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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠ/Φ7.9/Οικ.25330 (1)
 Σύσταση − Συγκρότηση πενταμελούς υπηρεσιακού συμ−

βουλίου υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 158, 159, 160, 161 και 162 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/Α/2007).
β) Των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 

191/Α/88) και της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81/Α/1990).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

δ) Των π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986), 396/1989 (ΦΕΚ 
172/Α/1989), 189/1995 (ΦΕΚ 99/A/1995), 182/2005 (ΦΕΚ 
230/Α/2005), του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994), του 
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), της υπ’ αριθμ. Φ1/οικ.3584/ 
1996 (ΦΕΚ 147/Β/1996) απόφασης «Οργανισμός της 
Γ.Γ.Β.».

ε) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

2. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί με την παρούσα σύσταση−συ−
γκρότηση δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των μελών του 
υφιστάμενου υπηρεσιακού συμβουλίου, αποφασίζουμε:

34375



34376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1. Συστήνουμε από 1.1.2009 στην Γενική Γραμματεία Βι−
ομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης πενταμελές υπη−
ρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

2. Συγκροτούμε στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης πενταμελές υπηρεσιακό 
συμβούλιο υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας, αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αποτε−
λούμενο από:

α.1). Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται 
πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

α.2). Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και 
ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προ−
ϊσταμένου τμήματος από αυτούς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου.

β). Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
με βαθμό Α’.

3. Τα υπό στοιχείο α’ μέλη της προηγούμενης παρα−
γράφου ορίζονται από τον Υπουργό ή Υφυπουργό, στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα θέματα προσωπι−
κού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Τα μέλη αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργανο 
ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται 
στις οργανικές διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας, για μία τριετία. Τα υπό στοιχείο β΄ μέλη της 
ίδιας παραγράφου εκλέγονται με άμεση καθολική και 
μυστική ψηφοφορία. 

4. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται 
ή εκλέγονται αντίστοιχα, με ισάριθμους αναπληρω−
τές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του 
συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη 
σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
θητείας. 

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού ή Υφυπουργού, στην αρμοδιό−
τητα του οποίου ανήκουν τα θέματα προσωπικού της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

6. Aναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ένα από τα 
υπό στοιχείο α.2) της παρ. 2 της Απόφασης αυτής τακτι−
κά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο αναπληρωτής 
του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του προέδρου. Στην περίπτωση που προε−
δρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως 
μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

7. Τα αναπληρωματικά μέλη του υπηρεσιακού συμβου−
λίου μετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών. 

8. Ως εισηγητής και αναπληρωτής του ορίζονται οι 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού, χωρίς δι−
καίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλη του υπηρεσια−
κού συμβουλίου. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών 
υποθέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ένα από 
τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η ιδιότητα του εισηγητή του υπηρεσιακού συμβουλίου 
δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του 
υπηρεσιακού συμβουλίου.

9. Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊ−
στάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται πρώτα κατά την 
πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν 
σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν τα αναπλη−
ρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό 
συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη. 

10. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με ισάριθ−
μους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο (2) 
ετών. 

Κατά τη διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικα−
τάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα 
σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

11. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των 
μελών.

12. 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 χρό−
νου.

13. Η λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου διέπε−
ται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

14. Το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως Πει−
θαρχικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2554/οικ.27624 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1042/11871/

7.6.2007 υπουργικής απόφασης σχετικά με τις αριθμη−
τικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου ΔΑΑ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ98/Α/2005).

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε 
συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ. Α’ 232).

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/ 
22.12.1999).
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5. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/ 
22.12.2005).

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
655/17.5.2005), και ιδίως τις διατάξεις του Άρθρου 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα αυτού.

7. Το από 23.11.2006 έγγραφο της εταιρείας «Διεθνής Αε−
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υπ’ αριθμ. OL/POASM−106801 (ΡΑΕ/Ι−
43596/24.11.2006) με θέμα «Πρόταση για τον προσδιορισμό 
των συντελεστών απωλειών Δικτύου ΔΑΑ, των ιδίων κατα−
ναλώσεων ρεύματος του ΔΑΑ και του προσδιορισμού των 
μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης Δικτύου ΔΑΑ».

8. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ από 
26.1.2005 με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απω−
λειών Δικτύου».

9. Την υπ’ αριθμ. 172/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ από 
24.5.2007 με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απω−
λειών Δικτύου ΔΑΑ».

10. Την από 15.10.2008 Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αρ. 
172/2007 γνωμοδότησης της ΡΑΕ.

11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Οι περιπτώσεις (Β) και (Γ) της παραγράφου (1) του 
πρώτου άρθρου της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1042/
11871/7.6.2007 απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
Β’986/18.6.2007), αντικαθιστώνται με τις ακόλουθες:

Β) 1,56% για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των 
οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη ΧΤ και η κα−
τανάλωση ενέργειάς τους μετράται στις αναχωρήσεις 
των γραμμών ΧΤ,

Γ) 2,44% για τους λοιπούς πελάτες οι εγκαταστάσεις 
των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη ΧΤ.

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ.50/634/147742/Γ1 (3)

    Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του ν. 2525/1997, 

(ΦΕΚ 188 τ. Α΄).
2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ−

παίδευσης της χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 4 Δημοτικά Σχο−
λεία (4 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού 
των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1 2/θ Δ. Σ. Αγίας Μαύρας 9150207 2/θ 1

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1  3ο Δ.Σ. Ελευθερούπο−
λης

 9210079  3/θ 1

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΕΙΟ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1 4ο 6/θ Δ.Σ. Νάξου  9521419 6/θ 1

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1 6/θ Δ.Σ. Παντοκράτορα  9510026  6/θ 1

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 32/633/147743/Γ1 (4)

    Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα 
Νηπιαγωγεία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2525/1997 

(ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ−

παίδευσης της χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή των ακολούθων 15 Νηπιαγωγείων, σε 
Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, χωρίς αύξηση του συνολικού 
αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώ−
ρας:

Δ/νση Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ (2)
4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω
9ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω
Δ/νση Π.Ε. ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ( 1 )
31o Νηπιαγωγείο Αχαρνών
Δ/νση Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( 2 )
4o Νηπιαγωγείο Ζακύνθου
6o Νηπιαγωγείο Ζακύνθου
Δ/νση Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 5 )
3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
30ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής
Νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου
Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας
Δ/νση Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 
1ο Νηπιαγωγείο Καβάλας
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Νηπιαγωγείο Σκάλας Σωτήρα
Δ/νση Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ( 2 )
19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης
18ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας
Δ/νση Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( 1 )
10ο 2/θ Νηπιαγωγείο Πρέβεζας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 78523/3894 (5)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2.6.2008 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντη−
ρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κλπ. 
όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 

«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 
(ΦΕΚ 27/Α/90)

5. Την από 28.7.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Οικο−
δόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

6. Το από 3.11.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 4.11.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 2.6.2008 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μονί−
μων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, 
Ιδρυμάτων κλπ. όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες 
και εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
28.7.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Αριθμ. 78525/3895 (6)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.7.2008 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρ−
μάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 
(ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 28.7.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Οικο−
δόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

6. Το από 3.11.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 4.11.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.7.2008 Σ. Σ. Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνι−
τών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών 
όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργα−
ζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
28.7.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 78522/3893 (7)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της από 23.9.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των δημοσιογράφων − μελών της ΕΣΠΗΤ που 
απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επι−
χειρήσεων −μελών του ΣΕΠΤ.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
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2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90)

5. Την από 30.9.2008 αίτηση της Ένωσης Συντακτών 
Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου.

6. Το από 17.10.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 22.10.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 23.9.2008 Σ. Σ. 
Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιο−
γράφων − μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα 
περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων − μελών του 
ΣΕΠΤ για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του 
επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
30.9.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 75880/1207 (8)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Αγίων Αναρ−

γύρων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύ−
ονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσε−
ων αυτών.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

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

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

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

4. Το υπ’ αριθμ. 28029/31.10.2008 έγγραφο του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων, για την επικείμενη έκδοση προκή−

ρυξης πλήρωσης εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων 
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Αγίων Αναργύ−
ρων.

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

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

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 30415/28.3.2002 προ−
ηγούμενης απόφασης μας, καθορίζουμε το συνολικό 
αριθμό των θέσεων εργασίας για το Δήμο Αγίων Αναρ−
γύρων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε 
τέσσερις (4).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ν. 
2643/1998

α) Πολύτεκνοι (περίπτωση α’ της παρ.1, άρθρου 
1 ν. 2643/1998) 

1

β) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ’, της παρ.1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

1

γ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης 
β’ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 

1

δ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε’, της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 ν. 2643/1998) 

1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α /
Α 

ΝΟΜΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ  ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙ−
ΑΣ

Θ Ε Σ Ε Ι Σ 
ν.2643/1998

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος
 Αγίων

 Αναργύ−
ρων 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότη−

τας 

Πολυτέ−
κνων

 1

2. ΑΤΤΙΚΗΣ  Δήμος 
Αγίων 

Αναργύ−
ρων 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότη−

τας

Εθνικής 
Αντίστα−

σης 

1

3. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος 
Αγίων 

Αναργύ−
ρων 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότη−

τας 

Έμμεσης 
ΑΜΕΑ 

1

4. ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος 
Αγίων 

Αναργύ−
ρων 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότη−

τας 

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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Αριθμ. 3250 (9)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 473/21.2.2008 απόφασης για 

την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−
2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

2. Το π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α) άρθρο 43.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουλίου 2006 για «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλι−
είας»

5. Τον Κανονισμό 498/2007 της Επιτροπής της 26ης 

Μαρτίου 2007 για «την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»

6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της 
Αλιείας (CCI:2007GR14FPO001) για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013

7. Την υπ’ αριθμ. 473/21.2.2008 (ΦΕΚ 334/Β/29.2.2008) 
απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007−2013», αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 473/21.2.2008 από−
φασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» στο άρθρο 
1, σημείο 2, ως προς την σύνθεση της Επιτροπής με 
δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως:

Στο τέλος του σημείου 2 προστίθεται:
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής 

και Τεκμηρίωσης
Εκπρόσωπος της ΕΤΑΝΑΛ
Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών 

Μέσης Αλιείας (Π.Ε.Π.Μ.Α)
2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 473/21.2.2008 από−

φασης Συγκρότησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΛΙΕΙΑ» στο άρθρο 1, σημείο 3, ως προς την σύνθεση 
της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως:

− διαγράφεται ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΝΑΛ
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 473/21.2.2008 από−

φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/18868 (10)

    Κατανομή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο 
ΚΕΠ Δήμου Βάρης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν.3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/67/21738/30.9.2008 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Ζώη Χρήστου, σε 
συνέχεια σχετικού αιτήματος προκειμένου να καλυφθούν 
έκτακτες λειτουργικές ανάγκες του ΚΕΠ Δήμου Βάρης, 
σχετικά με την έγκριση μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου, εξάμηνης χρονικής διάρκειας, για τη στελέχωση 
του ΚΕΠ του ανωτέρω ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μηνών, για την 
στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Βάρης .

Προϋπόθεση της κατάρτισης της ανωτέρω σύμβασης 
είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ.

Σύμφωνα με πάγιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερι−
κών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ (αριθμ.990/
ΟΔΕ ΚΕΠ/30.7.2004, 537/2481 ΟΔΕ ΚΕΠ/10.10.2004 και 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007 Εγκύκλιοι), σχετικά με τη 
σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου προς τους 
ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού, οι νέες συμβάσεις πρέπει κατά 
προτεραιότητα να καταρτίζονται «με κριτήριο την προ−
ηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβα−
σιούχους».

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).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και 
4Κ/07), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των 
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους 
του ΥΠΕΣ υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751 /10.9.2007.

Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπής κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα 
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήπο−
τε λόγο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω 
όρους, το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμ−
βάσεις, οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα 
χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Βάρης.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
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Η αμοιβή για κάθε σύμβαση ορίζεται σε 10.560€ ετη−
σίως μέχρι την συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 
μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας» Μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον 
του 24μήνου η αμοιβή ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και 
χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 20 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς ΛΙΣΟΒ 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ.

    Με την υπ’ αριθμ. Φ.308/ΙΘΑΓ/17520/24.10.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 28.7.2007 αίτηση του ομο−
γενούς ΛΙΣΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννή−
θηκε το έτος 1969 στη Ρωσία, «Περί αποκτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.2790/2000 όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες του άρθρου 76 του ν.2910/2001 και διατηρούνται 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. β) και γ) 
του ν.3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Αν. Διευθύντρια
Ε. ΠΑΦΙΛΗ

F

(12)
    Αριθμ. ΔΔ/οικ. 34036
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά 
τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων Κυριακών και 
εξαιρέσιμων κατά το έτος 2008, για το μόνιμο και 
αποσπασμένο προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Κέρκυρας που θα ασχοληθεί με την προ−
ετοιμασία των παραδοτέων στα πλαίσια του προ−
γράμματος INTERREG III.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 21/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους).

4. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους υπάλλη−
λοι όλων των κλάδων που υπηρετούν στη Ν.Α. Κέρκυρας 
για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων, έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την προετοι−
μασία των παραδοτέων στα πλαίσια του προγράμματος 
INTERREG III στο οποίο η Ν.Α.Κ. είναι εταίρος.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού ύψους (3.308,00 €) και συγκεκριμένα στον 
φορέα 071 του προϋπολογισμού της Ν.Α. Κέρκυρας για 
την οποία υπάρχει ήδη εγκεκριμένη πίστωση,

6. Τις εγκεκριμένες παρατάσεις των υλοποιούμενων 
από τη Ν.Α. Κέρκυρας έργων στα πλαίσια του προγράμ−
ματος INTERREG III, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού της Ν.Α. Κέρκυρας, 
για το χρονικό διάστημα από 1.11.2008 έως 30.11.2008 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας, και

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρωματικής υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή για μέχρι οκτώ (8) υπαλ−
λήλους που υπηρετούν στη Ν.Α. Κέρκυρας, ως εξής:

Μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα για 
απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών και μέχρι 
16 ώρες κατά περίπτωση το μήνα, για υπερωριακή ερ−
γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες.

Το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών θα εξαρτηθεί 
από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του 
προγράμματος και θα καθοριστεί με απόφαση του αρ−
μόδιου Αντινομάρχη.

Η απόφαση αυτή έχει ένα (1) μήνα αναδρομική ισχύ 
πριν τη δημοσίευση της στο φύλλο εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 11 Νοεμβρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

      Στην υπ’ αριθμ. 49230/759 απόφαση της Υφυπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1467 (τ. Β΄) στις 25.7.2008 στη σελίδα 
20990, στήλη 2η και στίχο 28 εκ των κάτω και στην 
τελευταία θέση του πίνακα Γ συμπληρώνεται ο εκ παρα−
δρομής παραλειφθείς αριθμός θέσεων τριτέκνων: «1».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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