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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ. 15930 (1)

Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2. Το υπ’ αριθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/27.12.2006.

4. Την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » 
που κυρώθηκε με το πρώτο του π.δ. 63/2005 και της 
υπ’ αριθμ. 550/7.10.1992 εγκυκλίου της Γραμματείας του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Την από 23.1.2008 βεβαίωση του Δικηγόρου Τρικά−
λων Κωλέτη Αθανασίου.

7. Την υπ’ αριθμ. 33/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, αποφασίζουμε:

Όπως ο Δήμος Τρικκαίωνν προβεί στη σύναψη Συμ−
βάσεων Μίσθωσης Έργου ενός έτους (από την ημερο−
μηνία υπογραφής της σύμβασης) δεκαέξι (16) ατόμων 
ειδικότητας και συγκεκριμένα ως εξής:

Α΄ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

1. Δύο (2) ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και 
ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής 
με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση Τοπογραφικών 
μελετών, έργων που πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος 
στο ΕΣΠΑ 2007− 2013.

2. Ένας (1) ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ένας (1) ΠΕ 
Μηχανικός Χωροταξίας − Πολεοδομίας και Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, ένας (1) ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός και δύο (2) ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί Έργων 
Υποδομής με αντικείμενο εργασίας την σύνταξη Πο−
λεοδομικών μελετών και την ανάπτυξη γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών των νεοεντασσομένων πε−
ριοχών και των συνοικισμών της πόλης.

3. Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγος − Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος 
με αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο των Ηλεκτρομη−
χανολογικών μελετών που υποβάλλονται για έκδοση 
οικοδομικών αδειών.

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Ένας (1) ΠΕ Συγκοινωνιολόγος Πολ. Μηχ. ,με αντι−
κείμενο εργασίας την σύνταξη μελετών και τις επιβλέ−
ψεις έργων οδοποιίας, πεζοδρόμησης και κατασκευής 
ισόπεδων κόμβων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής 
ικανότητας της πόλης.

2. Ένας (1) ΔΕ Σχεδιαστής με αντικείμενο εργασίας την 
σύνταξη μελετών διαμόρφωσης πλατειών και κοινοχρή−
στων χώρων σε διάφορα σημεία εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου.

Γ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜ/ΣΙΟΥ

− Ένας (1) ΓΙΕ Χημικός με αντικείμενο εργασίας την 
καθαριότητα των ποταμών και την προώθηση προγραμ−
μάτων ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
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Δ΄ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

1. Ένας (1) ΠΕ Κτηνίατρος με αντικείμενο εργασίας τη 
διενέργεια των απαραίτητων κτηνιατρικών ν για την 
υλοποίηση των επί μέρους στόχων του προγράμματος 
αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων στον Δήμο και την 
παρακολούθηση για την καλή κατάσταση υγείας των 
ζώων του Ζωολ. Κήπου.

2. Ένας (1) ΓΙΕ Γεωπόνος με αντικείμενο εργασίας τη 
λειτουργία του Φυτωρίου.

Ε΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ν. 1568/1985
«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

1. Ένας (1) ΠΕ Γιατρός Εργασίας
2. Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός − Τεχνικός 

Ασφαλείας.
− Τα ανωτέρω άτομα θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου 

Τρικκαίων που κατά το τρέχον έτος είναι αυξημένες και δεν 
μπορούν να γίνουν από το υπάρχον τακτικό προσωπικό δε−
δομένου του φόρτου εργασίας και της έλλειψης επαρκούς 
αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού και μέχρι να ξεκινήσει 
αφ’ ενός μεν η διαδικασία τροποποίησης του ισχύοντος 
ΟΕΥ και της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών ενόψει της 
επιδιωκόμενης πιστοποίησης, αφετέρου δε η διαδικασία 
πλήρωσης κενών θέσεων τακτικού προσωπικού.

Η ανάθεση έργου δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων του Δήμου και απαγορεύεται η ανανέω−
ση ή παράταση των συμβάσεων αυτών, οι οποίες είναι 
γνήσιες και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία σύμ−
φωνα με σχετική βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι 
ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με 
μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, παρακαλούμε να 
ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ, Γενική Δ/νση Τοπ.
Αυτ/σης, Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού 
,εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο ποσό των 286.400,00 ευρώ. (Κ.Α. 40− 6112).

Οι υπ’ αριθμ. 11063/21.8.2008 και 11517/4.9.2008 αποφά−
σεις μας παύουν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 25 Νοεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 5603 (2)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, 
Τουριστικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Χέρσου» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του 
ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Χέρσου − ΔΗ.Κ.Ε.Χ.» Νομού Κιλκίς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ 
1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

2) Την υπ’ αριθμ. Ε.5302/13.7.1994 (ΦΕΚ 587/Β΄/29.7.1994) 
απόφαση της Νομάρχη Ν. Κιλκίς που αφορούσε τη 
σύσταση αμιγούς κοινοτικής επιχείρησης στην Κοινό−
τητα Χέρσου Ν. Κιλκίς με την επωνυμία «Αμιγής κοι−
νοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης Κοινότη−
τας Χέρσου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Ε.2274/3.4.1996 απόφασή μας (ΦΕΚ 298/Β΄/6.5.1996) ως 
προς την επωνυμία και τους σκοπούς της και την υπ’ 
αριθμ. 1544/29.3.2001 απόφασή μας (ΦΕΚ 425/Β΄/12.4.2001) 
ως προς την επωνυμία.

3) Τις υπ’ αριθμ. 24/2008 και 95/2008 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χέρσου που αφορούν 
στην μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστι−
κής, Τουριστικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Χέρσου» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του 
ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Χέρσου − ΔΗ.Κ.Ε.Χ.» του Νομού Κιλκίς.

4) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που αφορά τη 
μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, 
Τουριστικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Χέρσου» σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χέρσου − ΔΗ.Κ.Ε.Χ.», 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 95/2008 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χέρσου.

5) Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανα−
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/6.11.2000, τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 
1293/Β΄/23.8.2004) απόφαση μας περί ορισμού εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων 
στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Την προσαρμογή του καταστατικού της «Αμιγούς Δη−
μοτικής Επιχείρησης Χέρσου», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και την μετατροπή της σε 
κοινωφελή επιχείρηση, ως εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΕΡΣΟΥ (ΔΗ.

Κ.Ε.Χ.)
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3463/2006
3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η οργάνω−

ση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και παροχή υπηρε−
σιών, όπως αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω:

Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως:
− Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και δομών Κοινωνικής 

Φροντίδας.
− Η ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.
− Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−

μάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δρα−
στηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης.
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− Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμ−
ματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας 
και την προαγωγή ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων για την φροντίδα και 
η παρακολούθηση κατ’ οίκον, μοναχικών ατόμων τρίτης 
ηλικίας με περιορισμένες δυνατότητες αυτοεξυπηρέ−
τησης.

− Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
− Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών.
− Λειτουργία Κ.Α.Π.Η.
− Λειτουργία σχολών γονέων σε συνεργασία με την 

Εκπαιδευτική Κοινότητα
− Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών.
− Η σχεδίαση, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 

για την πρόληψη της παραβατικότητας.
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−

μετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιν−
νοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και 
αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων εθε−
λοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης.

− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά 
σχέδια και προγράμματα για την εφαρμογή και ανάπτυξη 
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινω−
νικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, Κέντρα Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού, Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης κλπ.

− Συμβολή στη απορρόφηση του εργατικού δυναμι−
κού της περιοχής του Δήμου Χέρσου με την ανάπτυξη 
συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς 
τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
ρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και 
την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, με τη δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Β. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπη−
ρεσιών στον τομέα της παιδείας και ιδίως:

− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
− Η οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ−

σεων στα σχολεία.
− Η προώθηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκ−

παίδευσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
− Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτο−

βουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία 
της χώρας και της Ε.Ε.

− Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.

Γ. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−
σιών στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού 
και ιδίως:

− Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−
μάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων 
πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

− Η εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση του πολι−
τισμού σε τοπικό επίπεδο.

− Η λειτουργία των πολιτιστικών και πνευματικών 
κέντρων και η δημιουργία επιμέρους τμημάτων όπως 
λαογραφικού μουσείου, πινακοθήκης, κινηματογράφου 
και θεάτρου, φιλαρμονικών κλπ.

− Η εφαρμογή προγραμμάτων προσέγγισης των δι−
αφόρων μορφών τεχνών με την λειτουργία σχολών 
διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, 
γλυπτικής κ.λπ.

− Η ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, 
η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρο−
νων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 
επίπεδο.

− Η προστασία μνημείων και ιστορικών χώρων της πε−
ριοχής, που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού.

− Η προστασία και αξιοποίηση παραδοσιακών − ιστο−
ρικών χώρων και κτισμάτων και πρώην σχολικών κτι−
ρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 
φορείς.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η Έκδοση τοπικής εφημερίδας και διαφόρων εντύ−
πων πληροφόρησης των κατοίκων του Δήμου.

− Η λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου στον χώρο 
του Πολιτιστικού Κέντρου

− Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημο−
τικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών 
χώρων άθλησης.

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης του μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλη−
τικών εκδηλώσεων.

Δ. Η οργάνωση δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρε−
σιών στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδίως:

− Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμ−
μάτων που συμβάλουν στην προστασία και αναβάθμιση 
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η προώθηση και υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των κατοίκων.

Ε. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
− Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της δημοτικής συ−

γκοινωνίας.
− Η λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας και η εκτέ−

λεση γενικότερα του κάθε συγκοινωνιακού έργου που 
αφορά στην μαζική μετακίνηση των δημοτών.

− Η εποπτεία της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων 
για την ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού.

− Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαδρομών και 
η διαμόρφωση των δρομολογίων.
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− Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και η παροχή 
κάθε απαιτούμενης πληροφόρησης σχετικά με την πα−
ρεχόμενη εξυπηρέτηση, τα δρομολόγια, τις διαδρομές 
κλπ. τόσο με την ανάρτηση πινάκων και ανακοινώσεων 
στις στάσεις διέλευσης των λεωφορείων όσο και με 
κάθε άλλα πρόσφορα μέσο.

ΣΤ .Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών βελτίωσης της 
καθημερινής ζωής των κατοίκων

− Ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και τεχνολογικών 
εφαρμογών προσέλκυσης των πολιτών και ιδιαίτερα 
των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμ−
βάσεων παιδείας – πολιτισμού.

− Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω 
της επέκτασης των περιφερειακών σχολικών δικτυα−
κών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με 
τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και 
με την ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων 
που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

− Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστη−
ρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση και 
Δια Βίου Μάθηση αλλά και θα απλουστεύσουν τις συναλ−
λαγές των πολιτών της Περιφέρειας αξιοποιώντας ευρυζω−
νικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς όπως ενδεικτικά 
ο τουρισμός, οι μεταφορές, η υγεία, η γεωργία κλπ.

− Εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και 
ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

Ζ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθνικών και ευ−
ρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία με 
άλλους φορείς για τη συμμετοχή σε αυτά.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

τριάντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής 
στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η διάρκεια της επιχεί−
ρησης μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστημα, 
πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του 
καταστατικού.

5. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Δημοτικό Διαμέ−

ρισμα Χέρσου.
6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Χέρσου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη−
ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 
3463/2006.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/2006.

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα οπό 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− Δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 

τους καταστατικούς σκοπούς.
− Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεών της.
− οι πρόσοδοι από περιουσιακά τους στοιχεία.
7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορί−

ζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Χέρσου. Από τα μέλη αυτά, τουλάχιστον τρία 
(3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χέρσου, ένας (1) 
είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) ερ−
γαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση 
αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοι−
κοι του Δήμου με ανάλογη πείρα ή γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση 
των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία. Σε περίπτωση που στην 
Επιχείρηση απασχολούνται λιγότεροι από είκοσι εργα−
ζόμενοι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα αντικαθί−
σταται από ένα δημότη ή κάτοικο του Δήμου.

8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση κεφαλαίου 

το οποίο παραμένει στα 17.116,95 ευρώ.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη 
λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Χέρσου. Η 
εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζο−
νται από το Δημοτικό Συμβούλιο Χέρσου.

10. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2008 για το Δήμο 
Χέρσου (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005).

11. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Χέρσου» υποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σε όλα, εν γένει, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις της «Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρη−
σης Πολιτιστικής, Τουριστικής, Οικονομικής και Κοινω−
νικής Ανάπτυξης Χέρσου», εξομοιούμενη με καθολικό 
διάδοχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 11 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

F
(3)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΣ του Μιχαήλ

Με την υπ’ αριθμ. 7382/25.11.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΣ 
του Μιχαήλ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37095

    Αριθμ. 90 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνι−

κής Σχολής Χορού στην Αγραφιώτη Δήμητρα, οδός 
Δελιγραμμάτικα 1, Βασιλικό Ευβοίας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχο−

λών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 
127/Α/13.5.1981).

2. Το ν. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ 31/Β/1985).
3. Το π.δ. 457/1983 «Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι−

κών Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/Α/1983).
4. Το π.δ. 347/1986 «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

στους Νομάρχες και τις Περιφερειακές αρχές διανο−
μαρχιακού επιπέδου»

5. Το ν. 2218/1994 «Περί ίδρυσης Ν.Α. Εύβοιας»
6. Την υπ’ αριθμ. 90/28.3.2008 αίτηση της Αγραφιώτη 

Δήμητρας. οδός Δελιγραμμάτικα 1, Βασιλικό Ευβοίας 
και τα συνοδευτικά σ’ αυτή δικαιολογητικά.

7. Το πρακτικό αυτοψίας της αρμόδιας επιτροπής 
ελέγχου των κτιριολογικών εγκαταστάσεων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 15.10.2008.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε, βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού, στην 
Αγραφιώτη Δήμητρα, επί της οδού Δελιγραμμάτικα 1 
στο Βασιλικό Ευβοίας.

Διευθυντής σπουδών της Ερασιτεχνικής Σχολής χορού 
ορίζεται η Ι Παπαδοπούλου Σοφία η οποία διαθέτει την 
αντίστοιχη προϋπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 
1 του π.δ. 457.

  Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 2008

 Ο Νομάρχης
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

F
(5)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στη Φοινίκη Αδαμαντία 
του Διονυσίου και της Φωτεινής.

      Με την υπ’ αριθμ. 6847/17.11.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Ηρακλείου έχει χορηγηθεί άδεια Άσκησης επαγγέλ−
ματος Κοινων. Λειτουργού στη Φοινίκη Αδαμαντία του 
Διονυσίου και της Φωτεινής.

  Ηράκλειο, 21 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΣΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. 4476 (6)
Σύσταση − συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Α. 

Καρδίτσας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 157 − 162 του νέου Υπαλ−

ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 και 112 του Κώδικα 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ/γμα 30/1996), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 38 του
ν. 2503/1997.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας, όπως τροπο−
ποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, ισχύει και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/127/31.10.2007 Απόφαση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 104/τ.Β΄/28.1.2008).

4. Την υπ’ αριθμ. 4878/25.09.2004 απόφαση μας περί 
σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Καρ−
δίτσας (ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/3.9.2004).

5. Την ανάγκη σύστασης − ανασυγκρότησης και λει−
τουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για θέματα προ−
σωπικού της Ν.Α. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις προανα−
φερόμενες διατάξεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ν.Α. Καρδί−
τσας, γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είχε ήδη συσταθεί και 
λειτουργούσε με προγενέστερη απόφαση μας με αριθμό με−
λών ίσο μ’ αυτό της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε − συγκροτούμε στη Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση Καρδίτσας πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό της Ν.Α. Καρδίτσας, το 
οποίο θα αποτελείται από:

1α. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο, που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία Προϊσταμένων Διεύθυνσης, που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου της Ν.Α. Καρδίτσας και έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
που ορίζεται Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

1β. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους, με βαθμό Α΄, από 
αυτούς που έχουν ένα (1) τουλάχιστον έτος άσκηση 
καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος, και υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Ν.Α. Καρδίτσας και

1γ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλ−
λήλων της Ν.Α. Καρδίτσας, με βαθμό Α΄.

2. Τα υπό στοιχείο Ια και 1β της παραγράφου 1 μέλη, 
ορίζονται με απόφαση μας ως τακτικά μέλη και τοπο−
θετούνται ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, όπως αυτές 
ορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις της Ν.Α. Καρ−
δίτσας, για μία τριετία.

3. Τα υπό στοιχείο 1γ της παραγράφου 1 αιρετά μέλη, 
εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές, με άμεση κα−
θολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία 
και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση 
αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό αιρετό μέλος 
ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστημα της θητείας.

4. Τα αναπληρωματικά μέλη των υπό στοιχείο 1β της 
παρ. 1 τακτικών μελών, ορίζονται από υπαλλήλους της 
Ν.Α. Καρδίτσας, που έχουν επιλεγεί ως Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων.

5. Ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών 
κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον 
με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρε−
τεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη 
που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).
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6. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα 
τακτικά μέλη των υπό στοιχείο 1 β της παρ. 1.

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου 
θα προεδρεύει ο αναπληρωτής του, στην περίπτωση 
αυτή, ως τακτικό μέλος θα συμμετέχει ο αναπληρωτής 
του Προεδρεύοντος.

8. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος της Ν.Α. Καρδίτσας με βαθμό τουλάχιστον 
Γ’, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της 
οικείας υπηρεσίας.

9. Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
επίσης με τον αναπληρωτή του, ο Προϊστάμενος της 
υπηρεσίας προσωπικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου (εκτός 
αν είναι και μέλος αυτού) ή ένα από τα μέλη του.

10. Κατά την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων, ο 
εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο και θα είναι ένα 
από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133 του Υ.Κ.

11. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής.

12. Έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Καρ−
δίτσας είναι το Νομαρχιακό Κατάστημα.

13. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, 
μετέχουν, εφόσον υπάρχουν, οι δύο εκπρόσωποι του 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, διαφορετικά θα εκπροσωπούνται από 
τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλ−
λήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα. 3 Δεκεμβρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. 29955 (7)
Αύξηση του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των 

αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ − ΠΕΙΡΑΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1470/1938 «περί Οργανισμού του Ταμείου 

Λαϊκών Αγορών Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 
428 Α).

2. Το π.δ. 489/1987 «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών 
Αγορών» (ΦΕΚ 226 Α).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 «Τροπο−
ποίηση του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
διατάξεις» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 249 Α).

4. Το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για 
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 
τομέων του εμπορίου και της αγοράς» – Θέματα Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 202 Α) με τις οποίες αντικαταστάθηκε 
το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α).

5. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 «Τροπο−
ποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ110 Α) με το οποίο κωδικο−
ποιήθηκε ο ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως 
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης” (ΦΕΚ 
331 Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 100 Α).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 51/9.3.2006 (ΦΕΚ 53 Α) «Όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» όπως 
ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Α2− 1095/23.2.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης « Καθορισμός του ύψους, διαδικασί−
ας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου 
δικαιώματος…» (ΦΕΚ 248 Β).

8. Την υπ’ αριθμ. 44/20.11.2008 (Θέμα5Ο) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλ−
λεται υπέρ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας –
Πειραιά, από τους αδειούχους πωλητές (επαγγελματίες –
παραγωγούς και εκπροσώπους Πρωτοβαθμίων Συνε−
ταιριστικών Οργανώσεων ή αναγνωρισμένων ομάδων 
παραγωγών) που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας της Νομ. Αυτοδιοίκησης Αθήνας – Πειραιά 
σε πέντε ευρώ (5,00 €) από 1.1.2009.

2. Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών υπο−
χρεούνται στην καταβολή του ανωτέρω δικαιώματος 
για 25 ημέρες μηνιαίως ανεξάρτητα αν προσέρχονται 
σε αυτές. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι 
επαγγελματίες πωλητές που δεν προσέρχονται στις 
λαϊκές αγορές λόγω ανικανότητάς τους προς εργασία, 
η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βε−
βαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι εκπρόσωποι Πρωτοβαθ−
μίων Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή αναγνωρισμένων 
ομάδων παραγωγών, που έχουν άδεια για τις λαϊκές 
αγορές, δικαιοδοσίας του Οργανισμού υποχρεούνται 
στην καταβολή του ως άνω δικαιώματος, μόνο για όσες 
ημέρες προσέρχονται σε αυτές.

4. Οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγοί 
και εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων ή αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών) που κα−
ταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο του κανονικού, από τον 
καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πει−
ραιά, θα καταβάλλουν αυξημένο δικαίωμα ως εξής:

α) Οι χρησιμοποιούντες χώρο από 3 – 4,5 μέτρα, μισό 
ακόμα δικαίωμα δηλαδή επτάμισυ ευρώ (7,50 €).

β) Οι χρησιμοποιούντες χώρο από 4,5 – 6 μέτρα, ένα 
ακόμα δικαίωμα δηλαδή δέκα ευρώ (10 €).

Στο ως άνω δικαίωμα περιλαμβάνονται το κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου (ν. 187/1943 – ν. 12/ 
1975) αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,40%.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Α2− 1095/ 
2007 (ΦΕΚ 248 Β/) Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δ. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ  
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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*02026052312080008*

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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