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Γ.Γ./ΥΕΝΑΝΠ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008
έως 30.6.2008. ...................................................................................
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Με την υπ’ αριθμ. 1896/11.1.2008 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που
διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ−
τοδιοίκησης», το π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το π.δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας», τις διατάξεις του ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 26/τ.Α/9.2.2007), τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι−
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», την υπ’
αριθμ. 33/28.12.2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/τ.Α/2006), το π.δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α/15.3.2001) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, την ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/1/26088/1.11.2007 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, για την διάθεση αποφοί−
των της Α΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ, για διορι−
σμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και την ΔΙΔΚ/
Φ.1./25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β/3.10.2007) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο:
1. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ−
στασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο (2) θέσεις του
κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, και μία (1) θέση του
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) για τους αποφοίτους
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της Α΄ Εκπαιδευτικής Σειράς του τμήματος Πολιτικής Προ−
στασίας, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
οποίες στελεχώνονται από τους κατωτέρω αποφοίτους
και καταργούνται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε
λόγο των διοριζομένων σε αυτές υπαλλήλων.

2. Διορίζονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ−
στασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι κάτωθι απόφοι−
τοι της Α΄ Εκπαιδευτικής Σειράς του τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Ε.Σ.Τ. Α., στις ανωτέρω συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις ως εξής:

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΜΚ

ΒΑΘΜΟΣ

1.

ΜΟΣΧΟΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ

Διοικητικής
Οργάνωσης

17

Β΄

2.

ΜΕΛΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ

Διοικητικής
Οργάνωσης

17

Β΄

3.

ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ

Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων)

16

Β΄

Ο διορισμός των παραπάνω υπαλλήλων ισχύει αναδρομικά από 6 Οκτωβρίου 2007.
(Αριθμός βεβαίωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείο Εσωτερικών: 3217/14.3.2008).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
(2) ισχύει, την ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/1/26088/1.11.2007 απόφαση του
Δημοσίευση αποφάσεων διορισμού αποφοίτων της Α΄ Υπουργού Εσωτερικών, για την διάθεση αποφοίτων της
Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Α΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ, για διορισμό σε θέσεις
Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη διοικητικών υπαλλήλων και την ΔΙΔΚ/Φ.1./25873/1.10.2007
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
(ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών, για την ανάθεση αρμοδιο−
Με την υπ’ αριθμ.1895/11.1.2008 απόφαση του Υφυπουργού
τήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξε− Αθανάσιο Νάκο:
1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, τέσσερις
ων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης», το π.δ. 49/1988 (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, για τους απο−
«Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροπο− φοίτους της Α΄ Εκπαιδευτικής Σειράς των Τμημάτων
ποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις τον ν. 3528/2007 «Κύρωση Οργάνωσης & Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης,
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α/9.2.2007), στελεχώνονται από τους κατωτέρω αποφοίτους και κα−
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ταργούνται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. των διοριζομένων σε αυτές υπαλλήλων.
2. Διορίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι κάτωθι
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι− απόφοιτοι της Α΄ Εκπαιδευτικής Σειράς των Τμημάτων
κού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», Οργάνωσης & Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης,
την υπ’ αριθμ. 33/28.12.2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/τ.Α/2006), το στις ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α/15.3.2001) όπως τροποποιήθηκε και του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ως εξής:
A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΜΚ

ΒΑΘΜΟΣ

1.

ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟ−
ΜΑΧΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ

Διοικητικού

17

Β΄

2.

ΤΑΣΙΩΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΠΕ

Διοικητικού

17

Β΄

3.

ΜΑΤΣΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ

Διοικητικού

17

Β΄

4.

ΠΟΛΥΓΈΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

Διοικητικού

17

Β΄

Ο διορισμός των παραπάνω υπαλλήλων ισχύει αναδρομικά από 6 Οκτωβρίου 2007.
(Αριθμός βεβαίωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείο Εσωτερικών, 3218/14.3.2008).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
(3) ατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 και 23 του ν. 2266/1994,
μεταφέρεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι−
Μεταφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ οδηγών,
δικαίου αορίστου χρόνου.
Πάσχος Αριστοτέλης του Χρήστου, από την Ανώνυμη
Με την υπ’ αριθμ. Τ. 363/803/0003/21.1.2008 κοινή Συγκοινωνιακή Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.Θ.Ε.Λ.
υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι− Α.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών−Τελω−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νείο Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, με την ίδια σχέση
εργασίας και σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ
Τελωνειακών, που συνιστάται με την πράξη αυτή και
καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρό−
πο αποχώρηση του μεταφερόμενου υπαλλήλου από
την υπηρεσία και ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης
μόνιμης θέσης (ΔΕ).
Ο ανωτέρω μεταφερόμενος υπάλληλος θα παραμεί−
νει υποχρεωτικά για μια δεκαετία στην υπηρεσία που
μεταφέρεται.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠΟΟ: 4415/13.3.2008).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 17822
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11664/27.2.1996 υπουργικής
απόφασης περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης
του διαγωνισμού δικαστικών επιμελητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 «Κώδι−
κας Δικαστικών Επιμελητών» (ΦΕΚ 126 τ.Α΄).
2. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 11664/27.2.1996 «Καθορισμός
της ύλης από την οποία λαμβάνονται τα θέματα για το
διαγωνισμό των δικαστικών επιμελητών» (ΦΕΚ 155 τ.Β΄).
3. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης αυτής
μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (ΦΕΚ 153 τ.Α΄) και την προσθήκη διατάξεων
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 6 παρ.
13 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτά−
χυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 67 τ.Α΄) όπως ισχύει σήμερα, και
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθμ. 11664/27.2.1996
περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού
δικαστικών επιμελητών, ως ακολούθως:
1. Στην ύλη του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικα−
θίσταται η ενότητα 4 ως εξής:
4. ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ−Διαταγή πληρωμής, Άρθρα 623−634
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ−Διαφορές από πιστωτικούς τίτ−
λους, Άρθρο 639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ−Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου,
Άρθρα 662Α, 662Β, 662Δ, 662ΣΤ,662Ζ.
2. Στην ύλη του Εμπορικού Δικαίου και σε αντικατά−
σταση των διατάξεων «Περί Πτωχεύσεως» του Εμπο−
ρικού νόμου (άρθρα 525−541) προστίθεται η ενότητα 8,
ως εξής:
8. ν. 3588/2007
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Γενική Διάταξη, Άρθρο 1
Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης, Άρθρα 2−9
Εξασφαλιστικά μέτρα, Άρθρα 10, 11
Αντίκλητοι, Προθεσμίες, Άρθρα 12, 14
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, Άρθρα 15−28
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας υπ’ αριθμ.
11664/27.2.1996 (ΦΕΚ 155/13.3.1996 τ.Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2008
O YΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 5118.15/01/2008
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού
Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ εξαμήνου 2008.

(5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις». β) του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α/19.9.2007).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.
3. Το υπ’ αριθμ. Φ.2.6/58/29.1.2008 έγγραφο του Λ.Τ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
4. Την υπ’ αριθμ. 01/3.1.2008 πράξη της Λιμενικής Επι−
τροπής Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320)
ωρών συνολικά, με αμοιβή, για τέσσερις (4) υπαλλήλους
του Λιμενικού Ταμείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπου υπηρετούν
συνολικά έξι (6) υπάλληλοι για την αντιμετώπιση εκτά−
κτων υπηρεσιακών αναγκών, για το Α΄ εξάμηνο 2008
και ειδικότερα:
Παροχή υπηρεσιών στα Ε/Γ − Ο/Γ πλοία της γραμμής
Ζακύνθου − Κυλλήνης, στα ημερόπλοια και στα τουρι−
στικά − θαλαμηγό σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα
Ζακύνθου, όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, κ.α.
Καταγραφή των ελλιμενιζομένων σκαφών αναψυχής,
έλεγχος των διακινουμένων επιβατών στα ημερόπλοια
που εκτελούν δρομολόγια περίπλου του νησιού και ορθή
βεβαίωση και είσπραξη των τελών διακίνησης επιβατών
και λοιπών λιμενικών τελών, όπως προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις.
Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που εκτε−
λεί η Υπηρεσία μας στη ζώνη αρμοδιότητάς της.
Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν
στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και
των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς
μας στην παραλιακή ζώνη, περιποίηση − καθαρισμός
− καλλωπισμός των κηπαρίων και δένδρων καθ’ όλο το
μήκος της χερσαίας ζώνης λιμένος.
Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώρων
στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπεζοκα−
θισμάτων, μικροπωλητών υπαθρίου εμπορίου κ.λ.π. και
είσπραξη των αναλογούντων τελών παραχώρησης.
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Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) μηνιαίως.
2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ έτους 2008 στον οποίο υπάρχει σχετική
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261.
Ο αριθμός των υπαλλήλων καθώς και ο αριθμός των
ωρών υπερωριακής εργασίας, θα εξαρτηθεί από τις
πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθοριστεί
με απόφαση της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου.
Υπεύθυνος για την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται
η Πρόεδρος του Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 5111.15/04/2008
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας δέκα τακτικών υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής που απασχολούνται στα
Γραφεία ΥΕΝΑΝΠ, ΥΦΕΝΑΝΠ και Γ.Γ./ΥΕΝΑΝΠ για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 30.6.2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ... και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7257/0022/31.12.2003 εγκύκλιο Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών/ΓΛΚ.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/5828/0022/24.1.2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ 38 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./30.1.2008).
4. Τις υπ’ αριθμ. 5111.02/25/2004/20.5.2004, 5111.02/07/200
5/13.4.2005, 5111.02/05/2006/14.4.2006 αποφάσεις Γ.Γ./ΥΕΝ,
5111.03/106/2007/29.11.2007, 5111.03/107/2007/29.11.2007 απο−
φάσεις ΥΕΝΑΝΠ και 5111.03/03/2008/7.1.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
των Γραφείων ΥΕΝΑΝΠ, ΥΦΕΝΑΝΠ και ΓΓ/ΥΕΝΑΝΠ, οι
οποίες πρέπει να καλυφθούν με υπερωριακή εργασία,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας, με αμοιβή για δέκα (10) τακτικούς
υπαλλήλους Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής που υπηρετούν στα Γραφεία
ΥΕΝΑΝΠ, ΥΦΕΝΑΝΠ και ΓΓ/ΥΕΝΑΝΠ και μέχρι εξήντα (60)
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως κατά το χρονικό διάστημα
από 1.1.2008 έως 30.6.2008.
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή
ανέρχεται σε 21.800 ΕΥΡΩ περίπου σε βάρος του ΚΑΕ
0511 του φορέα 41/110 «Κεντρική Υπηρεσία και Λιμεναρ−

χεία», Προϋπολογισμού ΥΕΝΑΝΠ, έτους 2008 όπου έχει
προβλεφθεί σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη
δημοσίευση της και μέχρι 30.6.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2831
(7)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
Επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αισωνί−
ας» Ν. Μαγνησίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλλη−
λεγγύης του Δήμου Αισωνίας» Ν. Μαγνησίας (ΔΗ.
Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 252−264,269 του ν.
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ.
Α 114/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).
3. Το υπ’ αριθμ. 10819/εγκ. 16/22.2.2006 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το υπ’ αριθμ. 71245/εγκ/77/19.12.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων Ο.ΤΑ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ. 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας για υπογρα−
φή εγγράφων). (ΦΕΚ. 1157/τ.Β΄/10.7.2007).
6. Την από Φεβρουάριο του 2008 οικονομοτεχνική με−
λέτη βιωσιμότητας της κοινωφελούς Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλλη−
λεγγύης» του Δήμου Αισωνίας του Νομού Μαγνησίας.
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α).
7. Την υπ’ αριθμ. 20/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αισωνίας, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρη−
σης με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου
Αισωνίας» Ν. Μαγνησίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλ−
ληλεγγύης Δήμου Αισωνίας Ν. Μαγνησίας.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006.
3. ΣΚΟΠΟΙ της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς.
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−
γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με τη
Α.1.1. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια−
κών σταθμών,
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Α.1.2. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων, α.1.3. μονάδων κοινωνικής φρο−
ντίδας.
Α.1.4. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.5. τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών
προγραμμάτων.
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων
δημοτών.
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
του Δήμου.
Α.2 παιδείας, πολιτισμού, και συγκεκριμένα:
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία
δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή
παραχωρούνται στο δήμο Αισωνίας.
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
της σε αυτά.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της
ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για
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την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
Β) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα
όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του ν. 3463/2006
Γ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Δ) Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και συγκεκριμένα:
− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους,
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρι−
σμα του Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας.
6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Αισωνίας για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
− Δωρεές,χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
− Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
τους καταστατικούς σκοπούς.
− Οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία της επιχεί−
ρησης.
7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−
βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά
τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και ένας
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη
μειοψηφία. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς
αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απα−
σχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση του κε−
φαλαίου της επιχείρησης το οποίο παραμένει στα
65.000,00 ευρώ.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
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η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός 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 Αισωνίας. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται
από το δημοτικό συμβούλιο Αισωνίας.
10. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ−ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
για το Δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 24 Μαρτίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
F
Αριθμ. 2810
(8)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την
Επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αισωνίας»
Ν. Μαγνησίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού του Δή−
μου Αισωνίας» Ν. Μαγνησίας (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α.)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264,269 του ν. 3463/2006
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ. Α 114/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).
3. Το υπ’ αριθμ. 10819/εγκ. 16/22.2.2006 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το υπ’ αριθμ. 71245/εγκ/77/19.12.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο
των Επιχειρήσεων Ο.ΤΑ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ. 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας για υπογρα−
φή εγγράφων). (ΦΕΚ. 1157/τ.Β΄/10.7.2007).
6. Την από Φεβρουάριο του 2008 οικονομοτεχνική με−
λέτη βιωσιμότητας της κοινωφελούς Επιχείρησης με
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού του
Δήμου Αισωνίας» του Νομού Μαγνησίας. (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α).
7. Την υπ’ αριθμ. 19/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αισωνίας, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρη−
σης με την Επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Αισωνίας» Ν. Μαγνησίας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού
Δήμου Αισωνίας Ν. Μαγνησίας.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006.
3. ΣΚΟΠΟΙ της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στον τομέα του
αθλητισμού και συγκεκριμένα:

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
Β) η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέ−
ντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
5. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρι−
σμα του Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας.
6. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Αισωνίας για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006
−Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
−Δωρεές,χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
−Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους
καταστατικούς σκοπούς.
−Οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία της επιχεί−
ρησης.
7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−
βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά
τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και ένας
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη
μειοψηφία. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς
αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απα−
σχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση του κεφα−
λαίου της επιχείρησης το οποίο παραμένει στα 29.347,29
ευρώ.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός 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 Αισωνίας. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται
από το δημοτικό συμβούλιο Αισωνίας.
10. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ−ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
για το Δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6925

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του Κεφ. Α΄ του
νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996) ορίζεται ότι:
Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ. συνίσταται Επιτροπή
Βόλος, 24 Μαρτίου 2008
Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής
και χρήσης των ποσών του Λογαριασμού αυτού και την
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κα−
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
τάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας
ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και
F
Αριθμ. Β111622
(9) επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου
ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρονίων,
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους πρώην
των νέων, και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό
μισθωτούς της επιχείρησης «ΧΩΝΑΙΟΣ».
αποκλεισμό. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ γνωμο−
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
δοτεί για την ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΜΑΜΙΚΟΥ
ΟΑΕΔ αναφορικά με την επιδότηση της ανεργίας.
(Αριθμ. αποφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 1100/18.3.2008)
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΚΑ και
σύμφωνα με την παρ.4γ του άρθρ.5 του Κεφ. Α΄ του
΄Εχοντας υπόψη:
νόμου 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄/8.12.1999), με την οποία
1. Τις διατάξεις:
τροποποιήθηκε και το άρθρο 10 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15.
188/Α΄/20.8.1996), σχετικά με τις παροχές ασθενείας σε
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10.
είδος για ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών και
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1.
για ηλικιωμένους μακροχρόνια ανέργους, ορίζεται ότι:
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2
Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων ο ΟΑΕΔ
εδ.ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
καταβάλλει μηνιαία εισφορά στους ασφαλιστικούς ορ−
2. Την υπ’ αριθμ. 369/11/18.3.2008 απόφαση της Επιτρο− γανισμούς ίση με ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε
πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται
Την έγκριση της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο ποσό των 29,39 ευρώ, επομένως το ποσό που κα−
για το α΄ τρίμηνο του 2007 στον κλάδο ασθενείας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ταβάλει ο ΟΑΕΔ ως μηνιαία εισφορά ανέρχεται σε 47,25
για τους πρώην μισθωτούς της επιχείρησης «ΧΩΝΑΙΟΣ», τα ευρώ (1,89 Χ 25 ημέρες ασφάλισης).
ονόματα των οποίων αναγράφονται στον συνημμένο πίνα−
Για τους 18 πρώην μισθωτούς της επιχείρησης «ΧΩ−
κα, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική ΝΑΙΟΣ» το ποσό για την καταβολή των ασφαλιστικών
περίθαλψη και νοσοκομειακή κάλυψη, ως εξής:
τους εισφορών ανέρχεται στα 2.551,5 ευρώ για το α΄
Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της επιχείρησης «ΧΩ− τρίμηνο του 2007 (47,25 ευρώ Χ 3 Μήνες Χ 18 άτομα).
ΝΑΙΟΣ» με το υπ’ αριθμ. 78/29.2.2008 αίτημά του μας
Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον Οργανισμό από
γνώρισε ότι μετά την 29.2.2008 οι πρώην μισθωτοί της το ΙΚΑ, όταν αυτό καλύψει τις πλήρεις ασφαλιστικές
ανωτέρω επιχείρησης δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρ− εισφορές, μεταξύ αυτών και του κλάδου ασθενείας, του
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθότι δεν έχουν αντίστοιχου χρονικού διαστήματος και ύστερα από την
συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, με έκδοση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσχερή θέση άτομα με
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαρι−
σοβαρά προβλήματα υγείας, κυοφορούσες κλπ.
ασμό του ΙΚΑ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΝΑΙΟΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
ΑΡ. ΙΚΑ
1
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
063454351
5913481
2
ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
034370207
5891229
3
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
034810415
5778387
4
ΙΑΤΡΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
100175221
6237612
5
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
027462218
6731154
6
ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
010446042
5950296
7
ΜΠΟΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
055295292
6816299
8
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΛΔΙΜΗΡΟΣ
030473594
5306017
9
ΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
052038823
5424717
10
ΠΛΑΤΣΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
033377956
6731765
11
ΠΛΑΤΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
033377981
6731765
12
ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
019119729
5712966
13
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
057626148
5843969
14
ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
031835270
6448024
15
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
0533037440
5441655
16
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
053311577
5376431
17
ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
038118394
6815372
18
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
031835940
6815820
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Ο Πρόεδρος
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02005583103080008*

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

