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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 267019 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 319354/18−

10−2006 υπουργικής απόφασης περί «λεπτομερει−
ών εφαρμογής της αρ. 320679/09−11−2005 ΚΥΑ» και 
«Καθορισμός ορίου Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας 
(ΟΜΧ), για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων ποσο−
τήτων προβείου και αιγείου γάλακτος, δημιουργία 
κλάσεων ΟΜΧ και κλιμάκωση ύψους ενίσχυσης, για 
το έτος 2009, σε εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν. 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του Ν. 992/79 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων. (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθ. 63/2005 Π.Δ. 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α΄ 
200/98), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν. 
2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγρο−
τικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του 
Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135) όπως ισχύει 
κάθε φορά.

δ) Του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187) και 
την υπ’ αριθ. Υ1/04 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού 
για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουρ−
γείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) Της υπ. αριθμ. 316049/24−11−2009 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων σχετικά με την «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μιχαήλ Καρχιμάκη» (Β΄ 2401).

ε) Της υπ’ αριθ. 320679/09−11−2005 ΚΥΑ, σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του 
Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβα−
τίνες και αίγες (Β΄ 1613), όπως ισχύει κάθε φορά.

στ) Της υπ’ αριθ. 296104/11−09−2006 ΚΥΑ σχετικά με την 
«τροποποίηση της υπ. αρ. 320679/09−11−2005 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του 
άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ 
των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες».

στ) Της υπ’ αριθ. 319354/18−10−2006 Υπουργικής από−
φασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 
320679/09−11−2005 ΚΥΑ για την εφαρμογή του άρθρου 
69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των 
γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

2) Τους Κανονισμούς
α) (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «για τη θέ−

σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) 2019/93, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 
1454/2001, (ΕΚ) 1868/94, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, 
(ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ) 2358/71 και (ΕΚ) 2529/2001 (L 270/1), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

β) (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώ−
τος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
στo πλαίσιo της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

γ) (ΕΚ) 796/04 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στo πλαίσιo της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.

δ) (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209) «για τη χρη−
ματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

ε) (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (L 277) «για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

4) Τα σχετικά στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ που διαβιβάστη−
καν στην υπηρεσία μας. 

5) Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθ. 319354/18−10−2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 1606), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

Στο τέλος του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 301765/20−06−2007, 290794/21−04−2008 και 
282420/20−03−2009 υπουργικές αποφάσεις, προστίθεται 
το εδάφιο: «Για το έτος 2009 γίνεται κατ’ εξαίρεση δε−
κτός μέσος όρος ΟΜΧ ο οποίος προκύπτει από τουλά−
χιστον μια (1) δειγματοληψία, ότι αυτό αν δεν οφείλεται 
σε ευθύνη η αμέλεια του παραγωγού» 

Άρθρο 2

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το όριο της 
Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ) για τον προσ−
διορισμό των επιλέξιμων προς ενίσχυση ποσοτήτων 
προβείου και αιγείου γάλακτος στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 
και του άρθρου 3 της με αρ. 320679/9−11−2005 ΚΥΑ, 
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 296104/11−9−2006 ΚΥΑ, 
δημιουργούνται κλάσεις της ΟΜΧ και κλιμακώνεται το 
ύψος ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της ανω−
τέρω ΚΥΑ.

Άρθρο 3

Καθορισμός ορίου Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας 
(ΟΜΧ)

Το όριο της ΟΜΧ για τον προσδιορισμό των επιλέξι−
μων προς ενίσχυση ποσοτήτων προβείου και αιγείου 
γάλακτος, οι οποίες πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επι−
λεξιμότητας, ορίζεται σε ίσο ή μικρότερο από 1.000.000 
(ένα εκατομμύριο) μικρόβια/ml.

Άρθρο 4
Κλάσεις ΟΜΧ

Δημιουργούνται οι ακόλουθες 2 κλάσεις ΟΜΧ ως 
εξής:

(α) κλάση με ΟΜΧ έως και 500.000 μικρόβια/ml
(β) κλάση με ΟΜΧ από 500.001 έως και 1.000.000 μι−

κρόβια/ml
Άρθρο 5

Κλιμάκωση ύψους ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε μία από τις προβλεπό−
μενες στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης κλάσεις 
κλιμακώνεται σε 100 % της προβλεπόμενης ενίσχυσης 
για την κλάση (α) και 70 % για την κλάση (β). Σε περί−
πτωση υπέρβασης του συνολικού ποσού των 12,615 εκατ. 
Ευρώ που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Καν (ΕΚ) 
674/2008 της Επιτροπής εφαρμόζεται οριζόντια αναλο−
γική περικοπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της 320679/9−
11−2005 ΚΥΑ.

Άρθρο 6
Ισχύς − Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει για επιλέξιμες κατά τα 
λοιπά ποσότητες προβείου ή/και αιγείου γάλακτος που 
παραδόθηκαν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης 
στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 36760 (2)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Καβάλας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν.2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α798.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. 56568/28−5−2004 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β 78−6−2004).

4. Την υπ’ αριθμ. 12/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Καβάλας, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Καβάλας όπως διαμορφώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 12/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Καβάλας και η οποία έχει ως εξής:

Τροποποιεί τον Κανονισμό λειτουργίας του Πρωτοδι−
κείου Καβάλας, ώστε, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο 
Καβάλας να συνεδριάζει στην έδρα του Δικαστηρίου 
(στην Καβάλα): α) κάθε δεύτερη και τέταρτη Δευτέρα, 
β) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη και γ) κάθε πρώ−
τη και τρίτη Πέμπτη κάθε μηνός, με ώρα ενάρξεως την 
09:00, το δε Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας να 
συνεδριάζει στη μεταβατική έδρα της Χρυσούπολης: 
α) κάθε δεύτερη Τετάρτη, κάθε μηνός και β) κατά τους 
ζυγούς μήνες (Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και 
Δεκέμβριο) επιπλέον και κάθε 4η Τετάρτη καθενός από 
τους μήνες αυτούς, με ώρα ενάρξεως την 9:00.

Αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Καβάλα στις 03 
Μαρτίου 2010.

Οι Πρόεδροι 
Πρωτοδικών

Οι Πρωτοδίκες Η Γραμματέας

1. Χριστόδουλος 
Κυρτσίδης

1. Ελεονόρα Λινάκη
2. Μαγδαληνή 

Πράσσα
3. Ελισάβετ Κούτρα
4. Μαρία Γκιαούρη

5. Νικόλαος Τσίτρος
6. Αθηνά Κουμούρη
7. Φίλιππος Τσιώτας
8. Λεμονιά Τσαβίδη

9. Σπυρίδων 
Παπαζαχαρής
10. Παναγιώτα 
Συριοπούλου

Μπαταλογιάννη 
Ευθυμία

2. Ιωάννης 
Πανούσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

F
Αριθμ. 1016/109/149−δ΄ (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1016/109/149−α΄/8−9−2009 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών ερ−
γασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρή−
σεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπι−
κού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών» (Β΄ 1967).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.2518/1997 

«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α’−164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν.3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 
ερευνών» (Α΄ 209). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α’−164) όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 298) και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του» (Α΄ 213). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49/20−11−2009 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (Β΄ 2365). 

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

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παρ. 1 στ΄ της υπ’ αριθμ. 1016/109/149−α΄/8−
9−2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε−
ρικών (Β΄ 1967), αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρ−
θρο 5 του ν. 3418/2005 από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο 
και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το 
υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, 
πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας 
νόμιμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να 
περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ 
το πιστοποιητικό που εκδίδει ιατρός που υπηρετεί σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να φέρει θεώρηση του οικείου 
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νομικού προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω 
πιστοποιητικού πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμή−
νου από την ημερομηνία υποβολής του». 

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
    Αριθμ. 1016/109/121− ιδ΄ (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1016/109/121−ι΄/5−8−2009 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη−
ρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» 
(Β΄ 1710).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2518/1997 

«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄−164), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του 
ν.3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 
ερευνών» (Α΄− 209).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 
«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄−164) όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄−298) και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α΄−209).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του» (Α΄− 213).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄− 98).

5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11−
2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστα−
σίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ» 
(Β΄− 2365).

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

Άρθρο 1

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 της υπ΄ αριθμ. 1016/109/121−ι΄/5−8−2009 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ − 1710), προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η ως άνω δήλω−
ση του εδαφίου (ιι) υποχρεούται να διενεργεί δειγμα−
τοληπτικό έλεγχο, για την μη παραπομπή σε δίκη για 
κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.3230/2004 (Α΄− 44)».

2. Το άρθρο 1 παρ. 1ζ΄ της ιδίας ως άνω απόφασης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ν.3418/2005 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν 
είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το υποβλη−
θέν ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, πρέπει 
να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας νόμιμου 
ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να περιλαμ−
βάνει τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το πιστο−
ποιητικό που εκδίδει ιατρός που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να φέρει θεώρηση του οικείου νομικού 
προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστο−
ποιητικού πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμήνου 
από την ημερομηνία υποβολής του».

3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 της ιδίας 
ως άνω απόφασης καταργείται. 

Άρθρο 2

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, 20 Απριλίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
    Αριθμ. 1324.35/02/2010 (5)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή της 

αριθμ. 2/399/0022/07/07/2009 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1415 Β΄/15−07−2009).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 ΚΕΦ.Γ΄ του Νόμου 

3079/02 (ΦΕΚ 311 Α΄) «ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ».

β) Τις διατάξεις της παράγ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 
2/399/0022 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1415 Β΄/15−07−2009).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α).

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 
184/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄)

ε) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213 Α)

στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α)
ζ) Την αριθμ. 7004/3/49/20−11 −2009 Απόφαση ανάθε−

σης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη (ΦΕΚ 2365 Β΄)
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επι−
βάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΤΠ/ΓΓΑΝ 
Λ.Σ., αποφασίζουμε:

1. Για τη χορήγηση αποζημίωσης στο προσωπικό του 
ΛΣ που μετακινείται για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση 
στο εσωτερικό της χώρας απαιτούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

− Αίτηση ενδιαφερομένου.
− Βεβαίωση της Σχολής, Σχολείου ή Κέντρου Εκπαί−

δευσης στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του 
σπουδαστού και το σύνολο ημερών του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που παρακολούθησε, ανά μήνα.

− Ανάλυση αποδοχών σπουδαστού για τον αντίστοιχο 
μήνα.

− Φωτ/φο της διαταγής μετακίνησης στη σχολή φοί−
τησης του.

− Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ν’ αναφέρεται η οικο−
γενειακή κατάσταση του σπουδαστή (έγγαμος, άγαμος, 
με ή χωρίς τέκνα), ο τόπος διαμονής του, αν του έχει 
παρασχεθεί ή όχι στέγη, ότι δεν λαμβάνει παράλληλα 
επίδομα κινδύνου, ότι δεν είναι σε αναρρωτική ή κανο−
νική άδεια, καθώς επίσης και το σύνολο των ημερών 
που έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό ταξίδι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 14 Απριλίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
    Αριθμ. 44850/4992 (6)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  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 Διοικη−
τικών 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) των οργανικών διατάξεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α730.05.1997) 

δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄) 

ε) της αριθμ. 84811/16217/8.12.2008 απόφαση σύστασης 
του υπηρεσιακού συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/Β731.12.2008) 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουρ−
γούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων 
Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοι−
βή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πε−
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το 
προσωπικό του Υπουργείου 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 ή στο 
Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύ−
ουν στο Νομό αυτό. 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 του οικείου Υπουρ−
γείου ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του 
διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται 
ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των 
προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια−
τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός 
(1) έτους από την τοποθέτηση 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 δι−
καίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διοικητικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με 
αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται 
θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή 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 
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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 20 Απριλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. οίκ. 4282 (7)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  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 Διοικη−
τικών 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) των διατάξεων του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
107/Α/1997).

δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄).

ε) της υπ’ αρίθμ. 2561/2−4−1999 απόφαση σύστασης του 
υπηρεσιακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 383/Β΄/13−4−1999)

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 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί−
ας πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο 
το προσωπικό της Περιφέρειας 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 Γενικής Γραμ−
ματέως της Περιφέρειας και τοποθετούνται ως προϊ−
στάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊστα−
μένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του 
Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους 
από την τοποθέτηση 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 
Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήματος Διοίκησης 
Προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή 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 
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.

  Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

Αριθμ. 41/26−2−2010 (8)
    Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», λόγω 
μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού Αναπτυξια−
κής Δημοτικής Επιχείρησης (ΑΔΕ) και νυν Μονομε−
τοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας (ΑΔΕΚ Α.Ε.), 
στο Δήμο.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
25 του Ν. 3613/2007.

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. 
282/2009, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της 
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του άρθρου 277 του 
Π.Δ. 410/95 (ΑΔΕ) σε μονομετοχική δημοτική Ανώνυμη 
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εταιρεία με την επωνυμία Α.Δ.Ε.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΔΚΚ ν. 3463/2006.

3. Το ΦΕΚ 1082/11−2−2010 τεύχος Ανωνύμων εταιρειών 
και ΕΠΕ στο οποίο έγινε δημοσίευση του καταστατικού 
της νέας εταιρείας.

4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με την 
οποία προβλέπεται η μεταφορά πλεονάζοντος προσω−
πικού στο Δήμο Καλλιθέας.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΚ 
Α.Ε. αρ. 1/2010 για μεταφορά του προσωπικού της με−
τατρεπόμενης ΑΔΕ στη νέα εταιρεία και του πλεονά−
ζοντος προσωπικού στο Δήμο.

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλλιθέας σύμφωνα με τον 
οποίο δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις με σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου.

7. Την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δή−
μου με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί 
ανάλογες πιστώσεις τους αντίστοιχους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου για την μισθοδοσία του 
μεταφερόμενου προσωπικού.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/4−9−2009 
(ΦΕΚ 163/4−9−2009) τεύχος Α΄, αποφασίζει ομόφωνα:

Συστήνει δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω με−
ταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της ΑΔΕΚ Α.Ε. 
στο Δήμο και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση ΔΕ δημοσιογράφου για την Λουλουδάκη 
Ροδόπη του Γεωργίου και,

Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού για την Σαββούλη Σεβαστή 
του Μιχαήλ.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Το μεταφερόμενο προσωπικό στο Δήμο διέπεται ως 
προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργα−
σίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που 
ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαμβα−
νομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη για 
το έτος 2010 ύψους 67.000,00 € και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2010 ως εξής:

Α) Τον Κ.Α 10−6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» πο−
σού 30.000,00 €

Β) Τον Κ.Α. 10−6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά 
για το ΙΚΑ», ποσού 7.000,00 €,

Γ) Τον Κ.Α. 70−6021 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» πο−
σού 30.000,00 € και

Δ) Τον Κ.Α. 70−6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά 
για το ΙΚΑ», ποσού 7.000,00 €

Για τα επόμενα έτη προκαλείται συνολική δαπάνη 
74.000,00 € ανά έτος η οποία θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλυθιές, 20 Απριλίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

    ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εις τον Κανονισμόν Λειτουργίας του Εκκλησιαστικού 
Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΛΙ−
ΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», που εδημοσιεύθη 
εις το ΦΕΚ 344/τχ.Β΄/30.3.2010 (σελίς 4392), και εις το 
άρθρον 16 του Κανονισμού η φράσις, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«..εδρεύοντος εν Κηφισιά και εις την έδραν της Ιεράς 

Μητροπόλεως»,
στο ορθό:
«..εδρεύοντος εν Ιλίω και εις την έδραν της Ιεράς 

Μητροπόλεως».

  (Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου).  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02005710305100008*

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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