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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/69477/0020 (1)

    Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειο−
νεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/ 

2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «περί 

Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.».
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Β΄40)) απόφα−

ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις υπ’ αριθμ. 2/37653/0020/8.7.2002 (ΦΕΚ 903/
Β/17.7.2002), 2/60132/0020/2.11.2004 (ΦΕΚ 1676/Β/ 
12.11.2004), 2/49670/23.9.2005 (ΦΕΚ 1378/Β/5.10.2005), 
2/56408/0020/13.9.2007 (ΦΕΚ 1914/Β/14.9.2007) και 
2/65218/0020/5.9.2008 (ΦΕΚ 1926/18.9.2008) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

5. To γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφα−
ση αυτή δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από την πίστωση 
του ΚΑΕ 2751 του ειδικού φορέα 200 «γενικές κρατικές 
δαπάνες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Τα ποσά των εισοδηματικών ορίων της παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν με 
τις υπ’ αριθμ. 2/60132/0020/2.11.2004, 2/49670/23.9.2005, 
2/56408/0020/13.9.2007 και 2/65218/0020/5.9.2008 (ΦΕΚ 
1926/18.9.2008) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, με βάση τα οποία καταβάλλεται η εισο−
δηματική ενίσχυση στις οικογένειες ορεινών ή μειονε−
κτικών περιοχών, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) από δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ σε τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ ετησίως και 
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β) από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ σε τέσσερις 
χιλιάδες επτακόσια (4.700) ευρώ ετησίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ  Ν. ΛΕΓΚΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 46825/Β.2248
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 (ΦΕΚ 

2540/τ.Β΄/15.12.2008) απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις 
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» όπως 
και ισχύει.

2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων 
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ−
ματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 41 παρ.1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22.4.2005).

4. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τΑ/27.11.1995) 
«Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».

5. Την υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 (ΦΕΚ 2540/
τΒ/15.12.2008) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 11671/Β.664/3.3.2009 (ΦΕΚ 409/
τΒ/5.3.2009) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

7. Την υπ’ αριθμ. 33364/Β. 1603/2.7.2009 (ΦΕΚ 1334/τΒ/ 
3.7.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

8. Το υπ’ αριθμ.24954/18.9.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

9. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ−
νεταιρισμών (ΕΑΣ) και των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπι−
σθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών στη διάθεση των παραγομένων 
στη χώρα μας το 2008−2009 δημητριακών, αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 56700/
Β.3033/8.12.2008 (ΦΕΚ 2540/τΒ/15.12.2008) Απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 1

«Τα ανωτέρω δάνεια θα έχουν διάρκεια από την ημε−
ρομηνία χορήγησής τους μέχρι την ημερομηνία εξό−
φλησης τους, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν της 
30.9.2010.

Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό 
του ν. 128/1975, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
56700/Β.3033/8.12.2008 (ΦΕΚ 2540/τΒ/ 15.12.2008) από−
φασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)

    Ολοκλήρωση−οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «Α.Ε.Τ.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΖΑ−
ΜΠΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν.1892/1990.

   Με την υπ’ αριθμ. 45284/2018/ΙΜ.Ν.659/Ν. 1892/90/ 
16.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας Α.Ε.Τ.Ε. ΜΙΧΑ−
ΗΛ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Α.Ε. που αναφέρεται στη κατασκευή 
ξενοδοχειακού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα) δυ−
ναμικότητας 72 θέσεων ελλιμενισμού στις Γούβες του 
Ν. Ηρακλείου Κρήτης με τους εξής όρους:

(α) Το οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυσης, 
ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσί−
ων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.850.000€).

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (1.202.500 €) που αποτελεί ποσοστό 65,00% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

(γ) Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 
σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (647.500€) 
που αποτελεί ποσοστό 35,00% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

(δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 16.5.2003

(ε) Οι νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 10 άτομα, 
όπως προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων επτα−
κοσίων σαράντα εννέα ευρώ (415.749€).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κ. ΚΑΛΟΓΡΗ

F
    Αριθμ. 15653/635 (4)
Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των 

υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους 
2009.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −  

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α. 98)
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β) Του άρθρου 17 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. (Α.46).

γ) Του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 «Για την συγχώνευ−
ση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου 
του Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ και ρύθμιση άλλων 
ασφαλιστικών και και συνταξιοδοτικών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 
270/24.12.1997) 

δ) Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις».

ε) Των άρθρων 22 και 83 του ν. 2362/1995 «Περί Δημό−
σιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α. 247).

στ) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Α.19).

ζ) Το π.δ. 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 
150/Α/10.7.2007).

2. Την αδυναμία διοργάνωσης και λειτουργίας παιδι−
κών κατασκηνώσεων από τον Οργανισμό Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού.

3. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. Β118171/28.4.2009 του 
ΟΑΕΔ..

4.Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β/2009) 
κοινή απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 468.090,00 Ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ 
(ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογι−
σμό), οικονομικού έτους 2009. Η προκαλούμενη δαπάνη 
θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί 
στον ΚΑΕ 4612 «Δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχής», αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 1726/15/7.4.2009 από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απα−
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού και εγκρίνουμε:

α) Τη διάθεση ποσού 468.090,00 Ευρώ περίπου για 
την παραμονή σε κατασκηνώσεις για − έτος 2009 των 
παιδιών των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού

β) Τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών με συντετμη−
μένες προθεσμίες και με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΦΑΝΗ−ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 27405/922 (5)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ν.Π. Δημοτικό Γυ−

μναστήριο Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από 
το ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α’) 

«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α’) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

4. Το υπ’ αριθμ. 375/4.9.2009 έγγραφο του Ν.Π. Δημο−
τικό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙ−
ΟΥ» για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης 
έντεκα (11) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλ−
λήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, 
για το Ν.Π. Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας για το Ν.Π. Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου 
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», που πρόκειται να πληρω−
θούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις 
του ν. 2643/1998, σε μια (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ παρ.1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΥΕ φυλάκων 
− Νυχτοφυλάκων − Γενικών Καθηκόντων.

ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν.2643/1998

ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π. Δημοτικό

Γυμναστήριο 

Γαλατσίου

«ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥ−

ΣΙΟΥ»

ΥΕ φυλάκων −

Νυχτοφυλά−

κων −

Γενικών

Καθηκόντων

Α.Μ.Ε.Α. 1

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 51067/6222 (6)
Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση άδειας ίδρυ−

σης Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών 
Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικού 
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών 
και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) και Ιδιωτι−
κού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου ζ του άρθρου 36 του ν.2963/2001 

«Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων 
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 268Α’), όπως ισχύει.
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β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β’) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 

Την υπ’ αριθμ. 6868/931/2009 (Β΄178) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «Ανάθεση ααρμοδιοτήτων του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Καθορίζουμε το ποσό που πρέπει να καταθέτουν υπέρ 
του δημοσίου όσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση άδει−
ας ίδρυσης, που προβλέπεται στην παράγραφο ζ του 
άρθρου 36 του ν.2963/2001: 

1. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχη−
μάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτο−
ποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) και Ιδιωτικό Κέντρο Τε−
χνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων 
Οχημάτων) μικτό 12.000 €.

2. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων) και Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων 
Οχημάτων) μικτό 10.000 €.

3. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων) και Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτο−
ποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) μικτό 6.000 €.

4. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων) και Ιδιωτικό Κέντρο 
Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτο−
ποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) μικτό 8.000 €.

5. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων) αμιγές 5.000 €.

6. Ιδιωτικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτο−
σικλετών και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) αμιγές 
2.500 €.

7. Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων) αμιγές 7.500 €.

Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ. με 
διπλότυπο είσπραξης στον Κ.Α. εσόδου 3741 με κατο−
νομασία «παράβολα από κάθε αιτία».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η 
υπ’ αριθμ. 30510/3941/13.5.2002 (ΦΕΚ 719 Β’) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

    Αριθμ. 50235/14384 (7)
Αύξηση εντός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 

κατ’ έτος, αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που υπηρε−
τούν στη Ν.Α. Αιτ/νίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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’ αρίθμ. 6641/14.6.2002 απόφασή μας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 828/Β/2.7.2002 που αφορά στον 
καθορισμό ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Ν.Α. Αιτ/νίας, όπως έχει τροποποι−
ηθεί μέχρι σήμερα.

6. Το υπ’ αριθμ. 6758/8.9.2009 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, 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 απόφαση αυτή που θα ανέλθει 
συνολικά σε 17.900,00 Ευρώ, έχει εγγραφεί στον προϋ−
πολογισμό της ΝΑ Αιτ/νίας έτους 2009 στον ΚΑΕ 0711, 
αποφασίζουμε:

• Αυξάνουμε τον αριθμό των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Ν.Α. Αιτ/νίας για το έτος 2009, εντός του ανωτάτου 
επιτρεπομένου ορίου των εκατόν είκοσι (120) ημερών 
όπως παρακάτω: 

Γραφείο Νομάρχη

Ειδικότητα
 Ανώ−
τατο
 όριο

Πέραν του
ανωτάτου ορίου Σύνολο

ΔΕ Διοικη−
τικού Λογι−
στικού

60 60 120

Δ/νση Κτηνιατρικής

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του ανω−
τάτου ορίου Σύνολο

ΔΕ4 Διοικη−
τικών 60 40 100

ΥΕ Εργατών 60 60 120
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• Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή 
μας.

• Η επιπλέον δαπάνη η οποία προκαλείται από τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασής μας και βαρύνει 
αποκλειστικά τον ισχύοντα προϋπολογισμό της Ν.Α. 
Αιτ/νίας (οικονομικού έτους 2009) θα αντιμετωπιστεί 
από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις, συνολικού ύψους 
17.900,00 € που είναι ήδη γραμμένες υπό ΚΑΕ 0711. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
    Αριθμ. 48976/13989 (8)
Αύξηση καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου επιτρεπο−

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

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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’ αρίθμ. 6641/14.6.2002 απόφασή μας, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 828/Β/2.7.2002 που αφορά στον 
καθορισμό ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Ν.Α.Αιτ/νίας, όπως έχει τροποποι−
ηθεί μέχρι σήμερα.

6. Το υπ’ αριθμ. 6758/8.9.2009 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, 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 απόφαση αυτή που θα ανέλθει 
συνολικά σε 126.860,00 Ευρώ, έχει εγγραφεί στον προ−
ϋπολογισμό της ΝΑ Αιτ/νίας έτους 2009 στον ΚΑΕ 0711, 
αποφασίζουμε:

• Αυξάνουμε καθ’ υπέρβαση το ανώτατο όριο των 
εκατόν είκοσι (120) επιτρεπόμενων ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. 
Αιτ/νίας για το έτος 2009, ως ακολούθως: 

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΔΕ Τεχνικός 
Οδηγός 120 80 200

  Δ/νση Οικονομικού & Πληροφορικής

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΔΕ Οδηγών 120 60 180

Δ/νση Κτηνιατρικής

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΠΕ Κτηνιάτρων 120 80 200

ΤΕ Ζωικής πα−
ραγωγής 120 50 170

ΔΕ Σπερματεγ−
χυτών 120 40 160

 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου

 ορίου

Σύνο−
λο

     ΠΕ Γεωπόνων 120 60 180

ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας 120 20 140

  Δ/νση Υγείας & Δημ. Υγιεινής 

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΠΕ  Ιατρών 
Δημόσιας
Υγείας

120 80 200

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΔΕ  Τεχνικός 120 60 180

ΔΕ Τεχνικός Οδη−
γών 120 60 180

ΔΕ Τεχνικός Μηχα−
νολογίας 120 60 180
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Δ/νση Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου ορί−

ου
Σύνολο

ΔΕ  Οδηγών 120 80 200

Δ/νση Εγγύων Βελτιώσεων

Ειδικότητα Ανώτατο 
όριο

Πέραν του 
ανωτάτου 

ορίου
Σύνολο

ΠΕ Γεωπόνων 120 60 180

ΠΕ Γεωλόγων 120 60 180

ΔΕ  Οδηγών 120 60 180

• Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή 
μας.

• Η επιπλέον δαπάνη η οποία προκαλείται από τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασής μας και βαρύνει 
αποκλειστικά τον ισχύοντα προϋπολογισμό της Ν.Α. 
Αιτ/νίας (οικονομικού έτους 2009) θα αντιμετωπιστεί 
από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις, συνολικού ύψους 
126.860,00 € που είναι ήδη γραμμένες υπό ΚΑΕ 0711 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Πάτρα, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
    Αριθμ. 5353 (9)

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο 
Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

οργάνωση, στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206 Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 
ν. 2190/1994».

3. Την υπ’ αριθμ. 6/09 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70 Α/7.5.2009): Δια−
δικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού − Τροποποίηση της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280).

4. Την υπ’ αριθμ. 3/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, «περί σύναψης 
σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Φυσιοθεραπευτή 
ΤΕ και έναν (1) Γιατρό ΠΕ».

5. Την από 29.1.2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
Δήμου Γιαννιτσών Χαράλαμπου Εμμ. Καπουρτζούδη, από 
την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες συμβά−
σεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημέ−
νης εργασίας.

6. Το υπ’ αριθμ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του Υπ. Εσω−
τερικών, με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την αριθμ. 
οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/
Α’/7.5.2009, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

7. Την υπ’ αριθμ. 299/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γιαννιτσών περί καθορισμού του αριθμού 
και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου 
για τις υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου αυτού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
13/2009 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ 
ΚΑΠΗ Γιαννιτσών.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωση έργου, 
για τις ανάγκες του Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού 
Κώδικα με;

 Έναν (1) Φυσιοθεραπευτή ΤΕ, αντί συνολικού ποσού 
αμοιβής 5.000,00 € με έργο αυτό που ορίζεται στην 
αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση 
της σύμβασης σε έντεκα (11) μήνες, από την υπογραφή 
της.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Α’ ΚΑΠΗ 
Δήμου Γιαννιτσών. Η εκτέλεση του έργου θα παρακο−
λουθείται από τον Πρόσεδρο Δ.Σ. του Α’ ΚΑΠΗ Δήμου 
Γιαννιτσών. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν 
σήμερα στο Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών και δεν εξυπη−
ρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη 5.000,00 € συνολικά σε βάρος του Κ.Α. 
02.00.6117 του προϋπολογισμού του ομώνυμου ΚΑΠΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F

    Αριθμ. οικ. 5373 (10)

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Β’ 
ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

οργάνωση, στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206 Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 
ν. 2190/1994».
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3. Την υπ’ αριθμ. 6/2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70 Α/7.5.2009): Δι−
αδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού − Τροποποίηση της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280).

4. Την υπ’ αριθμ.  4/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, «περί σύναψης 
σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Φυσιοθεραπευτή 
ΤΕ και έναν (1) Γιατρό ΠΕ».

5. Την από 29.1.2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
Δήμου Γιαννιτσών  Χαράλαμπου Εμμ. Καπουρτζούδη, 
από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρ−
τημένης εργασίας.

6. Το υπ’ αριθμ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του Υπ. Εσω−
τερικών, με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την αριθμ. 
οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/
Α’/7.5.2009, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

7. Την υπ’ αριθμ. 299/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γιαννιτσών περί καθορισμού του αριθμού 
και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου 
για τις υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου αυτού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
15/2009 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Β’ 
ΚΑΠΗ Γιαννιτσών.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικό με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωση έργου, 
για τις ανάγκες του Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού 
Κώδικα με:

 Έναν (1) Γιατρό ΠΕ, αντί συνολικού ποσού αμοιβής 
6.000,00 € &

 Έναν (1) Φυσιοθεραπευτή ΤΕ, αντί συνολικού ποσού 
αμοιβής 4.000,00 € με έργο αυτό που ορίζεται στην 
αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση 
της σύμβασης σε έντεκα (11) μήνες, από την υπογραφή 
της.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Β’ ΚΑΠΗ 
Δήμου Γιαννιτσών. Η εκτέλεση του έργου θα παρακο−
λουθείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Β’ ΚΑΠΗ Δήμου 
Γιαννιτσών. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν 
σήμερα στο Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Γιαννιτσών και δεν εξυπη−
ρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη .

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη 10.000,00 € συνολικά σε βάρος του Κ,Α. 
02.00.6117 του προϋπολογισμού του ομώνυμου ΚΑΠΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

    Αριθμ. 8511 (11)
Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης στο 

Δήμο Σερρών του Ν.Σερρών με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερ−
ρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/A/8.6.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β)Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 

ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

2) Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β/ 13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ» Ανάθεση αρμο−
διοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων .εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/
νσης, στους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.»

3) Την υπ’ αριθμ. 12831/22.12.2008 (ΦΕΚ 118/Β/27.1.2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε στη σύσταση 
Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς χαρακτήρα στο 
Δήμο Σερρών με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)».

4) Την υπ’ αριθμ. 670/2009 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Σερρών που αφορά στη λύση της ανωτέρω 
επιχείρησης.

5) Την υπ’ αριθμ. 668/2009 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Σερρών περί μετατροπής της Αμιγούς Δη−
μοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Κοινωνικής Ανάπτυ−
ξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.), η οποία καλύπτει 
το αντικείμενο και το σκοπό της προς λύση επιχείρη−
σης.

6) Το γεγονός ότι η εν λόγω επιχείρηση μέχρι σήμερα 
δεν λειτούργησε και δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία 
και προσωπικό, αποφασίζουμε:

Τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Σερρών του Ν. Σερρών με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών 
(Κ.Ε.Κ.Α.Σ.).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 17 Σεπτεμβρίου 2009

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Α. ΔΗΜΟΥ−ΠΑΡΑΣΧΟΥ  
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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*02021082909090008*

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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