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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−

ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Π.Ε» με δ.τ. «Φ.Ε.Η. Μ.Ε.Π.Ε.» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 5318/ΥΠΕ/5/00282/Ε/ν.3299/04/2.2.2009 
από φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Π.Ε» και με διακριτικό 
τίτλο «Φ.Ε.Η. Μ.Ε.Π.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού της 
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 99,99 kW, στη 
θέση Δέση Λάππα Αχαίας του Δ.Δ. Ριόλου, στο Δήμο 
Λαρισσού, του Νομού Αχαΐας, συνολικής επιχορηγούμενης 
δαπάνης εξακοσίων δύο χιλιάδων (602.000,00) ευρώ. Το 
ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του 
κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης διακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων 
(240.800) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 30.10.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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    (2)
  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΕΤΑ Ε.Ε.» με δ.τ. 

«ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 5316/ΥΠΕ/5/00519/Ε/ν.3299/04/2.2.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΕΤΑ 
Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυσίδας στη θέση 
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, του Δήμου Τρίπολης, του Νομού Αρ−
καδίας, συνολικής δαπάνης επτακοσίων πενήντα τριών 
χιλιάδων (753.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,721% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή 60% επί του κόστους της επένδυσης ύψους επτα−
κοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (732.000,00) ευρώ και 50% 
επί του κόστους της επένδυσης που αφορά δαπάνες 
μελετών ύψους είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ευρώ, ήτοι 
συνολικό ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων σαράντα 
εννέα χιλιάδων επτακοσίων (449.700) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ−
γασίας που αντιστοιχούν σε 10,95 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 30.10.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
  Αριθμ. 2933/ΔΙΟΕ 172 (3)
     Σύσταση − Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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).

β. Των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 και 169 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α).

γ. Των άρθρων 36 παρ. 1 και 43 του π.δ. 410/1988 «Κωδι−
κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Οργανι−
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α) και της παρ. 
Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α).

δ. Του π.δ. 546/1988 (ΦΕΚ 257/Α) «Οργανισμός του Οι−
κονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του π.δ. 326/1983 (ΦΕΚ 117/Α) «Εκλογή, συγκρότηση 
και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικο−

νομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» 
όπως ισχύει σήμερα.

στ. Του άρθρου 2 II του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως 
ισχύει.

2. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/21.5.2007 
και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.12/874/οικ 32919/11.12.2008 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΕΕ όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζει 
εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και 
προβλέπεται στο Κωδικό 0264, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε − Συγκροτούμε στο Οικονομικό Επιμελη−
τήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποτελούμενο από:

α.1). Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Οικονομικού Επιμε−
λητηρίου της Ελλάδας που λαμβάνεται μεταξύ των εν 
ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης και ορίζεται πρό−
εδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου.

2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με βαθμό Α΄ και ενός (1) 
τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου 
τμήματος. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με βαθμό Α΄.

2. Το υπό στοιχείο α 1) μέλος της προηγούμενης πα−
ραγράφου ορίζεται από το Κεντρική Διοίκηση του Οι−
κονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Τα υπό στοιχείο β΄ μέλη της ίδιας παραγράφου 
εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφο−
ρία.

4. Ο αριθμός των οριζόμενων μελών κάθε φύλου ανέρ−
χεται σε ποσοστό ίσιο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) 
των οριζομένων, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός 
υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέ−
σεις.

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

6. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσια−
κο συμβουλίου ορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου 
από τα υπό στοιχείο α.2) αυτού μέλη.

7. Εισηγητής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας 
προσωπικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της αμέ−
σως υποκείμενης οργανικής μονάδας προσωπικού.

8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των 
μελών.

9. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου 
λήγει στις 31.12.2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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 Αριθμ. 351/2008 (4)
     Έγκριση χρήσης ρητινών για την παραγωγή ανακαθα−

ρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 2346/5.9.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του 
ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/
Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/Β/16.1.2009).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 351/2008 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 18.12.2008 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τη χρησιμοποίηση των ιονοανταλλακτικών 

ρητινών RELITE RPS, RELITE RAP1 και RELITE RAM1 για 
τον ανακαθαρισμό συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλι−
ών από την εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.», οι 
οποίες είναι συμπολυμερή του στυρολίου και του διβι−
νυλοβενζολίου και περιέχουν ομάδες οξινοσουλφονικές 
ή αμμωνίου, που πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων 
του άρθρου 13 του Καν. (ΕΚ) 423/2008 και είναι σύμφωνα 
με την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη: Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη− Ρηγοπούλου, Δ. 
Τσίχλης, Σ. Γωγάκος, Σ. Σάμιος, Θ. Κλαδά, Σ. Αντωνιάδου, 
Γ. Σειραγάκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΜΠΕΖΑΣ

 Αριθμ. Φ.253/11155/Β6 (5)
     Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ 253/ 120789/

Β6 (ΦΕΚ 1581 Β΄/16.11.2005) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 13 

του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως συ−
μπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 
1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
π.δ. 60 (ΦΕΚ 65 Α΄/30.3.2006) όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 105 (ΦΕΚ 102 
Α΄/24.5.2006).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/120789/Β6 (ΦΕΚ 
1581 Β΄/16.11.2005) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. Φ253/132616/Β6 (ΦΕΚ 2301 Β΄/3.12.2007) υπουργικής 
απόφασης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ΄εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. Φ253/120789/Β6 (ΦΕΚ 1581 Β΄/16.11.2005) υπουρ−
γικής απόφασης «Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος 
και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2909/2001» ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Η φράση «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥ−

ΜΑΤΩΝ» στον τίτλο της Βεβαίωσης της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το λογότυπο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
είναι το εξής:

2α. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τη συμμετοχή του 
σε νέα εξέταση υποβάλλει σχετική Αίτηση−Δήλωση στο 
Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή σε αυτό που 
είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας του». 

β. Στην τρίτη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 η φράση «στο διάστημα από 1 έως 10 Φεβρουαρίου» 
αντικαθίσταται από τη φράση «στο διάστημα από 1 έως 
20 Φεβρουαρίου».

γ. Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου ii της παραγράφου 
3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άν ο 
τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από 
ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας 
εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της 
οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκε−
κριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής 
σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση 
που ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί 
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από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός 
της ανωτέρω βεβαίωσης, συνυποβάλλεται και βεβαίωση 
της οικείας Δ/νσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη 
νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Oι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκεί−
ου υποβάλλουν Αίτηση−Δήλωση προκειμένου:

α) να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας 
που επιλέγουν να εξεταστούν με κοινά σε πανελλαδικό 
επίπεδο θέματα,

β) να δηλώσουν όσοι έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλο−
γής το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» εάν θα το 
εξεταστούν με κοινά σε πανελλαδικό επίπεδο θέματα.

Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται από τους μαθητές της 
τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου στο σχολείο τους 
στο διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου, εκφράζει την 
αυθεντική βούληση του μαθητή και δεν τροποποιείται 
για κανένα λόγο.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθμ. Φ.253/11152/Β6 (6)
     Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/

Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30.3.2006) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 
159 Α΄).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 
391 Β΄/30.3.2006) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο−
ποιήθηκε κι ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30.3.2006) υπουρ−
γικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου 
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθ−
μια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 η 
φράση «και 7» απαλείφεται.

2. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 
αντικαθίσταται ως εξής: «β.10% των θέσεων εισακτέων 
εφόσον υποβάλλουν την αίτηση−μηχανογραφικό δελ−
τίο προτιμήσεων υποψηφίου τα δύο αμέσως επόμενα 
ακαδημαϊκά έτη από αυτό που έπεται της αποφοίτησής 
τους από το Γενικό Λύκειο, ή αυτού που εξετάστηκαν 
στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου σε 

εθνικό επίπεδο την τελευταία φορά. Ειδικά οι απόφοιτοι 
Ενιαίου Λυκείου των σχολικών ετών 1999−2000 μέχρι 
και 2005−2006, καθώς και όσοι εξετάστηκαν τα παρα−
πάνω σχολικά έτη στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ενιαίου 
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων για το 10% 
των θέσεων εισακτέων μέχρι και την επιλογή για το 
ακαδημαϊκό έτος 2009−2010».

3. Στις αναφερόμενες σχολές της παραγράφου 3 του 
άρθρου 8 προστίθενται και οι Ανώτερες Σχολές Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου».

4. Ο τίτλος του άρθρου 10 αναδιατυπώνεται ως εξής: 
«ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ»

5. Στην δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 10 οι φράσεις: «και έκτο μέλος» και «έβδομο», αντι−
καθίστανται από τις φράσεις «και πέμπτο μέλος» και 
«έκτο» αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθμ. 272661/455/αριθμ. απ. 708 (7)
     Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιο−
δότησης για το έτος 2009.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. 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 98Α΄).

2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποι−
ήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984. Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α΄ 70) 
και στο άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).

3. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του ν. 992/1979 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 280).

4. Του π.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγή» και του ν. 1409/1983 συμπλήρωση 
των διατάξεων του άνω π.δ.

5. Του ν. 2065/1992 άρθρο 39, παρ. 10, περί κοινών 
αποφάσεων Υπουργού Γεωργίας και Οικονομικών για 
την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων. 

6. Του άρθρου 99 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
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7. Των ν. 2237/1994 (ΦΕΚ 149Α΄) και ν. 2945/2001, άρθρο 
28 (ΦΕΚ 223Α΄) για την εφαρμογή της πρόωρης συντα−
ξιοδότησης και συναφών θεμάτων.

8. Του π.δ. 402/1998 σχετικά με τον Οργανισμό του 
Υπ. Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄) 
και ειδικότερα το άρθρο 15 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 30 παρ. 6 και 7 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄) 
«Σύσταση, οργάνωση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Γεωργίας με τον τίτλο ‘Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης’ (Ε.Π.Α.Α.)» των 
άρθρων 13−29 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄) «σύσταση ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄),το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το αρθ. 29 παρ. 1−8 του 
ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/03).

9. Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249Α) Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
άρθρο 3.

10. Του άρθρου 46 παρ. 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/07 
Α΄), με το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμματι−
σμού και Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε 
«Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών».

11. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ και 
για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονι−
σμών όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. 1783/2003.

12. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 817/2004 για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.

13. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

14. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 (L 243) της Επιτροπής για 
την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από 
τον Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.

16. Του Καν. 1974/2006 (L 368) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1968/05 του Συμβουλίου για τη Στήριξη της Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

17. Της υπ’ αριθμ. 2006/C319/ΕΚ ανακοίνωσης της Ευρ. 
Επιτροπής σχετικά με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της 
Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 – 2013 (IV.Z. Ενισχύσεις 
για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών 
δραστηριοτήτων).

18. Του Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις 
κρατικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που αφορά 
τις ενισχύσεις για Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

19. Του Καν. 885/2006 (L 171) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1290/2005 του Συμβουλίου.

20. Του Καν. 883/2006 (L 171) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1290/2005 του Συμβουλίου.

21. Της υπ’ αριθμ. 379286/2001 (ΦΕΚ 1102 Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ 

ως Οργανισμού Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

22. Της υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215 Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των 
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση 
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».

23. Της υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός 
διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ−Ν.Π.Ι.Δ. των ενι−
σχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».

24. Της υπ’ αριθμ. 408583/6914/422/29.11.2000 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Γεωργίας «Πρόγραμμα Πρόωρης Συντα−
ξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του 
Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου» όπως ισχύει με τις 
τροποποιήσεις της. 

25. Της υπ’ αριθμ. 410544/7192/11.12.2000 απόφασης 
Υπουργού Γεωργίας με λεπτομέρειες εφαρμογής του 
προγράμματος όπως τροποποιημένη ισχύει.

26. Των σχετικών μεταξύ ΑΤΕ−Δημοσίου συμβάσεων 
που ορίζουν φορέα υλοποίησης και εφαρμογής την ΑΤΕ 
κατ’ εντολή και λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

27. Της υπ’ αριθμ. 305893/8482/22.11.2002 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περί αμοιβής της ΑΤΕ κλπ.

28. Της υπ’ αριθμ. 515/212964/878/24.1.2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των δικαιολογη−
τικών και τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προ−
γράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης κ.λπ.».

29. Της υπ’ αριθμ. 677/258146/338/17.1.2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης «έγκριση πιστώσεων για την 
πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της 
Πρόωρη Συνταξιοδότηση για το έτος 2007».

30. Της υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008, (ΦΕΚ 1886/Β΄/ 
12.9.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών− Οικονομίας και Οικονομικών−Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατα−
νομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013».

31. Του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄), άρθρο 35, παρ. 1, 
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 

32. Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, (ΦΕΚ 40/
Β΄/ 16.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

33. Του υπ’ αριθμ. 80/5.1.2007 εγγράφου της Δ.Α. 
Ε.Π.Α.Α. σχετικά με την γνωστοποίηση έναρξης πλη−
ρωμών ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΙΙ. Το γεγονός ότι:
34. Το άρθρο 88 του Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου 

επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
35. Το άρθρο 57 του Καν. 1974/2006 της Επιτροπής 

αφορά χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α.

36. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι πληρωμές των δι−
καιούχων της πρόωρης συνταξιοδότησης και κατά το 
τρέχον έτος.

37. Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι 160 εκατ. 
ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Για τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων 
καθώς και για τη διαχείριση του προγράμματος της 



2308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών, σχετικά με 
τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν 
λόγω πρόγραμμα στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμ−
ματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000−2006, 
Άξονας 1, Μέτρο 1, εγκρίνεται η διάθεση ποσού μέχρι 
ύψους 160 εκατ. ΕΥΡΩ για το έτος 2009 και μετέπειτα 
ετών, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 677/258146/338/17.1.2007 
κοινής υπουργικής απόφασης Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από 

την εφαρμογή του μέτρου για την πληρωμή των δικαι−
ούχων ενταγμένων στο πρόγραμμα, βαρύνει τον Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕ−
ΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδο−
τηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2009, ανέρχεται σε ύψος μέχρι 154 
εκ. ΕΥΡΩ. 

5. Στην παραπάνω συνολική εγκεκριμένη πίστωση της 
παραγράφου 1 συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση:

Η αμοιβή της ΑΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση «ΑΤΕ – Δημοσίου» και με την υπ’ αριθμ. 
305893/8482/22.11.2002 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

6. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
παρούσας.

7. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 
1.1.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
 Αριθμ. 523 (8)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 7680/18.8.2008 από−
φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1735/1987 όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την υπ’ αριθμ. 10/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Φυλής με θέμα: «Προγραμματισμός 
προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2008».

4. Την υπ’ αριθμ. 152/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με θέμα: «Έγκριση αλ−
λαγής ειδικότητας: α) από Οδοντίατρο ΠΕ σε Γενικό 
Χειρούργο ΠΕ και β) από Ψυχολόγο ΠΕ σε χειρούργο 
Ουρολόγο−Ανδρολόγο ΠΕ για πρόσληψη με σύμβαση 
έργου στο Δήμο Φυλής.

5. Την από 4.12.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθη−
νών Θρ. Κάρλου.

6. Την υπ’ αριθμ. 910/30.1.2008 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Φυλής.

7. Την υπ’ αριθμ. 10634/15.12.2008 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση 
ειδικοτήτων εγκεκριμένου προσωπικού με Σύμβαση μί−
σθωσης έργου για το Δήμο Φυλής έτους 2008.

8. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49015/30.7.2008 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/217/5539/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 με την οποία 
εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής συμβά−
σεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος.

9. Το υπ’ αριθμ. 77620/08/14.1.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο εγκρίνεται η τροποποίηση ειδικοτήτων του 
εγκεκριμένου με την ανωτέρω απόφαση προσωπικού 
για το Δήμο Φυλής έτους 2008.

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/30.5.2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας, στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης−Απο−
κέντρωσης Τοπικής Αυτοδ/σης και Δ/σης Αν. Αττικής−
Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών (ΦΕΚ δημοσίευσης 
1152/τ. Β΄/24.6.2008), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση δύο ειδικοτήτων, οι 
οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ/ΕΓΚΡ. 
1/217/5539/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 της παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 152/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Φυλής και το υπ’ αριθμ. 77620/08/14.1.2009 έγγραφο 
του Υπουργείο Εσωτερικών, ως εξής:

από 1 θέση ΠΕ Οδοντιάτρων σε 1 θέση ΠΕ Γενικών 
Χειρουργών και

από 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων σε 1 θέση ΠΕ Χειρούργων 
Ουρολόγων−Ανδρολόγων.

Κατά λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 
7680/18.8.2008 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελευσίνα, 27 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ
F

 Αριθμ. 860 (9)
     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από το 

Δήμο Αχελώου για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατό−
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τητα σύναψης συμβάσεων έργου από τους ΟΤΑ και τα 
Νομικά τους Πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατά−
ξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/ 
2004 (ΦΕΚ 151/6.8.2004) «Ρυθμίσεις του συστήματος προ−
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης», σύμφωνα 
με τις οποίες ορίζεται ότι: «για τις ανάγκες λειτουργίας 
των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προ−
σώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες 
ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι 
προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ 55/1998».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1ου του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 
90, σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

7. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ 1157/Β/10.7.2007) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ., σχετικά με μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
της Περιφέρειας. 

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/96/20891/9.1.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο εγκρίνε−
ται η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για την στελέχωση του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Αχε−
λώου, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες λειτουργικές 
ανάγκες του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ενός (1) φυσικού προσώπου, ειδικότητας όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 για τη 
λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
του Δήμου Αχελώου, που θα εκτελέσει το σχετικό έργο 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο ανωτέρω άρθρο και για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών.

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως μέχρι τη συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήμιατος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα» Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 
2.2.

Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Κ.Ε.Π. του Δήμου 
Αχελώου.

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου. Σας 
επισημαίνουμε ότι:

α) Η σύμβαση μίσθωσης έργου λύεται αυτοδίκαια, 
ταυτόχρονα με την τοποθέτηση επιλαχόντα στο ανω−
τέρω ΚΕΠ.

β) Οι νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται «με 
κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τους συμβασιούχους».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, οι−

κονομικού έτους 2009, η οποία θα καλυφθεί με έκτακτη 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
 Αριθμ. 268 (10)
     Έγκριση σύναψης μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 

για το Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρ−
κυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, καθώς 

και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του 

ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004), με τις οποίες ορίζεται 
ότι «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε−
ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της 
Π.Υ.Σ. 55/1998».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/85/34467/23.12.2008 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας 
ενημέρωσαν για την έγκριση σύναψης μιας (1) σύμβα−
σης μίσθωσης έργου 6μηνης χρονικής διάρκειας για τη 
στελέχωση του Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κέρκυρας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου 6μηνης 
χρονικής διάρκειας για τη στελέχωση του Κ.Ε.Π. της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.

Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της 
λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες και με τους εξής 
όρους:

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του Κ.Ε.Π. με την τοποθέτηση επιλαχόντα του κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, εφαρμόζονται οι 
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων, όπως αυτοί 
περιγράφονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/19.9.2007.

2. Δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό διάστη−
μα των συμβάσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου των Κ.Ε.Π. δε θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιονδήποτε λόγο χωρίς 
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις 
στους ΟΤΑ, δε θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανα−
καλέσει για το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.

Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση 
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία 
Υπουργείου).
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Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις 
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στη σύμβαση που 
θα ακολουθήσει.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων (6.000€) περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομ. Αυτ/σης Κέρ−
κυρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

F
 (8)
     Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος CILAZAPRIL/TEVA.

Με τις υπ’ αριθμ. 5303, 5304, 5305, 5306/20.1.2009 απο−
φάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν CILAZAPRIL/TEVA.

Δραστική ουσία: CILAZAPRIL MONOHYDRATE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 0,5mg/

TAB, 1mg/TAB, 2.5mg/TAB και 5mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, 

THE NETHERLANDS.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., 

UTRECHT, THE NETHERLANDS.

  Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

 (12)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος ACICLOVIR/VOCATE. 

      Με την υπ’ αριθμ. 22911/07/15.1.2009 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 

παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν ACICLOVIR/VOCATE.

Δραστική ουσία: ACICLOVIR
Μορφή: Ενέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια έγχυση 

250mg/VIAL
Δικαιούχος σήματος: VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

Α.Ε.

  Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
      Στο υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ.2393/τ.Β΄/25.11.2008 στο οποίο 

δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 22522/7.11.2008 απόφαση και 
αφορά τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πασσαρώνος 
Νομού Ιωαννίνων, σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΙ−
ΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ» με έδρα την 
Ελεούσα και με παραρτήματα στο Τ.Δ. Βουνοπλαγιάς 
και στο Τ.Δ. Ροδοτοπίου, στο άρθρο 5 Διοίκηση του 
Νομικού Προσώπου και σε ότι αφορά το πρώτο από τα 
μέλη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, 

το εσφαλμένο «αποτελούμενο από το Δήμαρχο,...» 
διορθώνεται στο ορθό «αποτελούμενο από το Δήμαρ−

χο ή Δημοτικό Σύμβουλο,...».

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)

    F
    Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 262/2008 από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νιγρίτας, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2625/24.12.2008 (ΚΑΔ Δ217502/ 
15.12.2008] εκ παραδρομής μας περιλήφθηκε 

το εσφαλμένο όνομα «Πλιάκου Μπουζιάνα» 
αντί του ορθού «Πλιάκα Μπουζιάνα».

  (Από το Δήμο Νιγρίτας)  
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