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Αριθμ. Φ 6.183/15659/1129
Χορήγηση άδειας λειτουργίας.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει.
β) του άρθρου 7 του Ν 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν 1316/1983 «ίδρυση,οργάνωση
και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων»
(ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 7 του Ν 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).
ε) του άρθρου 9 του Ν 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).
στ) του Ν 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄).
ζ) του ΠΔ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει.
η) του ΠΔ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄).
θ) του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).
2. Την Δ 15/Α/Φ19/1189/21−1−2009 Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για την
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ 91 Β΄).
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3. Την Φ.2/οικ.26431/255/14−12−2007 (ΦΕΚ 2474 Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.2/οικ.9379/76/22−4−2008 (ΦΕΚ 778 Β΄) όμοια.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).
5. Την 33361/5−9−91 ΚΥΑ «Μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Ν 1943/91»
(ΦΕΚ 703 Β΄).
6. Την αρ. 13444/29−1−08 Απόφαση του Υπουργού Υγεί−
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων <Με εντολή
Υπουργού> στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).
7. Την Φ 6.183/9298/645/15−6−2009 απόφαση με την
οποία χορηγήσαμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας ενός
(1) έτους στο εργαστήριο παραγωγής (ανάμειξης και
συσκευασίας) φαρμακευτικού και καλλυντικού αλκοο−
λούχου διαλύματος του Γεώργιου Δραγώτη στην Θέση
Αγ. Ιωάννης Νηστικός στα Μέγαρα Αττικής.
8. Την από 17−8−2009 αίτηση του Γεώργιου Δραγώτη
για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του προαναφε−
ρόμενου εργαστήριου.
9. Την από 15−9−2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας
και την 69752/1−10−09 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφα−
σίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8)
ετών στο εργαστήριο που έχει τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: Δραγώτης Γεώργιος
Θέση εγκατάστασης: Αγ. Ιωάννης Νηστικος − Μέγαρα
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή (ανάμειξη και συ−
σκευασία) φαρμακευτικού και καλλυντικού αλκοολούχου
διαλύματος
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 11,2 KW (κινητήριας)
και αξίας 50.000 €.
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος 8 KW (κινη−
τήριας) και αξίας 20.000 €.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής
όρους:
α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι−
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι−
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ,
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ).
β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με
την 6726/23−2−09 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος
της ΝΑ Δυτ. Αττικής.
γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την μελέτη πυρα−
σφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση

του 1940/Φ.701.4/5−8−09 πιστοποιητικού πυροπροστα−
σίας.
3. Η παρούσα άδεια επανεξετάζεται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 10 του Ν 3325/05 και τροποποι−
είται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11
του ως άνω νόμου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει
τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με
άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υπο−
χρέωση από άλλες διατάξεις.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2009
Με εντολή Υπουργών
Η Γεν. Διευθύντρια
Στηρ. Βιομηχανίας
Υπ. Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας

Η Γεν. Διευθύντρια
Δημόσιας Υγείας
Υπ. Υγείας και
Κοιν. Αλληλεγγύης

ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
Α. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 17031
(2)
Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων για
την καταβολή αμοιβών μελών ΔΕΠ ως συμμετέχοντες
στο πλαίσιο επιτροπών έργων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα−
τική Κατάρτιση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Τ.Α/7−10−2009).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή
Υπουργική Απόφαση περί σύστασης της Ειδικής Υπη−
ρεσίας του ΕΠΕΑΕΚ στο ΥπΕΠΘ, (ΦΕΚ 1533/Β) και τις
τροποποιήσεις της.
4. Τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α. 3/12/2007) «Διαχεί−
ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε−
ων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
5. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βο−
ήθειας − Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» και ιδίως τα άρθρα 1 παρ. 4 και 3, παρ. 6 (ΦΕΚ
3/Α/14.1.2002).
6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Τ.Β/3.10.2007) απόφαση του Υπουργού ΕΠΘ «περί μετα−
βίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού»».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49228/ΕΥΣΣΑΑΠ 3650/1−10−2009
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
με την οποία εγκρίνεται η 3η τροποποίηση του ετησί−
ου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης, της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για το
έτος 2009.
8. Την υπ’ αριθμ. 308277/28.12.2007 (ΦΕΚ 14/ΥΟΔΔ
/15.1.2008) Τροποποίηση της υπ. αρ. πρ. 28237/10−12−2007
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(ΦΕΚ 534/ΥΟΔΔ/14−12−2007) απόφασης Ορισμού και Συ−
γκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγη−
ση των τροποποιήσεων δύο ενταγμένων πράξεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων
2.3.2.ζ, της Ενέργειας 2.3.2. του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, καθώς και την υπ. αρ. πρωτ. 2/41380/0022/8.7.2008
(ΦΕΚ 323/ΥΟΔΔ/25.7.2008) Κ.Υ.Α. καθορισμού αποζημί−
ωσης αυτής
9. Την υπ. αρ. πρ. 10989/22−5−2007 (ΦΕΚ 226/ΥΟΔΔ/1−6−
2007) «Ορισμός και Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής
για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.3.1.ιγ, της Ενέργει−
ας 2.3.1. του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, καθώς και την υπ.
αρ. πρωτ. 2/84889/0022/23.1.2008 (ΦΕΚ 52/ΥΟΔΔ/11.2.2008)
Κ.Υ.Α. καθορισμού αποζημίωσης αυτής.
10. Την υπ. αρ. πρ. 3415/21−2−2008 (ΦΕΚ (Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) 101/
7.3.08) Απόφαση με θέμα: «Ορισμός επιτροπής για την
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την
Κατηγορία Πράξης 2.6.1.α «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκ−
παίδευσης» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω−
παϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ Π», καθώς και την υπ.αρ.
πρ. 2/41368/0022/8−7−2008 (ΦΕΚ (324/ΥΟΔΔ/25−7−2008)
Κ.Υ.Α. καθορισμού αποζημίωσης αυτής.
11. Την υπ.αρ.πρ. 3327/21−2−2008 (ΦΕΚ 101/ΥΟΔΔ/7−3−
2008) «Ορισμός και Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής για την αξιολόγηση των προτάσεων 1ης τροποποίη−
σης των ενταγμένων πράξεων α) «Ίδρυση και λειτουργία
θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και
στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας − Β΄ περί−
οδος» και β) «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητη−
ρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» που υποβλήθη−
καν στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 3.1.1.α και
3.1.2.α, 3.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, καθώς και την υπ. αρ. πρωτ.
2/41369/0022/8.7.2008 (ΦΕΚ 316/ΥΟΔΔ/23.7.2008) Κ.Υ.Α.
καθορισμού αποζημίωσης αυτής
12. Την υπ.αρ.πρ. 681/15−1−2008 (ΦΕΚ 32/ΥΟΔΔ/28−1−2008)
«Συγκρότηση Αμειβόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για την
υποστήριξη των ΤΕΙ ως τελικών δικαιούχων υλοποίησης
έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», καθώς και την υπ. αρ. πρωτ.
2/41099/0022/8.7.2008 (ΦΕΚ 316/ΥΟΔΔ/23.7.2008) Κ.Υ.Α.
καθορισμού αποζημίωσης αυτής.
13. Την υπ.αρ.πρ. 17890/3−8−2007 (ΦΕΚ 349/ΥΟΔΔ/16−
8−2007) «Ορισμός και Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα
υποβληθούν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων
2.3.1.δ, της Ενέργειας 2.3.1. του Μέτρου 2.3 του ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ, καθώς και την υπ. αρ. πρωτ. 2/84865/0022/23.1.2008
(ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/5.2.2008) Κ.Υ.Α. καθορισμού αποζημίωσης
αυτής.
14. Την υπ.αρ.πρ. 12241/4−6−2007 (ΦΕΚ (Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)
251/20.6.07) Απόφαση με θέμα: «Ορισμός επιτροπής για
την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για
την Κατηγορία Πράξης 2.6.1.η «Προγράμματα σε προ−
στατευόμενες περιοχές φυσικού περιβάλλοντος» που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του ΕΠΕΑΕΚ II», καθώς και την υπ.αρ.πρ. 2/84882/0022/
23−1−2008 (ΦΕΚ (47/ΥΟΔΔ/5−2−2008) Κ.Υ.Α. καθορισμού
αποζημίωσης αυτής.
15. Τον Ν. 2530/1997(ΦΕΚ 218/23.10.1997), άρθρο 2 περί
αμοιβών μελών ΔΕΠ.
16. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του ετήσιου προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τις χρηματοδοτήσεις στους Ειδικούς Λογαριασμούς
των Ιδρυμάτων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πί−
νακα:
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
350,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
975,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
1.350,00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
487,50
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
262,50
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
225,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
3.500,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2.775,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9.925,00
Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αφορούν την πληρωμή με−
λών ΔΕΠ που συμμετείχαν σε επιτροπές έργων του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ−
γελματική Κατάρτιση» της Ειδικής Υπηρεσίας Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας.
Το ποσό της αμοιβής ανά άτομο προσδιορίζεται με
σχετική απόφαση πληρωμής που θα αποσταλεί στον
Ειδικό Λογαριασμό κάθε Ιδρύματος.
Οι χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βο−
ήθειας − Στήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, για το έτος 2009
έργο 2002ΣΕ04530061 «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας
ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πό−
ρους 2000−2006». Συγκεκριμένα, η κατηγορία δαπάνης
που θα καλυφθεί με τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις είναι
η Β.5.1. «Αξιολόγηση».
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ειδι−
κές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς των Ειδικών Λογα−
ριασμών των Ιδρυμάτων (Π.Δ. 4/2002, άρθρο 3, παρ. 6).
Οι Ειδικοί Λογαριασμοί των Ιδρυμάτων υποχρεούνται
όπως τηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά παραστατικά και
στοιχεία, τα οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα
σε ελέγχους από εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα
με τις κείμενες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
Η ευθύνη τήρησης των αρχείων και των στοιχείων αυ−
τών ανήκει αποκλειστικά στους Ειδικούς Λογαριασμούς
των Ιδρυμάτων, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠΕΔΒΜ διατηρεί το δικαίωμα της να λαμβάνει γνώση
αυτών.
Η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των δαπανών, στο
πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης θα υπόκεινται
στον έλεγχο των προβλεπομένων από την Ελληνική
Νομοθεσία οργάνων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 29393/13078
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
Δήμο Μανταμάδου Νομού Λέσβου.

(3)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες των Ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις
όμοιες του άρθρου 15 του Ν.3260/2004
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.»
3. Το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 περί ελέγχου δαπανών
του Δημοσίου που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη−
τικές πράξεις,
4. Η αριθμ. πρωτ. οικ. 2278/12−01−2009 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ
5. Την αριθμ. 21/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μανταμάδου με την οποία ζητείται παροχή
έγκρισης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
6. Την από 24−2−2009 γνωμοδότηση της δικηγόρου
Μαρίας Βεμβέτσου με την οποία γνωμοδοτεί ότι πρόκει−
ται για γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτεται
εξαρτημένη εργασία.
7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 46974/27−7−2009 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15−5−2009
(ΦΕΚ 70/Α΄/7−5−2009) που τροποποίησε την ΠΥΣ 33/06
(ΦΕΚ Α’ 22), και την αριθμ. 47749/29−7−2009 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία
εγκρίθηκαν έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας
έως ένα (1) έτος, του Δήμου Μανταμάδου.
8. Το αριθμ. απ. οικ. 54377/4−9−2009 έγγραφο του ΥΠΕΣ
με το οποίο εγκρίθηκε μία (1) επιπλέον σύμβαση μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, του Δήμου
Μανταμάδου.
9. Την αριθμ. 116/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μανταμάδου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου επτά (7) ατόμων συγκεκρι−
μένων ειδικοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
από το Δήμο Μανταμάδου με επτά (7) άτομα συγκεκρι−
μένων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα έως ενός (1)
έτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, που ορίζουν
μεταξύ άλλων ότι τα προς ανάθεση έργα δεν πρέπει να
ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του
Δήμου και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση
των συμβάσεων αυτών.
Οι ειδικότητες αναλύονται ως εξής:
Α) Πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι ειδικότητας: 1 ΠΕ Δι−
οικητικού, 2 TE Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1 TE Διοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 1 ΔΕ Διοικητικού,
στους οποίους θα ανατεθεί το έργο της μηχανοργά−

νωσης του εθνικού δημοτολογίου, του λογιστηρίου και
του προγράμματος ψηφιακού του Δήμου.
Β) Ένας (1) οδηγός ΔΕ στον οποίο θα ανατεθεί το έργο
της μεταφοράς ογκωδών υλικών και μπαζών.
Γ) Ένας (1) ηλεκτρολόγος ΔΕ στον οποίο θα ανατεθεί
το έργο της αντικατάστασης των φθαρμένων πινάκων
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Δημοτικών
κτιρίων.
Η αμοιβή των συμβάσεων έχει οριστεί από το Δημο−
τικό Συμβούλιο του Δήμου Μανταμάδου.
Με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθούν σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτο−
μέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των αναδόχων.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη,
είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε
να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών
(Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ − Τμήμα Προ−
σωπικού ΟΤΑ − τηλ. 213 1364397−8), εντός πέντε (5) ημε−
ρών από την λήψη της παρούσας απόφασης.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2009 του Δήμου Μα−
νταμάδου: για τους πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους
ύψους 51.000,00 €, με σχετική πρόβλεψη στον Κ.Α.Ε 10−
6041.003, για τον ένα οδηγό ύψους 9.000,00 €, με σχε−
τική πρόβλεψη στον Κ.Α.Ε 30−6041.001 και για τον ένα
ηλεκτρολόγο, ύψους 9.000,00 €, με σχετική πρόβλεψη
στον Κ.Α.Ε. 20−6041.002.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 3 Νοεμβρίου 2009
Ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
F
Αριθμ. 92699/16390
(4)
Έγκριση αιτήματος πρόσληψης προσωπικού από την
εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ Α’
206), του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ Α’ 180) και τις
συν/νες δ/ξεις της ΠΥΣ 33/2006.
3. Το αρ. οικ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
4. Την από 11−09−2009 συναφθείσα μεταξύ της εται−
ρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» και της ΟΕΦ/ΕΑΣ
Εύβοιας σύμβαση ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος Δια−
χείρισης για την εκτέλεση του τριετούς προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας στα πλαίσια εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008» το οποίο εντάσσεται
στο τριετές πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί η ΟΕΦ/
ΕΑΣ Εύβοιας βάσει του Καν. (ΕΚ) 867/2008 και το οποίο
εγκρίθηκε από το Υπ. Α.Α.Τ. δυνάμει της 286827/31−03−
2009 ΥΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το αρ. 100/15−07−2009 πρακτικό του Δ.Σ της εταιρεί−
ας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», περί πρόσληψης δύο
(2) φυσικών προσώπων, με σύμβαση μίσθωσης έργου,
χρονικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών για το κάθε
ένα φυσικό πρόσωπο (θέμα 2ο).
6. Την αρ. 3822/12−10−2009 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
7. Την από 12−10−2009 βεβαίωση της Νομικής Συμβού−
λου της Ν.Α. Εύβοιας.
8. Την ανάγκη υλοποίησης από την εταιρεία του έργου
«Σύμβουλος Διαχείρισης για την εκτέλεση του τριετούς
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας στα
πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008».
9. Το γεγονός ότι το παρόν έργο απαιτεί εξειδικευμέ−
νες γνώσεις και το υφιστάμενο προσωπικό της «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» αφενός δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών του έργου, αφ’ ετέρου η εταιρεία
δεν διαθέτει το ανάλογο προσωπικό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη από την εταιρεία «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» δύο (2) φυσικών προσώπων με
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τριάντα έξη (36)
μηνών, για το κάθε ένα, για την υλοποίηση από την εται−
ρεία του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης για την εκτέλε−
ση του τριετούς προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ/ΕΑΣ
Εύβοιας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
867/2008», ήτοι: Α) ενός ΠΕ (οικονομολόγο ή γεωπόνο
ή βιολόγο) και με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε
ευρωπαϊκά προγράμματα και εμπειρία στην υλοποίηση
προγραμμάτων στον πρωτογενή τομέα, με αμοιβή μέχρι
του ποσού των 20.000,00 € (πλην ΦΠΑ) και Β) ενός ΠΕ
(οικονομολόγο ή μαθηματικό ή γεωπόνο) με πενταετή
τουλάχιστον εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με
αμοιβή μέχρι του ποσού των 12.500,00 € (πλην ΦΠΑ).
2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα
έξι (36) μήνες, για το κάθε ένα φυσικό πρόσωπο και η
συνολική προκαλούμενη δαπάνη των 32.500,00 € (πλην
ΦΠΑ) θα καλυφθεί από την επιχείρηση.
3. Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο Νομός
Ευβοίας.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης.
Λαμία, 3 Νοεμβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝ. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον Παντελέο Βασίλειο του Λουκά.
Με την υπ’ αριθ. 4411/28.5.2009 απόφαση του Νομάρχη
Πειραιά χορηγείται στον Παντελέο Βασίλειο του Λουκά
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
Σύσταση θέσης.

(6)

Με την αριθμ. 11/122/22−09−2009 απόφαση του Νομαρ−
χιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Καρδίτσας η οποία ελέχθη−
κε και βρέθηκε νόμιμη από το Γενικό Γραμματέα της
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Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το αριθμ. 14797/29−10−2009
έγγραφο του συστήνεται, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Καρδίτσας μία (1) προσωποπαγής θέση κατηγορίας ΠΕ
του κλάδου Διοικητικού − Οικονομικού με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με
την διατάξεις του άρθρου 107 του Π.Δ. 30/1996 και του
Π.Δ. 410/1988 και ύστερα από την 107/2006 αμετάκλητη
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και
το αριθμ. 18/2009 πρακτικό του κατά το άρθρο 2 του
Ν.3068/2002 Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.
(Η δαπάνη για τη θέση αυτή θα καλυφθεί από τον προϋ−
πολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΣ 10436/26.8.2009).
Ο Γενικός Διευθυντής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Κουλιούση Χρυσούλα του Δημη−
τρίου.
Με την υπ’ αριθ. 5298/16.10.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Σερρών χορηγήται στην Κουλιούση Χρυσούλα του
Δημητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/92 «Περί άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
F
(8)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη Σταματέλλου Διαλεχτή του Πα−
ναγιώτη.
Με την υπ’ αρ. 11438/21−10−09 Απόφαση του Νομαρχι−
ακού Συμβούλου Δωδ/σου, Δ. Κρεμαστινού, χορηγήθηκε
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
στη Σταματέλλου Διαλεχτή του Παναγιώτη.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
F
Αριθμ. ΣΤ΄/25980
Ανάκληση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας
του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΟΣΗΜΟ».

(9)

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 5
του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α’) «Εθνικό Σύστημα Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 9 της με αριθμό
Ζ΄/3378/93 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄/93), Απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις,
όροι και διαδικασία χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ−
τες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722 τ. Β΄/
22.8.1996).

29104

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τη υπ’ αριθμ. Ζ΄/3039/97 (ΦΕΚ 162/ τ. Β΄/06−03−97),
Απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Χορήγηση άδειας Ίδρυ−
σης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου».
4. Τη υπ’ αριθμ. Ζ΄/14464/9−9−97 Απόφαση χορήγησης
πρώτης άδειας λειτουργίας στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΟΣΗΜΟ».
5. Το με α/α 182/23−09−2009 υπηρεσιακό σημείωμα του
τμήματος Ελέγχου Λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με το
οποίο το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΟΣΗΜΟ» διέκοψε τη
λειτουργία του για τουλάχιστον δύο (2) συνεχή εξάμηνα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την Ανάκληση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας
του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ−
μία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ−
ΣΗΣ «ΟΡΟΣΗΜΟ» Ε.Π.Ε.» και ανάκληση του δικαιώματος
χρήσης της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΟΣΗΜΟ» με A.M.
09006, στο Κρανίδι Αργολίδας.
Β. Την παράδοση του αρχείου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΡΟΣΗΜΟ» με A.M. 09006 στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
Αργολίδας.
Γ. Την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου παράδοσης −
παραλαβής του αρχείου από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αργο−
λίδας στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. του
Ο.Ε.Ε.Κ.
Δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2009
Για το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F
Αριθμ. 234
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2322/11.12.2006 Πράξη της
Αρχής με θέμα «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη
αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον εντο−
πισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων» (ΦΕΚ
1853Β΄/21.12.2006).
Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 παρ. 7 εδ. α’του ν. 3471/2006 «Προστα−
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτι−
κής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133 Α’),
β. του άρθρου 10 περ. α΄ της υπ’αριθμ. 2002/58/ΕΚ Οδη−
γίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι−
κού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία
για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες)»,
γ. του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρή−
του των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α’) και ιδίως το άρθρο
6 παρ. 1 εδ. ιβ’,
δ. της υπ’αριθμ. 2322/11.12.2006 Πράξη της Αρχής με
θέμα «Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής
της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων
ή ενοχλητικών κλήσεων» (ΦΕΚ 1853Β΄/21.12.2006).
2. Τη γνωμοδότηση 12/2009 του Εισαγγελέα του Αρεί−
ου Πάγου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της πράξης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομι−
κά έτη, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 04.11.2009
την έγκριση της τροποποίησης της Πράξης με θέμα:
«Εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της
καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή
ενοχλητικών κλήσεων», ως ακολούθως:
Η τελευταία περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 5 της
υπ’αριθμ. 2322/11.12.2006 Πράξης της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 1853
Β΄/21.12.2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ειδικώς
στις περιπτώσεις κακόβουλων κλήσεων εφόσον διενερ−
γείται κατόπιν σχετικής εγκλήσεως τακτική ανάκριση
ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, ο αρμόδιος
κατά περίπτωση τακτικός ανακριτής ή εισαγγελέας
δύναται να ζητήσει με ειδική παραγγελία προς τους
παρόχους σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, και εκείνοι
υποχρεούνται να παρέχουν, για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, την παροχή στοιχείων
ταυτότητας του κακοβούλως καλούντος συνδρομητή
ή χρήστη, εφόσον, μετά τήρηση των αρχών της ανα−
λογικότητας, κρίνει, ότι, βάσει των στοιχειών που μέχρι
τη στιγμή εκείνη διαθέτει, είναι δυνατόν να υποτεθεί
ευλόγως ότι μόνο με αυτό το μέσο θα καταστεί δυ−
νατή η βεβαίωση του εγκλήματος και η αποκάλυψη
του δράστη».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 227
(11)
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΟΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ»
(Αριθμ. απόφ. 29/29.10.2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου
269 του ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν με το άρ−
θρο 25 του ν. 3613/2007 και με τις παρ. 13 και 14 του
άρθρου 21 του Ν.3731/2008 και με το άρθρο 64 του
Ν.3801/2009.
2. Την υπ’ αριθμ. 28/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Δήμου Αρτέμιδος (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), για τη λύση της επιχεί−
ρησης.
3. Την υπ’ αριθμ. 279/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας που αφορά τη διάλυση της
επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), την έγκριση μεταφοράς του
προσωπικού αυτού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου,
με την αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα.
4. Την υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./495/18.1.2008 απόφαση του
Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής με την οποία
εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 279/2007 απόφαση μας και δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 300/26.2.2008 Φ.Ε.Κ. τ.Β’.
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5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.
από τον οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται κενή ορ−
γανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην
αντίστοιχη ειδικότητα.
6. Τη σχετική υπ’ αριθμ. 16724/21.10.2009 εισήγηση της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Την υπ’ αριθμ. 12/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αρτέμιδος με θέμα «Συμπλήρωση
της υπ’ αριθμ. 279/2007 προηγούμενης απόφασης του
Δ.Σ.» και «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» αντίστοιχα.
8. Την υπ’ αριθ. 242/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά προ−
σωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση στο Ν.Π.Δ.Δ. μίας (1) προσωρι−
νής προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικό−
τητας, που καταλαμβάνει το μεταφερόμενο προσωπικό
το οποίο διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της
αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβά−
σεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό
των Ο.ΤΑ, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους,
ως ακολούθως:
1. Μία (1) θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ1 για την
κατάταξη της υπαλλήλου Πετρογιαννάκη Άννας του
Στεφάνου
Ακροτελεύτιο άρθρο
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2009 και είναι ύψους
20.000,00 € για το προσωπικό κλάδου ΔΕ στον ΚΑ.
10.6021.0001.
Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη
και θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογι−
σμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτεμις, 5 Νοεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
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Στην υπ’ αριθμ. 47571/Β7/13.7.2009 Υ.Α. που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1472/Β΄/21.7.2009 γίνονται οι ακόλουθες
διορθώσεις:
α) Στη σελίδα 18834 στη δεύτερη στήλη, στην 24η
και 25η σειρά εκ των άνω από το λανθασμένο «ε) Πε−
ριβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού
Λογισμικού (5 Π.Μ.)» στο ορθό «ε) Περιβαλλοντική Εκ−
παίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (5 Π.Μ.)»
β) Στη σελίδα 18835 στην πρώτη στήλη, στην 7η και
8η σειρά εκ των άνω από το λανθασμένο «Οι φοιτητές
πραγματοποιούν την Πρακτική Ασκηση (5 Π.Μ.)...» στο
ορθό «Οι φοιτητές παρακολουθούν τα σεμινάρια Μεθο−
δολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας (5 Π.Μ.)...»
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ
F
(13)
Στο ΦΕΚ 2087/τ. Β’/29.9.2009, όπου δημοσιεύτηκε η
υπ’ αριθμ. 5539/14.9.2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επέρχεται η εξής
διόρθωση:
Ως προς το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑ−
ΝΗΣ από το εσφαλμένο:
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Κρ. Βρύσης για το τρέχον έτος 2009 ενώ
η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του
Δήμου από την απόφαση αυτή δεν είναι δυνατό να
υπολογιστεί.
στο ορθό:
Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
10.000,00 €, η οποία προβλέπεται στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κρ. Βρύσης (Κ.Α. 10.6021 τακτικές αποδοχές
αορίστου ποσό 8.000,00 € και Κ.Α. 10.6052 εργοδοτικές
εισφορές ποσό 2.000,00 €) για το τρέχον έτος 2009,
ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη προκαλείται δα−
πάνη ποσού 70.000,00 € ετησίως (Κ.Α. 10.6021 τακτικές
αποδοχές αορίστου ποσό 50.000,00 € και Κ.Α. 10.6052
εργοδοτικές εισφορές ποσό 20.000,00 €.
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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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

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

*02023592011090008*

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

