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γικής απόφασης (ΦΕΚ 1332/Β΄/21.9.2005).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/21.9.2005
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΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για
τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι−
τών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέ−
σβου. .........................................................................................................
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστι−
κής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΕΠΟΤΑΣ)»
σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν.
3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)»..............................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα, στο κοινωφελές ίδρυμα «Χαρίσειο Γηρο−
κομείο Θεσσαλονίκης». .............................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στον ΦΡΑΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
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Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ..............................................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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Υπερωριακή απασχόληση για τους επόπτες κυκλο−
φορίας ζωοτροφών που ασχολούνται με ελέγχους
που δεν εμπίπτουν στις διάταξεις του άρθρου 14
του ν.3460/2006, για το Β΄ εξάμηνο 2009 .................

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1,
και της παραγράφου 2, άρθρο 7, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188/Α΄/23.9.1997).
2. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/Α΄) «Δομή και
Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 16 του ν.1824 (ΦΕΚ 296/Α΄), με το οποίο κυ−
ρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργική απόφαση
με θέμα «΄Ιδρυση λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
4. Το άρθρο 29 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ 2α, του
ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.6.98 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 658/Β΄) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολεί−
ων».
6. Το άρθρο 8, παρ 16, του ν. 3194 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003)
«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατά−
ξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. 37876/Στ5 (ΦΕΚ 608/Β΄/26.4.2004) με
θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του
ΥΠΕΠΘ».
8. Την υπ’ αριθμ. 115776/Γ7/17.10.2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 447/ΥΟΔΔ/17.10.2007) «Συγκρότηση Καλλι−
τεχνικής Επιτροπής».
9. Την υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργική απόφαση
με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων του
ημερήσιου Γυμνασίου».
10. Την υπ’ αριθμ. 63447/Γ2/27.6.2005 υπουργική από−
φαση με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων
του Ενιαίου Λυκείου».
11. Την υπ’ αριθμ. 163/21.7.2009 Πράξη της Καλλιτεχνι−
κής Επιτροπής.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Προσθέτουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τά−
ξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μουσικού Γυμνασίου το μάθη−
μα «Πληροφορική» για μια (1) ώρα την εβδομάδα. Το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων διαμορφώνεται από 44 ώρες σε 45 ώρες.
Β. Προσθέτουμε στην Γ΄ τάξη Ενιαίου Μουσικού Λυκεί−
ου τον Κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής στην Τεχνο−
λογική Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63447/
Γ7/27.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/Β΄/5.7.2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. οικ.22305/10041
(2)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη
λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2218/1994 και 2240/1994 «΄Ιδρυση
και λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του ν.2527/1997 «Τροποποίηση διατά−
ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
( ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).
6. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7.0ΔΕ ΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τα οποία παρέ−
χονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση
των συμβάσεων των ΚΕΠ.
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το
οποίο αφορά έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ Βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως
30.9.2009 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα
πρέπει να συναφθούν οι κατανεμηθείσες συμβάσεις.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12−41/19879/5.8.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη,
το οποίο αφορά τροποποίηση του πίνακα έγκρισης
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως
έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, των
οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά
το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009, στον
οποίο προστίθεται έγκριση δύο συμβάσεων εξάμηνης
διάρκειας για την στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Λέσβου,
διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο ΚΕΠ της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, του οποίου οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−

γου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως
30.9.2009, με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρα−
κάτω όρων:
2. α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα−
φθείσας σύμβασης στο Υπουργείο Εσωτερικών στην
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.
β) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης, στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
γ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (Προκήρυξη 7Κ/2006 και
4Κ/2007), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις δύο
προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμ−
βάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.
δ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεκ με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
ε) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρηματο−
δοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
ως εξής:
α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: χρηματοδότηση από
το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου οκτακόσια ογδόντα (880) Ευρώ.
β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: χρηματοδότηση από
τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος της μηνι−
αίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
γ) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών, λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση οκτακόσια ογδό−
ντα (880) ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος
αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).
δ) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου, άνω των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών, λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση χίλια (1.000)
ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού
του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).
Τα παραπάνω άτομα θα απασχοληθούν στο έργο της
λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο
καθηκόντων των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λέσβου.
Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτιστεί
σύμφωνα με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτο−
μέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του αναδόχου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 7 Αυγούστου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
F
Αριθμ. 5601
(3)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής
Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΕΠΟΤΑΣ)»
σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν.
3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 2503/1997 «Διοίκηση/
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107/1997/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ
244/4.12.1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις 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
98/Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264, 268−270 του
ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/2006/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Το υπ’ αριθμ. 10819/εγκ.16/22.2.2007 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των
Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
6. Την υπ’ αριθμ. 71245/77/19.12.2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων
που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου
θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 1288/
Β΄/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 9860/1993 απόφαση του Νομάρχη
Λασιθίου, με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Σητείας
Νομού Λασιθίου αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής
Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σητείας (ΔΕΠΟΤΑΣ)»
(ΦΕΚ 809/Β΄/1993), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
9505/1998 (ΦΕΚ 123/Β΄/1999) και 4545/1999 (ΦΕΚ 1514/
Β΄/1999) αποφάσεις μας.
9. Τα υπ’ αριθμ. 3077/4.8.2009 και 2840/20.7.2009
έγγραφα του Δήμου Σητείας με τα οποία εστάλη η υπ’
αριθμ. 233/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
έγκρισης της μελέτης βιωσιμότητας και μετατροπής της
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου
Σητείας σε Κοινωφελή, το πρακτικό Εκτίμησης του
άρθρου 9 του ν.2190/1920 και η οικονομοτεχνική μελέτη
βιωσιμότητας μετατροπής της ανωτέρω επιχείρησης
σε κοινωφελή.

22033

10. Το υπ’ αριθμ. 6028/10.8.2009 έγγραφο της Δ/νσης
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με
το οποία αξιολογήθηκε θετικά η μελέτη βιωσιμότητας για
τη μετατροπή της ΔΕΠΟΤΑΣ σε κοινωφελή επιχείρηση,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επι−
χείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΕΠΟΤΑΣ)»
σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.).
Τα κύρια στοιχεία του καταστατικού ίδρυσής της είναι
τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, κατά τα
άρθρα 252 και 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006) με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)», η οποία είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Σητείας.
Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρό−
σωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.
Με τη σύσταση της Επιχείρησης αυτή υπεισέρχεται
αυτοδικαίως, κατά το άρθρο 263,264,269 του ν.3463/2006,
ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρε−
ώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης
Δήμου Σητείας», η οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση και
καταργείται.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Α. Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλ−
ληλεγγύης
1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμε−
τοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας,
της τρίτης ηλικίας και λοιπών ευπαθών πληθυσμιακών
ομάδων και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνι−
κών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας. Στην κατεύθυνση
αυτή μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς, παιδικούς ή άλλους σταθμούς, κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης, κέντρα ημερήσιας φροντί−
δας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων ή άλλων
ευπαθών ομάδων και μονάδων κοινωνικής φροντίδας,
καθώς επίσης και ειδικά προγράμματα κοινωνικής υπο−
στήριξης, όπως «Βοήθεια στο Σπίτι».
2. 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 η δημιουργία και λειτουργία δημοτικών
ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής
υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοι−
κογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.
3. Ο σχεδιασμός, η διευκόλυνση και η εφαρμογή πο−
λιτικών στήριξης των οικονομικά αδύνατων κατοίκων
και δημοτών.
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4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η
υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την
πρόληψη της παραβατικότητας από μόνη της ή σε συ−
νεργασία με άλλους φορείς.
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και
δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων
ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
6. Ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και ανά−
πτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγ−
γύης, με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής
αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων
εθελοντών, που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη
των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινω−
νικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
Β. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικό−
τερα:
1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, κέντρων δη−
μιουργικής απασχόλησης παιδιών και πάρκων κυκλο−
φοριακής αγωγής.
2. Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την ανάδειξη
και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των
πολιτιστικών αλλαγών και των σύγχρονων πολιτιστικών
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η
μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Για
την υλοποίηση των πολιτικών αυτών μπορεί να δημιουρ−
γεί και λειτουργεί κινηματογράφους, θέατρα, φιλαρμονι−
κές, σχολές διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής, κεραμικής, χειροτεχνίας, κλπ.
3. Η υλοποίηση ενεργειών για την προστασία μου−
σείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκατα−
στάσεών τους.
4. Η αξιοποίηση πολιτιστικών, παραδοσιακών και ιστο−
ρικών σχολικών κτιρίων, καθώς και κτιρίων που παρα−
χωρούνται από διάφορους φορείς.
5. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων,
μουσικών εκδηλώσεων, συναντήσεων, ημερίδων και άλ−
λων εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου.
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του πολιτιστικού του−
ρισμού.
7. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως Δη−
μοτικά και Κοινωνικά Γυμναστήρια, Αθλητικά Κέντρα,
Δημοτικοί και Κοινωνικοί χώροι άθλησης.
8. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού
αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων
και εκδηλώσεων από μόνη της ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς.
9. Η συμμετοχή στην προώθηση πολιτιστικών ανταλ−
λαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμ−
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γ. Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων
που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση των
υδάτινων πόρων, στην προστασία του εδάφους και των
εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες,
λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και στην καταπολέμηση
της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
3. Η συμμετοχή σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας
και χρήσεων γης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Η συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικών
και κοινοτικών εργαστηρίων.
5. Η συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία σφα−
γείων.
6. Η συμμετοχή στη λήψη μέτρων για την αποκατάστα−
ση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους,
κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση
ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξερ−
γασίας αποβλήτων.
Δ. Προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας και συ−
γκεκριμένα:
1. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.
2. 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 δια−
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
3. Ο προγραμματισμός πολιτικών και δράσεων για την
απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του
Δήμου Σητείας και η ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσε−
ων που θα παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την
εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και την προώθηση ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
4. Η οργάνωση και υλοποίηση επιδοτούμενων ή μη
προγραμμάτων, σεμιναρίων και δράσεων που αφορούν
την επιχειρηματικότητα των νέων, την απασχόληση και
λοιπά θέματα κοινωνικού προσανατολισμού.
Ε. Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πό−
λεων και των Οικισμών και συγκεκριμένα:
Εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί να οργανώσει τη Δημοτική Συγκοινωνία.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας και
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορεί να δι−
ευρυνθούν, να εξειδικευτούν ή και να περιορισθούν οι
σκοποί της Δημοτικής Επιχείρησης.
Για την εκτέλεση των καταστατικών της σκοπών η
Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να:
α) μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης
κινητών ή ακινήτων στο όνομά της,
β) αναθέτει την εκπόνηση μελετών και έργων που
αφορούν την υλοποίηση του σκοπού της σε τρίτους
φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
γ) συνομολογεί δάνεια από αναγνωρισμένα εθνικά
και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του
σκοπού της,
δ) προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομο−
θεσία,
ε) συνάπτει συνεργασίες και συμφωνίες με άλλους
δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς, σωματεία, συλλόγους,
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοσπονδίες, κ.λ.π.
ΣΤ. Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμά−
των συναφών με τους σκοπούς της επιχείρησης:
Η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
συναφών με τους σκοπούς της επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό
συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) δημοτικούς
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συμβούλους, ένας εκ των οποίων από τη μειοψηφία,
τρεις (3) δημότες και ένας (1) εκπρόσωπος πολιτιστικού
φορέα. Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απα−
σχολήσει περισσότερο από είκοσι (20) εργαζόμενους
στο Δ.Σ. θα υπάρχει και εκπρόσωπος αυτών, μειώνοντας
αντίστοιχα τον αριθμό συμμετοχών των Δημοτών σε
δυο (2).
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα συμπίπτει με
τη θητεία της Δημοτικής Αρχής με παράταση τριμήνου
από την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ− ΕΔΡΑ
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι εκατό (100) χρόνια
και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Σητείας μπορεί να παρατείνεται
η διάρκεια της επιχείρησης πριν από την λήξη της. Με
όμοια απόφαση μπορεί να μειωθεί η διάρκειά της ή
και να τερματιστεί πριν από την λήξη της. Η έδρα της
επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Σητείας.
Η έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Σητείας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος στην κοινωφελή
επιχείρηση ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ και προ−
έρχεται από την καθαρή θέση που προσδιόρισε η Επι−
τροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190 για την υφιστάμενη
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης Σητείας (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ.) κατά την εκτίμησή του την
2.1.2009 ενεργητικού και παθητικού της, συν τις επιπλέον
εισφορές σε μετρητά του Δήμου Σητείας.
Συγκεκριμένα:
Α. Περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά αποτιμήθηκαν από
την Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190, ως εξής:
1. Οικόπεδο, η επιφάνεια του οποίου ανέρχεται σε
325,52 τ.μ. και βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του
Δήμου Σητείας Λασιθίου Κρήτης και συγκεκριμένα εντός
της πόλεως και μεταξύ των οδών 4ης Σεπτεμβρίου και
Α.Παπανδρέου. Την κυριότητα του εν λόγω οικοπέδου
απόκτησε η εκτιμούμενη «Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας» με την υπ’
αριθμ. 9860/1993 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου περί
σύστασης αυτής και η οποία έχει μεταγραφεί στον
τόμο 781 με α/α 114436 των βιβλίων μεταγραφών του
Υποθυκοφυλακείου Σητείας.
2. Κτίριο που υφίσταται στο παραπάνω αναφερόμενο
οικόπεδο. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου ανέρχεται
σε 838,36 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο,
ημιόροφο−πατάρι, 1ο και 2ο όροφο.
3. Έπιπλα, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9
του κ.ν.2190 το ενεργητικό της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ε.ΠΟ.
Τ.Α.Σ.) ανερχόταν την 2.1.2009 σε ευρώ 1.866.657,34 το
δε παθητικό αυτής την ίδια ημερομηνία σε 934.604,48
και κατά συνέπεια η καθαρή θέση αυτής σε ευρώ
932.052,86.
Β. Εισφορές του Δήμου σε μετρητά της τάξης των
67.947,14 ευρώ.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα:
− Από την άμεση χρηματοδότηση από το Δήμο Σητεί−
ας για τις δραστηριότητες και τις παρερχόμενες από
αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διάταξης του άρθρου 259
του ν. 3463/2006.
− Από τις επιχορηγήσεις φορέων, τις προγραμματικές
συμβάσεις και τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
− Από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων στους το−
μείς της επιχείρησης.
− Από τη διάθεση υλικού προβολής, από χορηγίες,
σπόνσορες, διαφημίσεις κ.λπ.
− Από δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, κληρονομι−
ές, δάνεια και κάθε άλλη νόμιμη πηγή, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
− Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους
καταστατικούς σκοπούς.
− Χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμμα−
τικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν.3463/2006.
− Παροχή υπηρεσιών προς Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο
268 του ν.3463/2006).
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΥΣΗ
Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί
για τους ακόλουθους λόγους:
− με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει
συσταθεί,
− σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη
συστατική πράξη,
− εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω
των δύο ετών,
− πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−
φαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσι−
ακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο που
τη συνέστησε.
Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι
οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου Σητείας έτους
2009, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 67.947,14 €, σε
βάρος του Κ.Α 10.751.001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγ. Νικόλαος, 11 Αυγούστου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Δ/ντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΤΕΕ/3726
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα, στο κοινωφελές ίδρυμα «Χαρίσειο Γηροκο−
μείο Θεσσαλονίκης».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α΄/ 12.10.1996).
β) του άρθρου 8 του π.δ/τος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄) «περί
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει σήμερα.
γ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Θ.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 329/Β΄/
11.5.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136/Β΄/6.7.2007)
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση
των υπ’ αριθμ. Π4β/οικ3176/1996 και Π4β/οικ.4690/1996
υπουργικών αποφάσεων, Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.
3. Το ΦΕΚ 206/18.9.1956 «περί εγκρίσεως Οργανισμού
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιδρύματος ``Χαρίσειον
Γηροκομείον Θεσσαλονίκης``».
4. Την από 17.2.2009 αρχική αίτηση του Ιδρύματος,
όπως συμπληρώθηκε αργότερα με τα νόμιμα δικαιο−
λογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας της Μ.Φ.Η.
«Χαρίσειο Γηροκομείο».
5. Το από 2.7.2009 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
όπου, εισηγείται θετικά για την χορήγηση της άδειας
λειτουργίας, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
στο κοινωφελές ίδρυμα «Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσα−
λονίκης», με το διακριτικό τίτλο «Χαρίσειο Γηροκομείο»,
η οποία βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Χαρίση (τέρμα)
στην περιοχή Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, συνολικής δυ−
ναμικότητας εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) κλινών.
Η Μονάδα αναπτύσσεται σε τέσσερις στάθμες ως
εξής:
1η στάθμη: κεντρική είσοδος, ευρύς χώρος υποδοχής,
γραφεία διοίκησης, λογιστήριο, κ.τ.λ.
2η στάθμη: 12 τετράκλινα, 1 τρίκλινο, 4 δίκλινα, 3 μο−
νόκλινα = 62 κλίνες
3η στάθμη: 11 τετράκλινα, 1 τρίκλινο, 4 δίκλινα, 3 μο−
νόκλινα = 58 κλίνες
4η στάθμη:
4 δίκλινα, 26 μονόκλινα = 34 κλίνες
Σύνολο: 23 τετράκλινα, 2 τρίκλινα, 12 δίκλινα, 32 μο−
νόκλινα = 154 κλίνες.
Η εποπτεία της Μονάδας ως προς την πιστή εφαρμο−
γή των κειμένων διατάξεων βάσει των οποίων χορηγή−
θηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ασκείται από την
Υπηρεσία μας με ορισμό κοινωνικού συμβούλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2009
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

(5)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον ΦΡΑΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΗΛΙΑ.
Με την υπ’ αριθμ. 26/ΤΔΟΜ/15819/2009 απόφαση του
Νομάρχη Θεσ/νίκης χορηγείται στον ΦΡΑΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗ του ΗΛΙΑ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
(6)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. 26/ΤΔΟΜ/16560/2009 απόφαση του
Νομάρχη Θεσ/νίκης χορηγείται στην ΠΑΠΑΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙ−
ΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΙΩΑΝΝΗ.
Με την υπ’ αριθμ. 26/ΤΔΟΜ/16665/2009 απόφαση του
Νομάρχη Θεσ/νίκης χορηγείται στην ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
(8)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Τσιαμπάζη Πασχαλία του Γε−
ωργίου.
Με την υπ’ αριθμ. 3620/31.7.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Σερρών χορηγείται στην Τσιαμπάζη Πασχαλία
του Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού, σύμφωνα με το π.δ. 23/1992 «Περί άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
F
Αριθμ. 6202
(9)
Υπερωριακή απασχόληση για τους επόπτες κυκλοφο−
ρίας ζωοτροφών που ασχολούνται με ελέγχους που
δεν εμπίπτουν στις διάταξεις του άρθρου 14 του
ν.3460/2006, για το Β΄ εξάμηνο 2009.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2738/9.9.1999
(ΦΕΚ 180 Α) «Η διαπίστωση αναγκών υπερωριακής απα−
σχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχια−
κές Αυτοδιοικήσεις γίνεται με απόφαση του οικείου
Νομάρχη».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 το
οποίο αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις και του άρθρου
16 του ν. 3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999
(ΦΕΚ 154 Α) σχετικά με την απασχόληση των Γεωπόνων
κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυχτερινές
ώρες.
4. Την υπ’ αριθμ. 311811/28.7.2009 απόφαση του γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφί−
μων περί «Υπερωρίες και οδοιπορικά για τους επόπτες
κυκλοφορίας Ζωοτροφών των Διευθύνσεων Αγροτι−
κής Ανάπτυξης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτους
2009».
5. Την υπ’ αριθμ. 287/3.1.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Τρικάλων «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Αντινομάρχες».
6. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας Γεωπόνων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
7. Την υπάρχουσα πίστωση του Κ.Τ.Γ. Κτηνοτροφίας
και Δασών η οποία ανέρχεται σε 4.700 €, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των Επο−
πτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης Τρικάλων και που δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006, για τον έλεγ−
χο των ζωοτροφών, τόσο κατά τις απογευματινές ώρες
όσο και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 μέχρι 31.12.2009.
Για έλεγχο ζωοτροφών
Απογευματινή εργασία
: 430
Κυριακών και εξαιρέσιμων
: 62
Μέγιστος αριθμός απασχολουμένων Γεωπόνων :
3
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Ο αριθμός των Γεωπόνων και οι ώρες που θα απα−
σχοληθούν υπερωριακά κατά μήνα θα καθοριστούν με
απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Τρίκαλα, 4 Αυγούστου 2009
Ο Αντινομάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην υπ’ αριθμ. ΙΕ/10055/Π07/4/00108/Ε/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1161/Β΄/15.6.2009 στην σελίδα
14627 στη στήλη Α, στο 19ο στοίχο, του (7) δημοσιεύμα−
τος, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο «...η ίδια συμμετοχή 27,30% ή
565.367,85 ευρώ»,
στο ορθό «...ίδια συμμετοχή 32,30% ή 669.915,47
ευρώ».
(Από την Περιφέρεια Ηπείρου)
F
(11)
Στην υπ’ αριθμ. 14/οικ. 2870/9.7.2009 απόφαση Νομάρχη
Καβάλας περί χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλ−
ματος Κοινωνικού Λειτουργού, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1503/Β΄/23.7.2009, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο «ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΑΤΑΣΙΑ»,
στο ορθό «ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».
(Από τη Νομαρχία Καβάλας)
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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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02017312008090008*

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

