τη χρονική περίοδο 
2010−2013, ορίζεται ως παρακάτω: 

Εθνική
Συμμετοχή

Οικονομικό Έτος

2010 2011 2012 2013

Προϋπολογισμός
σε χιλ. € 4.300,2 2.800 2.800 2.800
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Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
F

Αριθμ.: 3223 (5)
   Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο

Π. Φαλήρου και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 

 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 σχετικές βεβαιώσεις του Γραφείου Νομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Π. Φαλήρου, σύμφωνα με τις οποίες 
πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30835/19693/12.8.2009 εισηγη−
τική μας έκθεση.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 54376/4.9.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την α.π. 
οικ. 54374/4.9.2ΟΟ9 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. ι της ΠΥΣ 6/15.5.2009 (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Δια−
δικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού −Τροποποίηση της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 22)», με την οποία εγκρίθηκαν 
συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απα−
ραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 
του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς 
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων.

6. Το γεγονός ότι ο καθορισμός του αριθμού και των 
ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις 
υπηρεσίες των Δήμων καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 
θα γίνει από το οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν ει−
σήγησης από τα διοικητικά συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. επί 
τη βάση των αιτημάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
που στάλθηκαν στην υπηρεσία μας στα πλαίσια του 
προγραμματισμού έτους 2009.

7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να κα−
θορίσει το ύψος της δαπάνης των εν λόγω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 26 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστη−
μα μέχρι ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται 
στην υπ’ αριθμ. 272/2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Π. 
Φαλήρου, στην υπ’ αριθμ. 26/2009 απόφαση Δ.Σ. της 
Φιλαρμονικής, στην υπ’ αριθμ. 43/2009 απόφαση Δ.Σ. 

του ΚΑΠΗ, στην υπ’ αριθμ. 141/2009 απόφαση Δ.Σ. των 
Παιδικών Σταθμών, στην υπ’ αριθμ. 30/2009 απόφαση 
Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης, στην υπ’ αριθμ. 114/2009 απόφαση 
Δ.Σ. του Αθλ. Κέντρου του Δήμου Π. Φαλήρου.

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι οι ως άνω ανα−
φερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν θα ξεπεράσει 
το ποσό των 330.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.  6117 προ−
ϋπολογισμού των εν λόγω φορέων οικονομικών ετών 
2009 − 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
F

Αριθμ. 48700/13877 (6)
   Αύξηση καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου επιτρεπο−

μένων κατ’ έτος, αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Ν.Α. Ηλείας». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/18.2.1999) «κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας κ.α.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/9.9.1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 7419/5.6.2006 απόφασή μας περίληψη 
της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 861/10.7.2006 περί 
ορισμού εισηγήτριας Υπηρεσίας για θέματα που μετα−
βιβάστηκαν στην Περιφέρεια με το ν. 2738/1999.

5. Την υπ’ αριθμ. 58003/14047/2.9.2008 απόφασή μας, 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1871/Β/12.9.2008 που αφορά 
στον καθορισμό ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Ηλείας.

6. Τα υπ’ αριθ. 5333/17114/13.8.2009 και 5557/17889/31.8.2009 
αντίστοιχα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηλείας, περί αιτήματος σχετικού με την υπέρβαση του 
ανωτάτου ορίου των κατ’ έτος μετακινήσεων εκτός 
έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στη ΝΑ Ηλείας.

7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης συνο−
λικά δαπάνης από την δημοσίευση της απόφασής μας 
αυτής που θα ανέλθει σε 191.850,00 Ευρώ, έχει προβλε−
φθεί στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ηλείας έτους 2009 
υπό ΚΑΕ 0711, αποφασίζουμε:

• Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπη−
ρετούν στη ΝΑ Ηλείας για το έτος 2009 κατά 60 ημέρες 
δηλαδή 120+60=180 ημέρες.
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Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Ειδικότητα
Ανώτα−

το
όριο

Πέραν 
του
ανω−
τάτου 
ορίου

Σύνολο
Απαι−

τούμενη
Δαπάνη

Κ.Α.Ε.

ΠΕ
Γεωπόνων 120 60 180

ΤΕ
Τεχνολόγων
Γεωπονίας

120 60 180

44.000 0711

Δ/νση Κτηνιατρικής

Ειδικότητα Ανώτα−
το όριο

Πέραν 
του 
ανω−
τάτου 
ορίου

Σύνολο
Απαι−

τούμενη 
Δαπάνη

Κ.Α.Ε.

ΠΕ
Κτηνιάτρων 120 60 180

ΤΕ
Ζωικής παρα−

γωγής
120 60 180

ΔΕ
Σπερματεγ−

χυτών
120 60 180

ΔΕ
Χειριστών 

Η/Υ
120 60 180

ΔΕ
Οδηγών 120 60 180

ΥΕ
Βοηθ. Προ−
σωπικού

120 60 180

22.350,00 0711

Δ/νση Εγγύων Βελτιώσεων, Υ.Π.Ο.Π.

Ειδικότητα
Ανώ−
τατο 
όριο

Πέραν 
του 
ανω−
τάτου 
ορίου

Σύνο−
λο

Απαι−
τούμενη 
Δαπάνη

Κ.Α.Ε.

ΠΕ Γεωπό−
νων 120 60 180

ΠΕ Γεωλό−
γων 120 60 180

5.500,00 0711

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα
Ανώ−
τατο 
όριο

Πέραν 
του 
ανω−
τάτου 
ορίου

Σύνο−
λο

Απαι−
τούμενη 
Δαπάνη

Κ.Α.Ε.

Μηχανικοί 
ΠΕ (όλων 

των ειδικο−
τήτων)

120 60 180

Μηχανικοί 
ΤΕ (όλων 

των ειδικο−
τήτων)

120 60 180

Εργοδηγοί 
ΤΕ 120 60 180

Εργοδηγοί 
ΔΕ 120 60 180

Οδηγοί ΔΕ 120 60 180

Χειριστές 
ΔΕ 120 60 180

Διοικητικοί 
ΠΕ 120 60 180

Διοικητικοί 
ΔΕ 120 60 180

Εργάτες 
ΥΕ 120 60 180

120.000,00 0711 θ.1
0711 η.1

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας.
Από την έκδοση της απόφασής μας αυτής προκα−

λείται επί πλέον δαπάνη συνολικού ποσού 191.850,00 
€, για το έτος 2009 η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Ν.Α. Ηλείας (ΚΑΕ 0711), όπου 
και έχει προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
F

     Αριθμ. οικ.10504 (7)

Παραιτήσεις Αντινομαρχών. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 με τίτλο «Κώδικας Νομαρ−

χιακής Αυτοδιοίκησης», και ιδίως το άρθρο 51 αυτού περί 
παραίτησης των αιρετών οργάνων της δευτεροβάθμιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης από τα αξιώματα που κατέχουν.

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών 
(ΦΕΚ 2144/2008 τ.Β΄).

3. Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 10117/7.9.2009 επιστολή 
παραίτησης της Αντινομάρχου Χαράς Κεφαλίδου από 
τα αξιώματα της Αντινομάρχη − Προέδρου της Νομαρ−
χιακής Επιτροπής Προγραμματισμού − Τεχνικών Έργων 
−Πολεοδομίας και Αναπληρώτρια Νομάρχη.

4. Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 10285/11.9.2009 επιστο−
λή παραίτησης της Αντινομάρχου Αθηνάς Δρέττα από 
το αξίωμα της Αντινομάρχη− Προέδρου της Νομαρχι−
ακής Επιτροπής Διοικητικών Υπηρεσιών− Παιδείας και 
Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

Κάνουμε αποδεκτές τις παραιτήσεις των Αντινομαρ−
χών Χαράς Κεφαλίδου και Αθηνάς Δρέττα από τα αξι−
ώματα των Αντινομαρχών − Προέδρων των αντίστοιχων 
Νομαρχιακών Επιτροπών και της Αναπληρώτριας Νο−
μάρχη, στα οποία είχαν οριστεί με προηγούμενες απο−
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φάσεις του Νομάρχη Αθηνών, σύμφωνα με τις επιστολές 
παραίτησης τους, και προκειμένου να θέσουν υποψη−
φιότητα στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 
2009, με βάση το άρθρο 51 του Κώδικα Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 
F

    Αριθμ. 16 (8)
 Συγκρότηση του Υπηρεσιακού − Πειθαρχικού Συμβου−

λίου της Ν. Α. Φθιώτιδας. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα−
γενέστερα.

2) Των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ. 410/1998 (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄) και 40 παρ. Β4 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄).

3) Των άρθρων 157, 159, 160, 161, 162 και 169 του ν. 3528/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 26/τεύχος Α΄/9.2.2007).

4) Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 23/4.2.2008 και 
66/21.4.2008 αποφάσεις του Ν.Σ. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/τεύχος 
Β΄/4.6.2008 και ΦΕΚ 1172/τεύχος Β΄/26.6.2008) και όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ /Φ.37.11/818/οικ. 12889/21.5.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης με θέμα «Διευκρινήσεις για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα».

6) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ /Φ.37.12/874/οικ. 32919/11.12.2008 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Ανα−
συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων».

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
έχει ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την 
παρούσα με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε:

1) Συγκροτούμε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώ−
τιδας, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για 
όλο το προσωπικό της Ν. Α. Φθιώτιδας, ως εξής:

Α. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία Προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/νσης, που ορίζεται ως 
Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Β. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός 
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων 
Τμήματος από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότη−
τα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην 
έδρα της Ν.Α. Φθιώτιδας, με τους αναπληρωτές τους. Ο 
αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε 
φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 1/3 των οριζο−
μένων, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων 
που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Γ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 

βαθμό Α΄, οι οποίοι εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυ−
στική ψηφοφορία με τους αναπληρωτές τους. Ο τρόπος 
η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2) Τα υπό στοιχείο Α και Β τακτικά μέλη της παραγράφου 
1, ορίζονται από τον Νομάρχη από υπαλλήλους που πληρούν 
τις προϋποθέσεις και τοποθετούνται ως εκ της ιδιότητας 
τους αυτής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων για μία τριετία, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 159 του Υ. Κ.

3) Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα 
υπό στοιχείο Β. τακτικά μέλη της παραγράφου 1. Στην 
περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέ−
δρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής 
του προεδρεύοντος.

4) Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή 
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν 
λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλί−
ου, στην θέση του ορίζεται ο επόμενος στην σειρά εκλο−
γής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

5) Ως εισηγητής και αναπληρωτής του,ορίζονται οι 
Προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, εκτός και εάν είναι μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υπο−
θέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ένα 
από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 3528/2007.

6) Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπάλλη−
λος με βαθμό Γ΄ τουλάχιστον που ορίζεται με τον ανα−
πληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

7) Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου των ετών των 
οποίων ο τελευταίος αριθμός είναι άρτιος.

8) Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα που αφορούν 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, 
συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

9) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή, 
η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από 
το Σύνταγμα, τον Υπαλληλικό Κώδικα και ειδικές διατά−
ξεις. Λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Λαμία, 2 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

F

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 113454/58193/24.7.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1578/31.7.2009 (τχ. Β΄) διορθώνεται ως προς τα 
στοιχεία του β΄ ατόμου από το λανθασμένο:

«ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ όν. συζ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ»
στο ορθό: 
«ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ». 

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02020191709090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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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