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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 188/1996 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφεί−
ου» (ΦΕΚ 146/Α΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
13/2005 (ΦΕΚ 11/Α΄/20.1.2005) «Σύσταση Μονάδων Προ−
σβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
και σε εποπτευόμενους φορείς του» και το π.δ. 26/2005
(ΦΕΚ 43/Α΄/2005) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
π.δ. 188/1996 “Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου”».
β) Του άρθρου 5 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).
γ) Του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/
9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
δ) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄/5.7.1988) «Οργανι−
σμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
ε) Του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/14.9.1995) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτε−
ρικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του».
στ) Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1.11.1995) «Σύσταση
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α΄/19.9.2007)
«Συγχώνευση Υπουργείων».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1950/Β΄/3.10.2007) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο».
3. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

11490

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.20741/23.7.2008 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικού Εκσυγχρονισμού, Δ/νσης Ποιότητας και
Αποδοτικότητας, του Τμήματος Ερευνών και Μετρή−
σεων Αποδοτικότητας, με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίου
καθορισμού δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε ως γενικούς και ειδικούς δείκτες μέ−
τρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
του Εθνικού Τυπογραφείου τους ακόλουθους:
α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
α) Πωλήσεις ΦΕΚ ανά τεύχος σε έντυπη και ηλεκτρο−
νική μορφή.
β) Μέσος ημερήσιος αριθμός πολιτών που επισκέπτο−
νται το Εθνικό Τυπογραφείο.
γ) Μέσος ημερήσιος αριθμός ηλεκτρονικών επισκέψε−
ων στο site του Εθνικού Τυπογραφείου.
δ) Συνολικός αριθμός συνδρομητών.
ε) Μηνιαία παραγωγή ΦΕΚ.
στ) Ετήσιος αριθμός παραπόνων − προσφυγών πο−
λιτών.
ζ) Ποσοστό υπαλλήλων που χειρίζονται Η/Υ επί του
ποσοστού των υπαλλήλων.
β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
i) Δ/νση Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής
α) Μέσος συνολικός χρόνος δημοσίευσης και τελικού
ορισμού ΦΕΚ ανά εκτυπούμενο τεύχος.
β) Αριθμός καταχωρούμενων δημοσιευμάτων ανά τεύ−
χος.
ii) Δ/νση Β΄ και Θ΄ Φωτοστοιχειοθεσίας
α) Μέσος χρόνος διαμόρφωσης κειμένων προς δη−
μοσίευση.
β) Μέσος ημερήσιος αριθμός διόρθωσης δημοσιευ−
μάτων.
δ) Μέσος ημερήσιος αριθμός διεκπεραίωσης δημο−
σιευμάτων.
ε) Μέσος χρόνος διόρθωσης και μορφοποίησης δη−
μοσιευμάτων σε δοκίμια.
iii) Δ/νση Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Αριθμός συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ανά
έτος.
β) Αριθμός προσλαμβανομένων υπαλλήλων ανά
έτος.
γ) Αριθμός μετατάξεων από άλλους φορείς στο Εθνικό
Τυπογραφείο.
δ) Αριθμός μετατάξεων από κλάδο σε κλάδο ανώτερης
κατηγορίας.
ε) Αριθμός αποσπάσεων από άλλους φορείς στο Εθνι−
κό Τυπογραφείο.
στ) Αριθμός πειθαρχικών διαδικασιών.
ζ) Αριθμός σπουδαστών σχολών ΟΑΕΔ που κάνουν την
πρακτική τους άσκηση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
η) Αριθμός υπαλλήλων πρωινής βάρδιας.
θ) Αριθμός υπαλλήλων απογευματινής βάρδιας.
iν) Δ/νση Ε΄ Διαχείρισης
α) Αριθμός διαγωνισμών προμήθειας χάρτου για τις
ανάγκες του Εθνικού Τυπογραφείου.

β) Αριθμός διαγωνισμών προμήθειας μηχανημάτων για
τις ανάγκες του Εθνικού Τυπογραφείου.
γ) Αριθμός ενταλμάτων πληρωμής.
δ) Αριθμός κατάρτισης συμβάσεων έργων.
ε) Αριθμός κατάρτισης συμβάσεων συντήρησης μη−
χανημάτων.
στ) Ποσότητα χάρτου που παραλαμβάνεται.
ζ) Ποσότητα διαχειριζόμενου χάρτου.
η) Αριθμός παλαιών ΦΕΚ που διατίθενται επί πληρωμή
στους πολίτες.
θ) Αριθμός ΦΕΚ προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων Ανώ−
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τα
οποία διατίθενται δωρεάν στους πολίτες.
ν) Δ/νση ΣΤ΄ Τεχνικής Υποστήριξης
α) Αριθμός υπαλλήλων ανά ειδικότητα (ηλεκτρολόγων,
ξυλουργών, μηχανικών, κα).
β) Αριθμός βλαβών που αφορούν ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις.
γ) Αριθμός βλαβών που αφορούν κτιριακές εγκατα−
στάσεις.
νi) Δ/νση Γ΄ και Ι΄ Εκτ/σεων και Βιβλ/σίας
α) Αριθμός υπαλλήλων σε εκτυπωτικές μηχανές.
β) Αριθμός υπαλλήλων σε βιβλιοδετικές μηχανές.
γ) Αριθμός εκτυπούμενων εργασιών.
δ) Ποσότητα εκτυπώσεων.
ε) Αριθμός εκτύπωσης ΦΕΚ ανά τεύχος.
στ) Αριθμός εκτύπωσης σχολικών βιβλίων.
ζ) Αριθμός εκτύπωσης εκθέσεων πεπραγμένων Ανε−
ξάρτητων Αρχών.
η) Αριθμός εκτύπωσης εκθέσεων ουσιαστικών προ−
σόντων Υπαλλήλων.
θ) Αριθμός εκτύπωσης πάσης φύσεως εργασιών.
vii) Δ/νση Ζ΄ Πληροφορικής
α) Αριθμός αναφερθέντων βλαβών προσωπικών υπο−
λογιστών και περιφερειακών.
β) Αριθμός αναφερθέντων βλαβών εξυπηρετητών δι−
κτύου.
γ) Αριθμός αναφερθέντων βλαβών καλωδίωσης δι−
κτύου.
δ) Αριθμός αναφερθέντων βλαβών λογισμικού.
ε) Μέση συχνότητα βλαβών προσωπικών υπολογιστών
και περιφερειακών.
στ) Μέση συχνότητα βλαβών εξυπηρετητών δικτύου.
ζ) Μέση συχνότητα βλαβών καλωδίωσης δικτύου.
η) Μέση συχνότητα βλαβών λογισμικού.
θ) Αριθμός ΦΕΚ τα οποία αναρτώνται στο διαδί−
κτυο.
viii) Δ/νση Η΄ Προώθησης Εκδόσεων
α) Αριθμός εγγραφόμενων συνδρομητών στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή) με καταβολή αντίστοιχων τελών, κατά τις κεί−
μενες διατάξεις.
β) Αριθμός εγγραφόμενων συνδρομητών στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή) δωρεάν, κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Αριθμός αρχειοθετούμενων ΦΕΚ της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
δ) Αριθμός ελλειπόντων ΦΕΚ που αποστέλλονται τα−
χυδρομικώς σε Συνδρομητές.
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Β. Η περιοδικότητα της μέτρησης των δεικτών είναι
ετήσια, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2009

Αθήνα, 16 Απριλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Aριθμ. Φ.429.1/21/203112
(2)
Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού εξαγοράς των
πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που επιβάλ−
λονται λόγω ανυποταξίας ή λιποταξίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 43 παρ. 1 και 4 του ν. 3421/2005 «Στρα−
τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
302/13.12.2005, τ.Α΄).
β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22.4.2005, τ.Α΄).
γ. Το άρθρο 3 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού
Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ 1929/24.9.2007, τ.Β΄).
δ. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/16.1.2009, τ.Β΄).
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός χρηματικού ποσού εξαγοράς
Η μόνη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Φ.420/80/81979/Σ.301/22.12.2005 κοινής απόφασης των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας «Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς
των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων» (ΦΕΚ
1854/29.12.2005, τ.Β΄), όπως το άρθρο αυτό αντικατα−
στάθηκε από το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/77/
150191α/Σ.2092/12.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας «Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού εξα−
γοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων»
(ΦΕΚ 2574/18.12.2008, τ.Β΄), αριθμείται σε παράγραφο
α και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος β
ως εξής:
«β. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, όσοι κηρύχθηκαν
ανυπότακτοι ή λιποτάκτες μέχρι 17.12.2008 και διέκο−
ψαν ή θα διακόψουν την ανυποταξία ή τη λιποταξία
τους αντίστοιχα μέχρι 31.12.2009, καταβάλλουν για την
εξαγορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέ−
ωσης που επιβλήθηκε για ανυποταξία ή λιποταξία το
χρηματικό ποσό των ενενήντα (90) ευρώ».

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
(3)
Δημοσίευση περίληψης απόφασης
Με την υπ’ αριθμ. 3313/25.2.2009 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Δ/νσης Διοικητικού Υπουργείου Ανάπτυξης,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3528/2007 και του π.δ. 57/2007, συνιστάται μία (1) προσω−
ποπαγής θέση, Κλάδου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών, με βαθμό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 17ο,
της κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και διορί−
ζεται στη θέση αυτή ο απόφοιτος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς του
τμήματος Γενικής Διοίκησης, Κουγιού Σαράντης του
Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 516505, αναδρομικά από την
επομένη της αποφοίτησής του από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή από τις 19.12.2008.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 1498/15.4.2009).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ε. ΒΑΡΣΟΥ
F
(4)
Δημοσίευση περίληψης απόφασης
Με την υπ’ αριθμ. 3309/25.2.2009 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Δ/νσης Διοικητικού Υπουργείου Ανάπτυξης, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007
και του π.δ. 57/2007, συνιστάται μία (1) προσωποπαγής
θέση, Κλάδου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
με βαθμό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 17o, της κατηγορίας
ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και διορίζεται στη θέση αυτή η
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της
ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς του τμήματος Γενικής Διοίκη−
σης, Σιταρένιου Αλεξία του Σταύρου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 011111,
αναδρομικά από την επομένη της αποφοίτησής της από
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή από τις
19.12.2008.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 1499/15.4.2009).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ε. ΒΑΡΣΟΥ
F
(5)
Δημοσίευση περίληψης απόφασης
Με την υπ’ αριθμ. 3311/25.2.2009 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Δ/νσης Διοικητικού Υπουργείου Ανάπτυξης,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3528/2007 και του π.δ. 57/2007, συνιστάται μία (1) προσω−
ποπαγής θέση, Κλάδου Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών, με βαθμό Β΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 17o,
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της κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και διορί−
ζεται στη θέση αυτή ο απόφοιτος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς του
τμήματος Γενικής Διοίκησης, Αδαμόπουλος Γεώργιος
του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 538338, αναδρομικά από την
επομένη της αποφοίτησής του από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή από τις 19.12.2008.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 1497/15.4.2009).

1. Καραμίχο Μιχαήλ του Αποστόλου.
2. Φωτίου Παναγιώτη του Ιωάννη.
Ακροτελεύτια διάταξη.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Με−
λίκης οικονομικού έτους 2009 ποσού 1.000 € στον Κ.Α.
02.10.6115.03.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

Βέροια, 14 Απριλίου 2009

Ε. ΒΑΡΣΟΥ
F

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 2968
(7)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καντάνου.

Αριθμ. 3303
(6)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων (Δ.Ε.Α.Φ.Π.) του Δήμου Μελίκης Ν. Ημαθίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις:
α) Των άρθρων 269 και 270 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».
β) Του άρθρου 284 του π.δ. 410/1995.
γ) 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».
δ) 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. 9643/26.11.2001 (Φ.Ε.Κ. 1612/Β΄/5.12.2001)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, και την τροποποιητική αυτής 2606/6.5.2003
(Φ.Ε.Κ. 596/Β΄/6.5.2003) όμοια, με την οποία συστάθηκε
η ανωτέρω επιχείρηση.
3) Την υπ’ αριθμ. 65/2009 απόφαση δημοτικού συμ−
βουλίου Μελίκης με την οποία αποφασίζει τη λύση της
ανωτέρω επιχείρησης.
4) Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά
με τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 65/2009 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μελίκης με την οποία αποφασί−
ζεται:
Α) Εγκρίνει τη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων (Δ.Ε.Α.Φ.Π.)» Δήμου Μελίκης σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 διότι οι
σημερινοί σκοποί της δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Β) Εγκρίνει την εκκαθάριση της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης και την μεταβίβαση των πάγιων περιουσι−
ακών στοιχείων της στο Δήμο Μελίκης.
Γ) Ορίζει τους παρακάτω ορκωτούς ελεγκτές ως εκ−
καθαριστές για την διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων,
είσπραξης απαιτήσεων, ρευστοποίησης περιουσίας και
πληρωμής χρεών της παραπάνω επιχείρησης (το δε υπό−
λοιπο περιέχεται στο Δήμο) με αμοιβή 500 € έκαστος:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
− 31 του ν. 3013/2002
− 15 παρ 1 του ν. 3260/2004
− 6 του ν. 2527/1997
2. Την από 13.1.2005 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των συμβάσεων
των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/16/34343/16.3.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το
οποίο αφορά την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου διάρκειας έξι μηνών στο ΚΕΠ του Δήμου Καντά−
νου, αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
από τον Δήμο Καντάνου διάρκειας έως έξι (6) μηνών
για την υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του
Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) του Δήμου
Καντάνου.
2) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
3) Αριθμός ατόμων που θα ασχοληθούν: Ένα (1).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
5) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα
με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:
1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,
2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ,
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2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1.2.2005.
6) Έργο που θα εκτελεστεί:
α) Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραί−
ωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης
μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με
τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων
βάσεων δεδομένων που θα εγκαταστήσει.
β) Η κατάρτιση βάσεων δεδομένων με πληροφορίες
τοπικού ενδιαφέροντος και η παράδοση του ολοκλη−
ρωμένου συστήματος σε λειτουργία.
7) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο.
8) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέ−
χωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται
οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως
αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. υπ’
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007.
9) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο διάστημα των
συμβάσεων.
10) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
11) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρημα−
τοδοτηθούν και θα ανακληθούν.
12) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) η οποία
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καντάνου,
έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 16 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 9513/4128
(8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
του Δήμου Κύθνου Ν. Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορι−
σμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν
να απασχολούνται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι για τις ανά−
γκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση
φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
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3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/3/1573/21.1.2009 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου για ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας για την στελέ−
χωση του ΚΕΠ Δήμου Κύθνου Ν. Κυκλάδων.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ
3. Επισημαίνουμε ότι:
α) Η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια ταυτόχρονα
με τον διορισμό έστω και ενός εκ των δύο επιλαχόντων
που αναμένεται να οριστούν από το ΑΣΕΠ ή ταυτό−
χρονα με την επιστροφή της υπαλλήλου του κλάδου
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που απουσιάζει με
μακρόχρονη άδεια.
β) Σύμφωνα με πάγιες οδηγίες μας (υπ’αριθμ. 990/
ΟΔΕ ΚΕΠ/30.7.2004, 537/2481 ΟΔΕ ΚΕΠ/10.10.2004 και
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007 εγκλύκλιοι), σχετικά με
την σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου προς
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι νέες συμβάσεις πρέπει
κατά προτεραιότητα να καταρτίζονται «με κριτήριο
την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους
συμβασιούχους».
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο απασχόλησής
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργίας
του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την περί−
οδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους λαμβά−
νουν μηνιαίες αποδοχές 880 € ενώ μετά τους 24 μήνες
οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.000€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 16 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 29299/5482
(9)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Λαμιέων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄).
β) των άρθρων 6 του ν. 2527/1997, (ΦΕΚ 206 Α΄) 31 του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) κ’15 (παρ. 1) του ν. 3260/2006
(ΦΕΚ 151 Α΄).
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕ ΚΕΠ/30.7.2004, 537/2481 ΟΔΕ
ΚΕΠ/10.10.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.70ΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006 κ’ Φ/ΟΔΕΚΕΠ/
12210/15.6.2006, ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ5/4028/14.2.2007, ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/289/21116/16.8.2007, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευ−
κρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβά−
σεων των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/20/8374/27.3.2009 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ. (Δ/νση Οργ. κ’Λειτ. ΚΕΠ), το οποίο αφορά
την έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου,
διάρκειας έξι (6) μηνών στο ΚΕΠ Δήμου Λαμιέων, κατόπιν
αιτήματος του οικείου Δήμου, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου από το Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, διάρ−
κειας έξι (6) μηνών, για τη στελέχωση του ΚΕΠ του
ομώνυμου Δήμου.
Το έργο το οποίο θα εκτελέσει ο συμβασιούχος αφο−
ρά την εφαρμογή, και χρήση της ηλεκτρονικής εξυπη−
ρέτησης των πολιτών.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δή−
μου.
3. Το έργο αυτό δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκο−
ντα των υπαλλήλων του Δήμου Λαμιέων, καθόσον ο
χειρισμός της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορεί να εκτε−
λεστεί από το υπάρχον προσωπικό αυτής.
4. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου, ορίζεται σε 5.280,00
€, σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης, μέχρι τη συμπλήρωση
χρονικού διαστήματος (24) μηνών, κατά το οποίο το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κοινωνία της Πληροφορίας» μέτρο 2.2.
Για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του ΚΕΠ πλέον
του 24μήνου, η συνολική αμοιβή ορίζεται α) σε 5.280,00€,
σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβα−
σιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις
μίσθωσης έργου 24 μηνών κ’ β) σε 6.000,00 €, σε περί−
πτωση, 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβασιούχος
έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις έργου άνω των
24 μηνών (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυ−
τού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005 και χρηματοδοτείται
από τον τακτικό προϋπολογισμό.
5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια με την πλή−
ρωση θέσεων του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ δε θα κάνει δεκτή
τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
7. Μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις
με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα των συμβάσεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επι−
στρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δε
θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει με νέα
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 21 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 9686/30.12.2008
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών στην ΚΙΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΩΜΑ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/1974) «Περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».
2. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ/2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β/1983)

Υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».
3. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β/1991)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 30/1996 π.δ. «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτ/σης».
5. Την υπ’ αριθμ. 746/1995 απόφαση Νομάρχη Ημαθί−
ας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε
ισχύει σήμερα.
4. Την από 30.12.2008 αίτηση της Κιάτση Ευθυμίας του
Θωμά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Χορήγη−
σης άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσ/μείων
εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (Συ−
νεδρίαση 32η/9.3.2009).
6. To ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α/1998) άρθρο 2 παρ. 1
περίπτωση Δ εδάφιο 2 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσ/μείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών στην Κιάτση Ευθυμία του Θωμά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 14 Απριλίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 3614
(11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ν.Α.
Λάρισας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
2. Τις διατάξεις του άρθ. 15 παρ. 18, του ν. 2503/1997
«Διοίκηση−Οργάνωση−στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ
57Α/18.3.1998).
4. Τις διατάξεις του άρθ. 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/9.9.1999).
5. Την υπ’ αριθμ. 51670/19.12.2001 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρω−
σης περί καθιέρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών τεχνι−
κού εξοπλισμού των Ν.Α. σε 24ωρη βάση η οποία δίνει
την δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που
εργάσθηκαν υπερωριακά και κατά τις νυκτερινές ώρες
καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
που ρυθμίζει το θέμα της απασχόλησης πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου.
7. Το γεγονός ότι για το διάστημα του έτους 2009 οι
υπάλληλοι του τεχνικού εξοπλισμού θα εργασθούν σε
24ωρη βάση προκειμένου να συντηρήσουν το επαρχιακό
οδικό δίκτυο του Νομού.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται σε 30.000,00 € περίπου, ποσό που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπ/σμού της
Νομαρχιακής Αυτ. Λάρισας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Την έγκριση 6.000 ωρών υπερωριακής απασχόλησης
για το έτος 2009 για τους υπαλλήλους που υπηρετούν
στο Τμήμα Τεχνικού εξοπλισμού ως κατωτέρω.
Σύνολο υπηρετούντων υπαλλήλων: 8
Προτεινόμενοι υπάλληλοι για υπερωριακή εργασία: 8
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 30.000,00 €.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού Ν.Α. Λάρισας, ειδικός φορέας 310 ΚΑΕ
511.
2. Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατ’ είδος
εργασίας των ωρών θα γίνει με απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Απριλίου 2009
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ
F
Αριθμ. 17934/2375
(12)
Έγκριση καταβολής υπερωριακής εργασίας Α΄ Εξαμή−
νου 2009 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Εγγεί−
ων Βελτιώσεων που ασχολούνται με την υλοποίηση
του Προγράμματος «Αναγνώριση της Ιαματικής Πη−
γής Εχίνου Ξάνθης».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Περί Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23.12.2003)
με το οποίο ρυθμίσθηκε σε νέες βάσεις το θέμα της
απασχόλησης πέρα του υποχρεωτικού ωραρίου, του
προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄) που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες ή τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νομάρχης.
4. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 65/2009 Πρακτικό 11/13.4.2009
της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων Διοίκησης και Οι−
κονομικών με την οποία εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης
ποσού 600, 00 ευρώ ως αμοιβή για υπερωρίες σε υπαλλή−
λους της Δ.Ε.Β. που θα εργασθούν σε συνεργεία για το Α΄
εξάμηνο του 2009 για υλοποίηση του Προγράμματος «Ανα−
γνώριση της Ιαματικής πηγής Εχίνου Ξάνθης (απαραίτητες
δειγματοληψίες στα Λουτρά Κάτω Θερμών Ξάνθης).
5. Το υπ’ αριθμ. 17823/659/22.4.2009 έγγραφο της Δ.Ε.Β.
με το οποίο μας γνωρίζουν τους υπαλλήλους που θα
ασχοληθούν υπερωριακά με την παραπάνω εργασία και
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ότι το σύνολο της πίστωσης διατίθενται για υπερωριακή
εργασία, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης κατά τις απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους
της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων του Ν.Δ. Ξάνθης που
ασχολούνται με την διεξαγωγή δειγματοληψιών για τις
ανάγκες του έργου «Αναγνώριση Ιαματικής Πηγής Εχί−
νου Ξάνθης» κατά το Α’ εξάμηνο έτους 2009 ως εξής:
Μέγιστος
Μέγιστος
αριθμός
αριθμός
Α/α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμός
ωρών
ωρών
Δαπάνης
Δικαιούχων υπερωριακής υπερωριακής σε Ευρώ
απασχόλησης εργασίας
Κυριακών &
εξαιρέσιμες
1 Δ/νση Εγγείων
3
95
−
600,00
Βελτιώσεων

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν
την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 23 Απριλίου 2009
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.104834/9630/11.3.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 541/24.3.2009 (τ.Β΄), ως προς τη χρονολο−
γία της απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών
από την εσφαλμένη «Φ.104834/9630/11.3.2008»
στην ορθή «Φ.104834/9630/11.3.2009».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(14)
Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/2128/Π09/4/213/
Ε/16.4.2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος, περί ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε., οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποί−
ηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά−
δας που προήλθε από την επένδυση αυτή, που θα δη−
μοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ σύμφωνα με τον κωδικό αριθμό
δημοσιεύματος Δ55376/21.4.2009, διορθώνεται το ύψος
της καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης,
από το λανθασμένο ποσό «113.899,50 ευρώ»
στο ορθό «109.399,50 ευρώ».
(Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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
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