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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Χ. ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ − Α. ΝΑΚΟΥ
Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «YASSASOU.COM» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15264/ΥΠΕ/5/00436/Ε/ν. 3299/2004/
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−

γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «Χ.
ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ − Α. ΝΑΚΟΥ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«YASSASOU.COM» για την ενίσχυση επένδυσής της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,56 KW, στην θέση
Τερακώνας, του Δ.Δ. Φιλυριάς, του Δήμου Γουμένισσας,
του Νομού Κιλκίς, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
ποσού πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων
δέκα ευρώ (556.810,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης
40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι δύο
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (222.724,00
€).
Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 9.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενί−
σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15270/ΥΠΕ/5/00356/Ε/ν. 3299/2004/
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο−
βολταϊκά στοιχεία ισχύος 19,98 kW, στην θέση Αστέρια,
του Δήμου Αγριάς, του Νομού Μαγνησίας, συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατόν τριάντα επτά χι−
λιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (137.195,00) ευρώ με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα
οκτώ ευρώ (54.878,00).
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Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.9.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙ−
ΧΑΛΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15256/ΥΠΕ/5/00378/Ε/ν. 3299/2004/
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης
«ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ» για την ενίσχυση επένδυσής
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 50,40 KW, στο
Δ.Δ. «ΡΙΖΑΡΙΟΥ», στην Περιοχή «ΚΗΠΟΙ ΡΙΖΑΡΙΟΥ», του
Δήμου «ΕΔΕΣΣΑΣ», του Νομού «ΠΕΛΛΗΣ», συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατόν ενενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (199.935,32 €), με ποσοστό επιχορήγησης
40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδομήντα εννέα χιλι−
άδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα
τριών λεπτών (79.974,13 €).
Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22.9.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» και με δια−
κριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 15253/ΥΠΕ/5/00452/Ε/ν. 3299/2004/
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» για την
ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
ισχύος 19,82 KW, στην θέση Λιβάδι, του Δήμου Αμα−
ρυνθίων, του Νομού Ευβοίας, συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης ποσού εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτα−
κοσίων τριάντα επτά ευρώ (114.737 €), με ποσοστό επι−
χορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα
πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ
(45.894 €).

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 12.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 82/2009
(5)
Καθορισμός κυρώσεων για την εκτέλεση του Καν (ΕΚ)
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 621/13.2.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/
1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χη−
μείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ.
211/Α΄/11.10.1995).
3) Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α΄/1929).
4) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και
229/Α΄/1989).
5) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).
6) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/16.1.2009).
7) 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
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 82/2009 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 16.2.2009 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε απόφαση για τον καθορισμό κυρώσεων
για την εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κυρώσεις
1. Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή/και η χρήση
χημικών ουσιών αυτούσιων ή/και ως συστατικών παρα−
σκευασμάτων ή/και ως συστατικών αντικειμένων καθώς
και η διάθεση στην αγορά ή/και η χρήση παρασκευα−
σμάτων και αντικειμένων επιτρέπεται εφόσον είναι σύμ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
φωνη προς τις διατάξεις του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις του
πίνακα που ακολουθεί.
2. Tα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα του πίνακα
που ακολουθεί υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την
ποσότητα, την επικινδυνότητα του προϊόντος (ουσία,
παρασκεύασμα, αντικείμενο) καθώς και την κατηγορία
της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία).
3. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα αθροίζονται
όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις στο ίδιο
προϊόν.
4. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης
από την(τον) ίδια(ο) επιχείρηση/φορέα το προηγούμενα
επιβληθέν πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50% και δεν
μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ανώτατου προβλε−
πόμενου προστίμου ανά παράβαση.
Πίνακας
Παραβάσεις των διατά−
Κυρώσεις
ξεων του Κανονισμού
1907/2006/ΕΚ
Παραβάσεις άρθρων 5, Απαγόρευση παραγωγής/κυ−
6, 7, 8, 23
κλοφορίας/χρήσης και πρό−
στιμο από 3.500 έως 35.000
ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 9, Απαγόρευση παραγωγής/κυ−
12, 17, 18, 40, 41, 46, 56, κλοφορίας/χρήσης και πρό−
61, 67
στιμο από 1.500 έως 15.000
ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 14,
Πρόστιμο από 2.000 έως
24, 30,36
20.000 ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 10, Πρόστιμο από 500 έως 5.000
11, 21, 31−34, 37,49,61
ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων Πρόστιμο από 100 έως 1000
19, 22, 35, 38,39, 50, 63,
ευρώ ανά επιχείρηση
65, 66
5. Τα προαναφερόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από
τον Προϊστάμενο της Χ.Υ. όπου έγινε η δειγματοληψία
ή/και η επιθεώρηση/έλεγχος.
6. Η απαγόρευση παραγωγής/κυκλοφορίας/χρήσης
επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περι−
βάλλοντος.
7. Ψευδής δήλωση μιας επιχείρησης στον Οργανισμό
των Χημικών ως προς την κατηγορία ΜΜΕ (μεσαία, μι−
κρή, πολύ μικρή) όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/
ΕΚ (L 124/20.5.2003) της Επιτροπής «σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων»’ τιμωρείται με πρόστιμο 500 – 5.000 ευρώ
το οποίο επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ..
8. Μη συμμόρφωση της/του επιχείρησης/φορέα προς
την απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλο−
ντος περί απαγόρευσης παραγωγής ή/και κυκλοφορίας
ή/και χρήσης τιμωρείται με πρόστιμο 50.000−350.000
ευρώ το οποίο επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της
Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ..
9. Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές
του Γ.Χ.Κ. στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για
διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής
πληροφοριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφω−
σης προς τις διατάξεις του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ
τιμωρείται με πρόστιμο 5.000−50.000 ευρώ το οποίο
επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περι−
βάλλοντος του Γ.Χ.Κ..
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Άρθρο 2
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδο−
τείται να εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται
οι λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον
Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρη−
γοπούλου, Δ. Τσίχλης, Σ. Γωγάκος, Δ. Αντωνό−
πουλος, Σ. Σάμιος, Σ. Αντωνιάδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Mαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 5421.7/10/09
(6)
Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου Δαπανών Ιατρικής
Περίθαλψης που Υποβάλλονται στον Οίκο Ναύτου
(Ο.Ν.) από Συμβεβλημένους Ιατρούς και Διαγνωστι−
κά Κέντρα, κατά το έτος 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 3569/2007 «Συνεταιρισμοί θα−
λάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιό−
τητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 122),
β) 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) και
γ) του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (Α΄ 231).
2. Την υπ’ αριθμ. 4931/05/4.2.2009 (θέμα 4°) πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./
Ο.Ν.).
3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν., για μεγάλο
χρονικό διάστημα, οι προς έλεγχο δαπάνες ιατρικής
περίθαλψης που υποβάλλουν οι συμβεβλημένοι με τον
Ο.Ν. ιατροί (κλινικοί − εργαστηριακοί) καθώς και τα συμ−
βεβλημένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, με αποτέλεσμα
την μεγάλη καθυστέρηση αποπληρωμής τους.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή. δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν.,
αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως αυτή
διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ.
4931/05/4.2.2009 (θέμα 4°) συνεδρίασής του, για το δειγ−
ματοληπτικό έλεγχο των δαπανών ιατρικής περίθαλψης
που παρέχουν οι κατά πράξη και περίπτωση συμβεβλη−
μένοι με τον Ο.Ν. ιατροί (κλινικοί − εργαστηριακοί) καθώς
και τα συμβεβλημένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και
καθορίζουμε τα εξής:
− Για το έτος 2009, από τις υποβαλλόμενες ανά δίμηνο
καταστάσεις δαπανών, να ελέγχεται ο ένας μήνας λε−
πτομερώς, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και ο άλλος μήνας
μόνον αθροιστικά και να αρχειοθετείται.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

− Ο μήνας που θα ελέγχεται λεπτομερώς θα καθορί−
ζεται, ανά δίμηνο, από το Δ.Σ./Ο.Ν.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί αρμοδίως για εκτέ−
λεση.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 3511.1/04/2009
(7)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006 (Β΄ 611)
απόφαση YEN περί «Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώμα−
τος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2743/1999
«Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 211), όπως
ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 3511.8/2003/21.4.2003 (Β΄ 575) απόφαση
Υ.Ε.Ν «Καθορισμός Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγ−
γελματικών Πλοίων Αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006 απόφαση Υ.Ε.Ν. (Β΄ 611).
3. Την ανάγκη ασφαλούς δραστηριοποίησης των πλοί−
ων από άποψη στελέχωσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνης σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 3511.1/7/28.4.2006
(Β΄ 611) απόφασής μας περί «Καθορισμού Σύνθεσης Πλη−
ρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» έως
την 30η Απριλίου 2010.
2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 9108/5865
(8)
Διπλασιασμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων της Νομαρχίας Πειραιά για το έτος
2009.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 του ν. 2218/1994
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με της
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 «Περί Διοικη−
τικής Αποκέντρωσης».
β) Του ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ. Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
ε) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν.
2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/1999) «Συλλογικές Διαπραγμα−
τεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβα−
σιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 432/137/9.1.2009 (ΦΕΚ 34/τ. Β΄/
14.1.2009) απόφαση Νομάρχη Πειραιά σχετικά με «Κα−
θιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2009
των υπαλλήλων της Νομαρχίας Πειραιά».
3. Τις διατάξεις του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄) «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και
τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
4. Το υπ’ αριθμ. 6570/24.2.2009 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπ. Εσωτε−
ρικών, σύμφωνα με το οποίο: «...για την αντιμετώπιση
καταστάσεων επείγουσας ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, απειλή για τη δημόσια υγεία κ.λπ.) επιτρέπε−
ται: αφενός η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και αφετέρου η υπέρβαση του ανώ−
τατου ορίου ωρών υπερωριακής απασχόλησης ως και
το διπλάσιο για το προσωπικό των αναγκαίων ειδικοτή−
των. Συνεπώς η καθιέρωση επιπλέον ωρών υπερωριακής
δεν συναρτάται με την πρόσληψη Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού,
αλλά με την λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης...Επίσης η
ανωτέρω διάταξη δεν θέτει περιορισμούς ως προς την
εργασιακή σχέση του προσωπικού (μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ.)
που θα εργαστεί υπερωριακά, αλλά ως προς την ει−
δικότητα..».
5. Το υπ’ αριθμ. 26459/10281/22.1.2009 (Α.Π. ΔΑΑ Περι−
φέρειας Αττικής 3811/2482/22.1.2009) έγγραφο της Νο−
μαρχίας Πειραιά (Διεύθυνση Διοίκησης και Πολιτικών
Δικαιωμάτων) με το οποίο μας διαβιβάστηκε αίτημα για
διπλασιασμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ωρών
υπερωριακής απασχόλησης, κατά μήνα, από εξήντα (60)
σε εκατόν είκοσι (120), κατά τις απογευματινές, Κυρια−
κές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες για είκοσι οκτώ
(28) υπαλλήλους των αναγκαίων ειδικοτήτων της Νο−
μαρχίας Πειραιά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
επιδημίας της γρίπης των πτηνών και για την επιτυχή
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο
Επείγουσας Επέμβασης, για το έτος 2009, ως εξής:
Ιδιότητα

Αριθμός Απογευματινή υπερω−
υπαλλήλων ριακή απασχόληση
15
Από 60 στις 120 ώρες
1
Από 60 στις 120 ώρες

Κτηνίατροι
Βιολόγος−
Ιχθυολόγος
Τεχνολόγος Ζωι−
1
Από 60 στις 120 ώρες
κής Παραγωγής
Διοικητικοί
7
Από 60 στις 120 ώρες
Τοπικής
1
Από 60 στις 120 ώρες
Αυτοδιοίκησης
Τεχνολόγος
1
Από 60 στις 120 ώρες
Τροφίμων
Χειριστής Η/Υ
1
Από 60 στις 120 ώρες
Ιατρός
1
Από 60 στις 120 ώρες
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον διπλασιασμό του ανώτατου ορίου επι−
τρεπόμενων ωρών υπερωριακής απασχόλησης, κατά
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μήνα, από εξήντα (60) σε εκατόν είκοσι (120), κατά τις
απογευματινές, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές
ώρες για είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλους των αναγκαίων
ειδικοτήτων της Νομαρχίας Πειραιά για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της επιδημίας της γρίπης των πτηνών
και για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων που προ−
βλέπονται στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης, για το
έτος 2009, ως εξής:
Ιδιότητα

Αριθμός Απογευματινή υπερω−
υπαλλήλων ριακή απασχόληση
15
Από 60 στις 120 ώρες
1
Από 60 στις 120 ώρες

Κτηνίατροι
Βιολόγος−
Ιχθυολόγος
Τεχνολόγος Ζωικής
1
Από 60 στις 120 ώρες
Παραγωγής
Διοικητικοί
7
Από 60 στις 120 ώρες
Τοπικής
1
Από 60 στις 120 ώρες
Αυτοδιοίκησης
Τεχνολόγος
1
Από 60 στις 120 ώρες
Τροφίμων
Χειριστής Η/Υ
1
Από 60 στις 120 ώρες
Ιατρός
1
Από 60 στις 120 ώρες
Η δαπάνη ανέρχεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(200.000,00 €) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού της Νομαρχίας Πειραιά οικονομικού έτους
2009.
Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από
1.1.2009 έως 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 3557
(9)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Aρχαίας Ολυμπίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεων λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις υπ’ αριθμ. 241/18.8.1998 και 5948/3.5.2007 απο−
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
5. Την υπ’ αριθμ. 4921/12.5.1999 απόφασή μας περί
έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας όπως ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 32/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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7. Το υπ’ αριθμ. 4/2009 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηλείας, στην οποία γνω−
μοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4921/12.5.1999 απόφασή
μας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, (ΦΕΚ 1134/10.6.1999
τ. Β΄), όπως ισχύει σήμερα ως εξής:
Το άρθρο 21 απαλείφεται και
Πριν το ακροτελεύτιο άρθρο του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας, προστίθεται κεφάλαιο και άρθρα,
με τα οποία συνίσταται Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 21
Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
1. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως έχει
συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3731/2008, οργανώνεται
σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
Το Αυτοτελές Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 και συγκεκριμένα:
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την
ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές
περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των
διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης.
− Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινό−
χρηστων χώρων.
− Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο−
νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστι−
κές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωο−
πανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων,
που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
− Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη−
στους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας
του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την
τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμε−
νη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για
την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των
οικισμών.
− Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί−
θριους χώρους.
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− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση
των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για
την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την
εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυ−
κλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες,
πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζο−
νται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από
αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα
και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση
τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελ−
ληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το
συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό
Σώμα, κατά περίπτωση.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα−
ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό
οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας
και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
− Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη
λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποί−
ων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δη−
μοτικές και κοινοτικές αρχές.
− Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους
οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμι−
ακών ομάδων.
− Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφα−
λιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
− Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής
προστασίας.
− Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος,
σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσί−
ας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ−
ρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά
όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τα ζώα συντροφιάς.
− Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν
οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από
αυτές.
− Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
− Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−
ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών
πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας
και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για
την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για
τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
− Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου
Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών
ορίων του οικείου Δήμου.
2. Η ιεραρχία του προσωπικού του αυτοτελούς τμή−
ματος έχει ως εξής:
i) Ένας (1) Τμηματάρχης

ii) Δύο (2) Επόπτες
iii) Επτά (7) Δημοτικοί Αστυνόμοι
Άρθρο 22
Θέσεις Προσωπικού
Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο−
μίας κατατάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες και
κλάδους:
1. Κλάδος Π.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τρεις
(3)
2. Κλάδος Τ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις δύο (2)
3. Κλάδος Δ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις πέντε
(5).
Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου
Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος έχει τις
κατωτέρω αρμοδιότητες:
Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, εύρυθμη και απο−
τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν
σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή
τους.
Αναφέρει στο Δήμαρχο για τα προβλήματα που επι−
κρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε
βάρδιες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή
του.
Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει & ελέγχει το
έργο του προσωπικού.
Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
του προσωπικού.
Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης
έγγραφα, δίνει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει
για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.
Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτω−
ση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
Άρθρο 24
Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας
και του προϊσταμένου του αυτοτελούς τμήματος
Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 21
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 8 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά
που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου
9 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η επιλογή του προϊσταμένου του αυτοτελούς τμή−
ματος διενεργείται με τη διαδικασία των αντιστοίχων
διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3731/2008.
Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ανωτέρω νόμου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρ−
χίας του άρθρου 21 γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.
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Άρθρο 25
α) Στο άρθρο 1 – Διάρθρωση υπηρεσιών, απαλείφεται:
Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα
και γραφεία:
Τμήμα Ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης οχη−
μάτων.
Τμήμα ελέγχου καθαριότητας και αδειών οικοδο−
μών.
Γραφείο Διοικητικής και Λογιστικής υποστήριξης.
β) Στο άρθρο 15 – Τακτικές οργανικές θέσεις με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου, απαλείφονται:
Κλάδος ΠΕ 23 – Ειδικού Προσωπικού: θέσεις δύο (2) και
ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων στην
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από είκοσι
δύο (22) γίνονται είκοσι (20).
Κλάδος ΤΕ 23 − Ειδικού Προσωπικού: θέσεις δύο (2) και
ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων στην
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από δώδεκα (12)
γίνονται δέκα (10) και
Κλάδος ΔΕ 23 − Ειδικού Προσωπικού: θέσεις πέντε (5)
και οι θέσεις από τέσσερις (4) γίνονται εννέα (9) και
ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων στην
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από εξήντα
οκτώ (68) γίνονται πενήντα εννέα (59).
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γ) Στο άρθρο 19 – Θέσεις προϊσταμένων, απαλείφεται:
Στη Δημοτική Αστυνομία προΐστανται μόνιμοι υπάλ−
ληλοι των εξής κλάδων:
Δ/νση Δημοτικής Αστυνο− ΠΕ 23 και ελλείψει αυτού
μίας
ΤΕ 23 ή ΤΕ11.
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφο− ΠΕ23 και ελλείψει αυτού
ρίας και στάθμευσης οχη− ΤΕ23 ή ΤΕ11 και ελλείψει
μάτων
αυτών ΔΕ23.
Τμήμα Ελέγχου Καθαριότη− ΠΕ23 και ελλείψει αυτού
τας και Αδειών Οικοδομών ΤΕ23 ή ΤΕ11 και ελλείψει
αυτών ΔΕ23.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας για το οικονομικό έτος 2009.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 18 Μαρτίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
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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

*02005813103090008*

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

