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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 15308
(1)
Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του
Ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 39/Α/03−03−08) σχετικά με τη δυνατό−
τητα παροχής χορηγιών εκ μέρους κρατών, διεθνών ορ−
γανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και από φυσικά
πρόσωπα για την προετοιμασία και διοργάνωση του 3ου
Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανά−
πτυξη (Global Forum on Migration and Development).
2. Το από 14 Σεπτεμβρίου 2009 έγγραφο του Κράτους
του Ισραήλ, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελλάδος,
σχετικά με την οικονομική συνεισφορά από το Κράτος
του Ισραήλ, για τις δαπάνες μετάφρασης στο 3ο Παγκό−
σμιο Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
(Global Forum on Migration and Development − GFMD),
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4, 5 Νοεμβρίου
2009, ύψους 5.000 USD.
3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/07−10−2009).
4. Την απόφαση αρ. 6447/5−2−09 των Υπουργών Εσω−
τερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για το άνοιγ−
μα ενδιάμεσου λογαριασμού για καταθέσεις ποσών
χορηγιών στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 240/Β/
12−02−2009).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
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5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/383/18−01−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί ανάθεσης αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 29/Β΄/ 18−01−2010).
6. Την απόφαση αρ. 2672/3−12−2009 του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2408) «κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη».
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98Α), απο−
φασίζουμε:
Αποδεχόμαστε τη χορηγία ύψους πέντε χιλιάδων δο−
λαρίων (5.000 USD) από το Κράτος του Ισραήλ για τις
δαπάνες μετάφρασης, στο 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για
την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on
Migration and Development − GFMD), που πραγματοποι−
ήθηκε στην Αθήνα στις 4,5 Νοεμβρίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤZΑΚΡΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 56317/0092
(2)
Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης που ει−
σπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, το οποίο δεν ανα−
ζητείται.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007
ΦΕΚ 210Α΄).
2. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408Β΄) Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οι−
κονομικών.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται ακαθόριστη αποφυγή δαπάνης στον
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το κατώτατο όριο ποσού σύνταξης που
εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται και το οποίο δεν ανα−
ζητείται, στο ποσό των τριάντα ευρώ (30€).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΛΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΑΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19331/ΥΠΕ/4/00376/Ε/Ν.3299/04/
6−5−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−

στικότητας και Ναυτιλίας πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΟΥΖΑΚΙ
ΠΑΛΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΑΣ» που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4* δυναμικό−
τητας 42 δωματίων, 98 κλινών, στο Μουζάκι Καρδίτσας
του Νομού Καρδίτσας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων
τριάντα δύο ευρώ (4.205.332,00) €.
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα
τριών ευρώ (1.051.333,00) € που αποτελεί ποσοστό 25%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλι−
άδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (1.892.399,00) €,
δηλαδή ποσοστό 45%, του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μιας
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.261.600,00) €, που αποτελεί
ποσοστό 30%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
ε) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε είκοσι ένα (21)
άτομα ή 21 ΕΜΕ όπως όριζε και η απόφαση υπαγωγής.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 21−12−2008.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ύψους εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα εννέα ευρώ (940.649,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Aριθμ. 8312.67/08/2010
(4)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Λιμενικού Τα−
μείου Ν. Χαλκιδικής.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,
β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις,
γ) της αριθ. 3555.29/9/88/13−7−1988 Απόφασης «Προ−
σαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Τα−
μείων στο Π.Δ. 194/1988» (Β΄591),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄),
ε) της αριθ. 5214.14/36/00/14−11−2000 απόφασης Σύστα−
ση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων
Λιμενικού Ταμείου Ν. Χαλκιδικής με έδρα τα Ν. Μουδανιά
(ΦΕΚ Β΄ 1467).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χαλκιδικής
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το
προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου ως εξής:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Ένα
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού
φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Λιμενικής Επι−
τροπής του Λιμενικού Ταμείου και τοποθετούνται ως
προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προ−
ϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις
του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1)
έτους από την τοποθέτησή τους.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση
και τα αναπληρωματικά μέλη.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικού του Λιμενικού Ταμείου ή ελλείψει αυτού
ένας (1) εκ των προαναφερομένων (παρ.1,εδ.α) μονίμων
υπαλλήλων με βαθμό Α΄, με αναπληρωτή του Προϊστά−
μενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της
ως άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορί−
ζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με ανα−
πληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας
υπηρεσίας.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
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και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. Α2 – 658
(5)
Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά (Ο.Λ.Α.
Α.−Π.) για το έτος 2010.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»,
β) του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το Π.Δ. 59/06 (ΦΕΚ51/Α) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»,
γ) του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως
ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»,
δ) του Α.Ν. 1470/38 (ΦΕΚ 428/Α) «Περί Οργανισμού
του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών−Πειραιώς και Πε−
ριχώρων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
σχετικών περί τούτου Νόμων»,
ε) του Π.Δ. 489/87 (ΦΕΚ 226/Α) «Οργανισμός του Τα−
μείου Λαϊκών Αγορών»,
στ) του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων της».
ζ) του Ν. 3190/03 (ΦΕΚ 249/Α) «Τροποποίηση του
Ν. 2323/95 και άλλες διατάξεις»,
η) του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολο−
γικές Ρυθμίσεις λειτουργιών και Υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις»,
θ) του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α/15−3−10).
2) Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,... ».
3) Του Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
4) Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5) Το με αριθμό 4063/18−3−10 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά (Ο.Λ.Α. Α.−Π.) με
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

το οποίο μας διαβίβασε την με αριθμό 11/17−3−2010 (θέμα
12ο) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του.
6) Τις ανάγκες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή−
νας−Πειραιά και την αιτιολόγηση της υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του όπως αυτές αναφέρονται
στο ως άνω πρακτικό του Δ.Σ.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους € 294.898,00 η οποία θα
καλυφθεί από τη σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά οικονο−
μικού έτους 2010 στον ΚΑΕ 0261 στον οποίο υπάρχει εγ−
γεγραμμένη πίστωση 450.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εκατόν έντε−
κα (111) υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή−
νας−Πειραιά, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσης στο Φ.Ε.Κ. και αναδρομικά μέχρι ένα μήνα
πριν την δημοσίευση, μέχρι 31−12−2010, κατά το οποίο θα
απασχολείται κάθε μήνα και με υπερωριακή απασχόλη−
ση μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο, το
τακτικό προσωπικό, το προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο Διευθυντής της
Υπηρεσίας, καθώς και οι αποσπασμένοι στον Οργανισμό
υπάλληλοι, με συνολικές ώρες απασχόλησης πενήντα
τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα (53.280).
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας και κατά τις απογευματινές ώρες από
15ης μέχρι 22ας βραδινής.
Η κατανομή των παραπάνω ωρών ανά συνεργείο
υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικεί−
μενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν καθώς και ο
κατά συνεργείο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης.
Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βεβαιώνει την
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. Οίκ 178138
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 177224/31.03.10 Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης (ΦΕΚ 463/Β/19.4.10) των Υπουργών
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας −
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«τροποποίηση της υπ’ Αριθμ. 116070/7.2.08 (ΦΕΚ 437/
Β/13.3.08)» Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση Επι−
τροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−

κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α/31.3.2010).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
4. Την με α.π. E (2007) 5442/5.11.07 απόφαση έγκρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
5. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
(ΦΕΚ 3Α΄/14.1.2002).
6. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τρο−
ποποιήθηκε, (ΦΕΚ, 19 Α΄/1.2.1988).
7. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165/14.07.2000).
8. Τη με αριθμ. 2876/7.10.09 Απόφαση Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.09).
9. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).
11. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7.10.2009).
12. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).
13. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
14. Το Π.Δ. 24/2010 « Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
15. Την υπ’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/Β/
12.2.2010) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Στ. Αρ−
ναουτάκη.
16. Την υπ’ αριθμ. 6319/711/8.2.2010 (ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/
9.2.2010) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας με την οποία διορίζεται ο Γ. Πετράκος στη θέση του
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΑ του ΥΠΟΙΑΝ.
17. Το με αρ. πρ. οικ 177716/19.4.10 έγγραφο της Δια−
χειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με συνημμένη
την από 19.4.10 αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της
ΚΥΑ 177224/31.03.10 (ΦΕΚ 463/Β/19.4.10).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ Αριθμ.
177224/31.03.10 (ΦΕΚ 463/Β/19.4.10) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής, «τροποποίηση της υπ’ Αριθμ. 116070/7.2.08
(ΦΕΚ 437/Β/13.3.08)» Κοινής Υπουργικής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007», ως εξής:
Στο σημείο (β), παρ. 2 του άρθρου 1, αντικαθίσταται
η «Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων» από την «Ειδική Γραμ−
ματεία Υδάτων».
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1, προστίθεται ση−
μείο (ζ) ως εξής «Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών
Εταιριών – γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ. Αριθμ. 177224/31.03.10 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 463/Β/19.4.2010).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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3. Την αρ. πρωτ. Απόφαση του Υπ. Οικονομικών
2/4431/25−1−2010 «Τροποποίηση προϋπολογισμού−Απο−
θεματικό 10%».
4. Την αρ. 2672/03−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (2408 Β΄/
03−12−2009 ΦΕΚ).
5. Την αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 (Φ.Ε.Κ. 1, τ.Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2010 το ύψος της
κρατικής επιχορήγησης ως εξής:
α) Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Η συνολική δαπάνη εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ θα
βαρύνει την πίστωση του φορέα 19−110 και Κ.Α.Ε 2579
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2010.
Η καταβολή του ποσού θα γίνει τμηματικά εντός των
ορίων των οριζομένων από τα εγκεκριμένα με τις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ποσοστά
διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2010

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

F
Αριθμ. 49112/Θ
(7)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης για το οικ. έτος 2010
στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και στο Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Α.Ν. 585/ 68 (Φ.Ε.Κ. 225/ 68 τ.Α΄) «περί καταργή−
σεως διατάξεων καθοριζουσών κατώτατα όρια επιχο−
ρηγήσεων εκ του κρατικού προϋπολογισμού προς τα
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, Οργανισμούς και Ιδρύματα»,
β) του ν. 338/76 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α΄) «περί οικονομικής ενι−
σχύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σκοπούντων την εξωσχολική αγωγή της
νεότητας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,
γ) του ν. 2362/ 95 (Φ.Ε.Κ. 247/95 τ.Α΄) «περί Κώδικος
Δημοσίου Λογιστικού»,
δ) τις διατάξεις του Ν.Δ. 123/74 (Φ.Ε.Κ. 313/74 τ.Α΄) «περί
επαναγωγής του Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ο υπό την εποπτεία του
ΥΠ.Ε.Π.Θ»,
ε) του Ν. 1066/1917 (Φ.Ε.Κ. 268/ 17 τ.Α΄) «περί ιδρύσεως
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων»,
στ) του Π.Δ. 27/99 (Φ.Ε.Κ. 26/ 99 τ.Α΄) «περί εγκρίσεως
Οργανισμού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων».
2. Την πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων οικον. έτους 2010 για επιχο−
ρήγηση των Σ.Ε.Π και Σ.Ε.Ο ανερχόμενη στο ποσό των
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ(3−4)/ΓΠ.οικ 53771
(8)
Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48/A΄/23.2.2005)
«Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου
και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και για τους Ο.Τ.Α.».
2. Το Π.Δ/γμα 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α΄/10.3.2000) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19−7−2004).
4. Την 48/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικεί−
ου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
5α. Την 1836/2007 απόφαση του 5ου Τμήματος του
Εφετείου Αθηνών.
5β. Την 383/18.1.2010 απόφαση «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β΄29).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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5γ. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ. 2408/Β΄/3−12−2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
5δ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του
Υπ. Οικονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213 τ.Α΄).
6. Την 2316/2009 απόφαση του Β1 Πολιτικού Τμήματος
του Αρείου Πάγου.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1α/Γ.Π. 10585/3.2.2010 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προσωπικού.
8. Το από 26.1.2010 έγγραφο του Γραφείου του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου μας, με συνημμένο
με το αριθ. πρωτ. Ε.Σ.Δ.Υ./οικ.97/22.1.2010 έγγραφο της
Ε.Σ.Δ.Υ.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται ετήσια δαπάνη ύψους 19.400,00 ευρώ περίπου, για
δε το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται σε 12.700,00
ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τους οικείους ΚΑΕ της 0200 (ομάδας)
Φ. 15/110, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης μία (1) οργανική θέση με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, ως εξής:
ΠΕ Βιολόγων: μία (1) θέση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 14180/4903
(9)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, για είκοσι (20)
άτομα κλάδου ΥΕ Εργατών μέχρι 30−4−2010.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Ίδρυση
και λειτουργία της Νομ/κής Αυτ/σης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση διατά−
ξεων και συμπλήρωση του Ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», καθώς και τις όμοιες αρθρ. 15
παρ.1 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 46975/27.7.2009 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 6/15−5−2009
ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α/7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλή−
ψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού−Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 22).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3812/2009
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄).

6. Την αριθμ. πρωτ. 37099/10678/5−9−2008 προηγούμενη
απόφασή μας για έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθω−
σης έργου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, με
πενήντα τέσσερα (54) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
7. Το αριθμ. πρωτ. 23301/30−4−2010 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, για έγκριση παράτασης συμβάσεων
μίσθωσης έργου μέχρι 30−4−2010 είκοσι (20) ατόμων
κλάδου ΥΕ εργατών, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Λέσβου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, για είκοσι (20) άτο−
μα εργάτες κλάδου (ΥΕ) μέχρι την 30−4−2010 ως εξής:
Επτά (7) εργάτες ΥΕ των οποίων οι συμβάσεις μίσθω−
σης έργου έληξαν την 15−1−2010.
Δέκα (10) εργάτες ΥΕ των οποίων οι συμβάσεις μί−
σθωσης έργου έληξαν την 31−1−2010 και
Τρεις (3) εργάτες ΥΕ των οποίων οι συμβάσεις μίσθω−
σης έργου έληξαν την 28−2−2010
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέ−
ρονται στην αριθμ. πρωτ. 37099/10678/ 5−9−2008 προη−
γούμενη απόφασή μας.
Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορηγού−
νται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004
«Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορι−
σμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/2004),
δηλαδή εφόσον μεταξύ των συμβάσεων δεν έχει μεσο−
λαβήσει χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μη−
νών και ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συμβάσεων
δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Η συνολική δαπάνη ύψους 200.000,00 ευρώ περίπου,
που θα προκληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθω−
σης έργου, έχει γραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους
2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου στους
παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
ΚΑΠ−Π.Δ.Ε. «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ−
ΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) / 2009− (ΑΕ 2009 ΚΑΠ
3200009)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 5 Μαΐου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή
ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΛΑΡΙΣΑ (LINARDATO LARISA) του Πα−
βέλ και της Όλγας.
Με την αριθ. K24725/7176/26−04−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γί−
νεται δεκτή η από 20−03−2008 αίτηση της ομογενούς
ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ ΛΑΡΙΣΑ (LINARDATO LARISA) του Παβέλ
και της Όλγας, που γεννήθηκε στην περιοχή Ταγκαν−
ρόγκ, Περιφέρεια του Ροστόβ, το έτος 1958, κατόχου
του αριθμ. 62 No 3414469 διαβατηρίου, με την οποία
ζητά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς
και τον εξελληνισμό του επωνύμου της σε ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ,
την οποία κατέθεσε ενώπιον του Γενικού Προξένου στο
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Νοβοροσσίσκ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 76
του Ν. 2910/2001 και κυρώθηκαν με το άρθρο 15 του
Ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 4796/57963
(11)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Τυρνάβου».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 149, 239 και 240 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/2006/τ.A΄).
β) Του άρθρου 6 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107/1997/τ.Α΄).
γ) Του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97, «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών» (ΦΕΚ 28/1997/τ.Α΄).
δ) Του άρθρου 25 παρ. 1ια του Ν. 3202/2003 «Εκλογικές
δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές,
οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα
αλλοδαπών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 284/2003/τ.Α΄).
2) Την αρίθμ. 21096/83 (ΦΕΚ 639/τ.Β΄/1983) απόφαση
του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης Νομικού Προσώ−
που με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Τυρνάβου».
3) Την αριθμ. 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β.΄/2007) απόφα−
σή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτ/σης και
Αποκ/σης «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
4) Την αρίθμ. 60/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Τυρνάβου, περί τροποποίησης της συ−
στατικής πράξης του Ν.Π. «Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Τυρνάβου», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 21096/83 (ΦΕΚ 639/τ.Β΄/83)
απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Τυρνάβου» και προσαρμόζουμε αυτή στις διατάξεις
των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006, ως εξής:
Άρθρο 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:
Η ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών γενικά εκ−
δηλώσεων και δραστηριοτήτων.
Η δημιουργία πνευματικών κέντρων, αναγνωστήριων
και δανειστικών βιβλιοθηκών, χώρων διαλέξεων, ομι−
λιών, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών
προβολών, πινακοθήκης.
Η εξεύρεση, συλλογή και διαφύλαξη λαογραφικού
υλικού της περιοχής.
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Η δημιουργία και λειτουργία λαογραφικού μουσείου.
Η δημιουργία και λειτουργία ιστορικού μουσείου για
τη διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και αρχαι−
ολογικών ευρημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Τυρνάβου, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχαιολογική
υπηρεσία.
Η έρευνα και προώθηση σε δημόσιες ανοιχτές συζη−
τήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
Η καλλιέργεια του μουσικού καλλιτεχνικού αισθήμα−
τος.
Η συνέχιση και αναβάθμιση της χορωδιακής παρά−
δοσης του Δήμου Τυρνάβου, με την λειτουργία μικτής
χορωδίας.
Η πραγματοποίηση συναυλιών, μουσικών εορτών &
παραστάσεων και συναφών εκδηλώσεων, στα γενικότε−
ρα πλαίσια της γενικότερης πολιτιστικής δράσης.
Η διάδοση της ελληνικής μουσικής σε όλες της μορ−
φές της.
Η ανάπτυξη, προώθηση και προβολή γενικά, της Το−
πικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Άρθρο 3ο: ΠΟΡΟΙ
Παραμένει ως έχει.
Άρθρο 4ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α) Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 9/μελές διοικη−
τικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο,
που αποτελείται από:
1) Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού
Συμβουλίου (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι) από τους
οποίους δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι προέρχονται από
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που
έχουν ορισθεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν,
μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
2. Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Τυρνά−
βου, χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. ή έχοντες ανάλο−
γη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις,
σχετικές με το σκοπό του Ν.Π.
Ένα μέλος (1) από τους δημότες ή κατοίκους του Δή−
μου Τυρνάβου, θα προέρχεται από τους χορωδούς. Ο
εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του, προτείνεται
από τη γενική συνέλευση των χορωδών εντός προθε−
σμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα απο−
σταλεί η σχετική πρόσκληση, με ευθύνη του Προέδρου
του Ν.Π. Για το σκοπό αυτό δε, τηρείται ειδικό μητρώο
χορωδών – εκτελεστών.
Ένα μέλος (1) από τους δημότες ή κατοίκους του
Δήμου Τυρνάβου, θα αντικαθίσταται από εκπρόσωπο
των εργαζομένων στο Ν.Π. στην περίπτωση που αυτό
θα απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζό−
μενους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη
γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων του, εντός
προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα
αποσταλεί η σχετική πρόσκληση, με ευθύνη του Προ−
έδρου του Ν.Π.
β) Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμ−
βουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από
το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως
καθίσταται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με την από−
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φαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με
την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα
μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.
Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντι−
πρόεδρος.
Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε
δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμ−
βουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον
αντιπρόεδρο.
Άρθρο 5ο:
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους
220.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Τυρνάβου, για το έτος 2010. Για τα επόμενα έτη η δαπά−
νη δεν δύναται να προσδιορισθεί επακριβώς. Η ανωτέρω
δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό τρέχοντος
έτους του Δήμου Τυρνάβου υπό Κ.Α. 02.00.6715.07
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 23 Απριλίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
F
(12)
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΓΚΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΒΕΡ−
ΒΕΝΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την 11268/1935/ΠΕ/5/00314/Ε/241118/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον−

νήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υφιστάμενης εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΓΚΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«ΒΕΡΒΕΝΑ» για υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
επένδυσης που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής
μονάδας 3* δυναμικότητας 38 κλινών, στα Βέρβενα,
στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, του Νομού Αρκαδίας,
συνολικού παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρίου
επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.740.000,00 €)
με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή με ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυ−
ρίου σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.044.000,00 €).
Θα γίνει χρήση δανείου ποσοστού 15%, δηλαδή ποσού
διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων ευρώ (261.000,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
τέσσερις (4) νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ−ΙΡΙΣ του ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟΥ.
Με την 2575/15−4−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών χορηγείται στην ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ−ΙΡΙΣ του ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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