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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1027486/2824/Β0011
(1)
Επιχορήγηση του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος που δια−
χειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας για τα έτη 2006 και 2007.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της από 24.4.1840 διαθήκης της Ελένης
Μοντσενίγου, β) του νόμου ΑΦΔ/8.6.1887 (Φ.Ε.Κ. 142) «περί
συμβιβαστικής λύσεως των εκκρεμών διαφορών μεταξύ του

Δημοσίου της εγχωρίου περιουσίας της νήσου Κέρκυρας
και του Μοντσενιγείου κληρ/τος», με τον οποίο το Δημόσιο
ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε έτος στη δη−
μοτική αρχή Κέρκυρας, θεματοφύλακα του Μοντσενιγείου
Κληροδοτήματος, το ποσό των 55.000 δρχ., γ) του 324/1947
ν.δ. περί αναπροσαρμογής ενίων περιοδικών υποχρεώσεων
ελληνικού δημοσίου, δ) της 5/16.1.1997 πράξης του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (6/Α΄) για την «αναπροσαρμογή της ετήσιας
κρατικής εισφοράς προς το Μοντσενίγειο Κληροδότημα»,
με την οποία αναπροσαρμόσθηκε η ετήσια εισφορά προς
το Μοντσενίγειο Κληροδότημα από 35.000 σε 1.000.000
δρχ. (2.934,70 €) το χρόνο.
2. Το άρθρο μόνο του α.ν. 585/1968 «περί καταργήσεως
διατάξεων καθοριζουσών κατώτατα όρια επιχορηγήσεως
εκ του κρατικού προϋπολογισμού προς τα Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και
Ιδρύματα».
3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους
2006 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στο
φορέα 23170 και κωδικό 2229 είχε αναγραφεί πίστωση
ύψους 2.934,70 ευρώ για επιχορήγηση του Μοντσενιγείου
Κληρ/τος, που διαχειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας, η οποία
δεν κατέστη δυνατόν να εκταμιευτεί το 2006.
4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέ−
χοντος έτους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
και στο φορέα 23170 και κωδικό 2229 έχει αναγραφεί πί−
στωση ύψους 2.934,70 ευρώ για επιχορήγηση του Μοντσε−
νιγείου κληρ/τος, που διαχειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας.
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν αρμο−
διότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Την επιχορήγηση του Μοντσενιγείου Κληροδοτήματος,
που διαχειρίζεται ο Δήμος Κέρκυρας, ως θεματοφύλακας
του Κληροδοτήματος αυτού, με το ποσό των πέντε χιλιά−
δων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών
(5.869,40) συνολικά ήτοι για το έτος 2006, με το ποσό
των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
και εβδομήντα λεπτών (2.934,70), το οποίο δεν κατέστη
δυνατόν να εκταμιευτεί το 2006 και για το έτος 2007, με
το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων
ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.934,70), σύμφωνα με την
πράξη 5/16.1.1997 του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 6/Α΄, σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού έτους 2007.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F

Αριθμ. 22835
(2)
Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐ−
ας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/30.5.1997) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244/4.12.1997) «Συγκρότηση της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τo ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42/23.2.2007)
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/1986) «Προστασία του Πε−
ριβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3010/2002»
(ΦΕΚ Α΄ 91/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις
Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες δι−
ατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄ 1016/17.11.1997) κοινή
Υπουργική Απόφαση «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλή−
των» των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανά−
πτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας και Πρόνοιας.
8. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄
1572/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων» κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας.
9. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β1909/22.12.2003)
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας,
Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας.
10. Την υπ’ αριθμ. 9966/20.12.2005 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Έγκρισης
του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των (ΠΕΣΔΑ) Δ. Ελλάδος.
11. Την υπ’ αριθμό απόφαση 2951/25.6.2007 του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία
εδόθη χρονικό περιθώριο έως τις 15 Σεπτεμβρίου τρέχο−
ντος έτους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3536/2007,
στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προ−

βούν στη σύσταση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των.
12. Το γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.
της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νομού Αχαΐας Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν εξέδωσαν απόφαση για
σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, απο−
φασίζουμε:
1. Τη σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2. Στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ως μέλη υπο−
χρεωτικά όλοι οι Ο.Τ.Α. της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
(Δ.Ε.) Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι οι
δήμοι Πατρέων και Ρίου.
3. Η επωνυμία του Αναγκαστικού Συνδέσμου είναι: «Ανα−
γκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
4. Σκοποί του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:
α) Η υλοποίηση των έργων και δράσεων και η εν γένει
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Αχαΐας,
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από
τη Μελέτη Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9966/20.12.2005 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας» και
β) Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβου−
λίες, σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν επιχειρήσεις
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε προγραμματικές
συμβάσεις καθώς επίσης η υλοποίηση έργων και δράσεων
διαδημοτικής συνεργασίας, και γενικά η ανάπτυξη κάθε
δραστηριότητας στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
των Δήμων της 1ης Δ.Ε. του Νομού Αχαΐας.
5. Η χρονική διάρκεια του Αναγκαστικού Συνδέσμου Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίζεται σε
τριάντα (30) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας Απο−
φάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Έδρα του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ο Δήμος
Πατρέων.
7. Πόροι του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχα−
ΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των Δήμων και Κοινοτήτων που
συμμετέχουν σε αυτόν, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) της ετήσιας επιχορήγησης εκάστου
Ο.Τ.Α. μέλους του από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από το κονδύλιο
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του προηγούμενου
οικονομικού έτους,
β) οι δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει
το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα ή άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί,
γ) οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία του Ανα−
γκαστικού Συνδέσμου, φόρους, τέλη και δικαιώματα, που
επιβάλλονται υπέρ αυτού, όπως και τα τέλη που επιβάλ−
λονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 249 του ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σε βάρος των κατοίκων Ο.Τ.Α. για τις υπηρεσίες που θα
παρέχονται σε αυτούς στα πλαίσια του σκοπού του Ανα−
γκαστικού Συνδέσμου και
δ) κάθε άλλη πηγή.
8. Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
α) Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο
του, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των άρθρων
245 και 246 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
β) Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων του
Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρ−
θρων 247 και 248 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και των Κοινοτήτων
που θα συμμετάσχουν στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ΚΑΠ (η οποία με
την παρούσα απόφαση δεν μπορεί να προσδιορισθεί).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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Αριθμ. 22836
(3)
Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐ−
ας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/30.5.1997) «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244/4.12.1997) «Συγκρότηση της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τo ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42/23.2.2007)
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/1986) «Προστασία του Περι−
βάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3010/2002» (ΦΕΚ
Α΄ 91/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄ 1016/17.11.1997) κοινή
Υπουργική Απόφαση «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλή−
των» των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών
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Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανά−
πτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας και Πρόνοιας.
8. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄
1572/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων» κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας.
9. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909/
22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Δια−
χείρισης» κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας, Εμπορικής
Ναυτιλίας.
10. Την υπ’ αριθμ. 9966/20.12.2005 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Έγκρισης
του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των (ΠΕΣΔΑ) Δ. Ελλάδος.
11. Την υπ’ αριθμ. 2951/25.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εδόθη
χρονικό περιθώριο έως τις 15 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, στους Δή−
μους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να προβούν στη
σύσταση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
12. Το γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. της
3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νομού Αχαΐας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας δεν εξέδωσαν απόφαση για σύσταση Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2. Στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ως μέλη υπο−
χρεωτικά όλοι οι Ο.Τ.Α. της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας
(Δ.Ε.) Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι
οι εξής δήμοι: Αιγίου, Ερινεού, Συμπολιτείας, Καλαβρύτων,
Αροανίας, Παΐων, Λευκασίου.
3. Η επωνυμία του Αναγκαστικού Συνδέσμου είναι: «Ανα−
γκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
4. Σκοποί του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:
α) Η υλοποίηση των έργων και δράσεων και η εν γένει
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Αχαΐας,
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από
τη Μελέτη Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στε−
ρεων Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 9966/20.12.2005 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας» και
β) Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβου−
λίες, σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν επιχειρήσεις
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε προγραμματικές
συμβάσεις καθώς επίσης η υλοποίηση έργων και δράσεων
διαδημοτικής συνεργασίας, και γενικά η ανάπτυξη κάθε
δραστηριότητας στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
των Δήμων της 3ης Δ.Ε. του Νομού Αχαΐας.
5. Η χρονική διάρκεια του Αναγκαστικού Συνδέσμου Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας
Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίζεται σε
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τριάντα (30) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας Απο−
φάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Έδρα του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ο Δήμος
Συμπολιτείας.
7. Πόροι του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχα−
ΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των Δήμων και Κοινοτήτων που
συμμετέχουν σε αυτόν, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) της ετήσιας επιχορήγησης εκάστου
Ο.Τ.Α. μέλους του από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από το κονδύλιο
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του προηγούμενου
οικονομικού έτους,
β) οι δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει
το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα ή άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί.
γ) οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία του Ανα−
γκαστικού Συνδέσμου, φόρους, τέλη και δικαιώματα, που
επιβάλλονται υπέρ αυτού, όπως και τα τέλη που επιβάλ−
λονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 249 του ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
σε βάρος των κατοίκων Ο.Τ.Α. για τις υπηρεσίες που θα
παρέχονται σε αυτούς στα πλαίσια του σκοπού του Ανα−
γκαστικού Συνδέσμου και
δ) κάθε άλλη πηγή.
8. Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
α) Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας θα διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο
του, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των άρθρων
245 και 246 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
β) Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων του
Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρ−
θρων 247 και 248 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και των Κοινοτήτων
που θα συμμετάσχουν στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχεί−
ρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας
Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) επί των ΚΑΠ (η οποία με την παρούσα
απόφαση δεν μπορεί να προσδιορισθεί).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F

Αριθμ. 10618
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
για τα ΚΕΠ.

(4)

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
(ΦΕΚ151/Α/6.8.2004), με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανά−
γκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται 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/Φ12/15/31733/21.11.2007 έγγραφο
του ΥΠΕΣ, με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας κατανομής
185 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μή−
νες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας, στα
οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρο−
νικό διάστημα από 1.12.2007 έως 31.1.2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Δήμο Ζακυνθίων Ν. Ζακύνθου για ένα (1) άτομο.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της λει−
τουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες και με τον όρο ότι μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνι−
μο προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
το ΥΠΕΣ θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους
ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για
το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του
συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτο−
μο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΟΛ−ΚΕΠ/ΥΠΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣ
δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη
χρηματοδοτήσει.
Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στη σύμβαση που
θα ακολουθήσει.
Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων ιδιαί−
τερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκείνου
του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων (ηγεσία, τρόπος
χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου).
Από τις διατάξεις της απόφασης μας αυτής προκαλείται
δαπάνη € 6.000 περίπου η οποία θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Ζακυνθίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 11 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

F
Aριθμ. 37.465
(5)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του δήμου
Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού − Ωδείου Ευόσμου (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.)»
σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Ε.)»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 /
Α/ 8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
2503/1997(ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις».
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γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές
διοικητικές πράξεις.
2) Την υπ’ αριθμ. ΕΣ. 53.658 / 17.12.1993 (Φ.Ε.Κ 970/Β/31.12.1993)
απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που αφορούσε τη
σύσταση της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης στον δήμο
Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού − Ωδείου Εύοσμου (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.) όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση 13.878/22.4.1997 (Φ.Ε.Κ 435/
Β/28.5.1997) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
3) Την υπ’ αριθμ. 723/2007 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου Ευόσμου που αφορά την σύσταση της ανωτέρω
επιχείρησης.
4) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για
την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού −
Ωδείου Εύοσμου σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Εύ−
οσμου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 722/2007 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου Ευόσμου.
5) Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1032/Β/22.8.2000)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1339/
τ.Β/6.11.2000, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 1293/Β΄/23.8.2004) απόφασή μας
«περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογρα−
φής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγρά−
φων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, Διευθυντές
και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
αποφασίζουμε:
1. Την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της υφι−
στάμενης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης στον δήμο Ευό−
σμου Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Πολιτισμού − Ωδείου Ευόσμου (Δ.Ε.Π.Ω.Ε.)» σύμφωνα
με το άρθρο 269 του νόμου 3463/2006, προς τις προβλέψεις
του άρθρου 254 του ίδιου νόμου και μετατροπή της σε σε
κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Ε.)» Η ΔΗ.Κ.Ε.Ε. λειτουρ−
γεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή
χαρακτήρα και διέπεται, ως προς τη διοίκηση, οργάνωση,
λειτουργία και υλοποίηση των έργων της αρμοδιότητας
της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις
διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
2. Σκοπός της επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός και η παροχή
υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την ποιότητας ζωής των κατοί−
κων της . Οι τομείς των υπηρεσιών της, αποτελούν τακτικές
ολοκληρωμένης προσέγγισης και βρίσκονται σε λογική και
συστηματική συνέργια μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίζουν
τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία.
Κύριες λειτουργίες − στόχοι της επιχείρησης είναι:
α) Η κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, συνοχή και ο
εθελοντισμός με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών και
κοινωνικής ευημερίας για τους κατοίκους της περιοχής.
β) Η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός με στόχο
την προαγωγή του πολιτισπκού και πολιτισμικού επιπέδου
των κατοίκων της περιοχής.
γ) Το περιβάλλον με στόχο την άξια βίου πόλη.
δ) Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας
με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης.
ε) Η ενίσχυση και βελτίωση της απασχολησιμότητας με
στόχο την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κα−
τοίκων της περιοχής.
στ) Η πρωτοβάθμια υγεία με στόχο την πρόληψη, προ−
στασία, προαγωγή των θεμάτων υγείας για τον γενικό
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πληθυσμό καθώς και η προάσπιση των αναγκών υγείας
των μειονεκτικών ομάδων.
ζ) Η εκπόνηση και εφαρμογή χρηματοδοτούμενων προ−
γραμμάτων με στόχο την εξειδίκευση και την κατάλληλη
αξιοποίηση περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών προ−
γραμμάτων που αφορούν τους τομείς δράσης της επι−
χείρησης.
η) Η προώθηση συνεργασιών για την επιτυχία των πα−
ραπάνω στόχων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιχείρηση μπορεί
να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρό−
σωπο και να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων,
γραφείων εκθέσεων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και
να διενεργεί κάθε παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που
δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία
για την προώθηση των εργασιών και των επιχειρηματικών
της στόχων.
3. Η Διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης είναι 25 έτη.
Ο χρόνος διάρκειας της μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου. Σε άλλη
περίπτωση με τη λήξη της διάρκειας της, τίθεται σε εκκα−
θάριση σύμφωνα με την ανάλογη νομοθεσία (άρθρο 269,
ν. 3463/2007).
4. Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Ευόσμου του
Νομού Θεσσαλονίκης.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η επιχείρη−
ση μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις,
στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθώς επίσης και να
καθορίζει κάθε απαραίτητη ενέργεια σχετικά με αυτά.
5. Το Κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 200.000,00 €.
Το κεφάλαιο διαμορφώθηκε ως εξής:
α) Το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 29.347,00
€ ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά από τον Δήμο
Ευόσμου (ΦΕΚ 970/τ. Β΄/3.12.1993).
β) Με τις από 722/2007, 723/2007 αποφάσεις του Δημο−
τικού Συμβουλίου με τις οποίες αυξήθηκε κατά 170.653,00
€ με την κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων αποθεματικών
της Δημοτικής Επιχείρησης κατά ποσό 129.470,00 € και την
καταβολή μετρητών από τον Δήμο Ευόσμου Θεσσαλονίκης
ποσού 41.183,00 €.
6. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη από τα οποία
δυο πρέπει να είναι γυναίκες. Τέσσερα μέλη είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων το ένα προέρχε−
ται από τη μειοψηφία. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των
εργαζόμενων, που εκλέγεται από την συνέλευση των ερ−
γαζόμενων, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού
φορέα Σύλλογος Ποντίων «Παναγία Κρεμαστή» και ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τρία μέλη,
είναι δημότες του Δήμου Εύοσμου με πείρα ή γνώσεις στα
αντικείμενα της επιχείρησης. Τα μέλη και οι αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ευόσμου όπως
και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της ΔΗΚΕΕ.
7. Οι Πόροι της επιχείρησης προέρχονται :
α) από τον Δήμο Ευόσμου με βάση Διετές Πρόγραμμα
Δράσης, που θα κατατίθεται για με ανάλογη έγκριση του
από το Δημοτικό Συμβούλιο Ευόσμου και την υπογραφή
ανάλογης σύμβασης με το Δήμο Ευόσμου (άρθρο 259, ν.
3463/2007). Το πρόγραμμα δράσης, όπως και η ανάλογη
σύμβαση, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους καταστατι−
κούς σκοπούς της ΔΗΚΕΕ, με αναλυτική περιγραφή των
παρεχόμενων υπηρεσιών και του κόστους τους. Οι πόροι
αυτού του προγράμματος δράσης δεν μπορούν να δια−
τίθενται για άλλες λειτουργικές ανάγκες τις επιχείρησης.
β) με είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των
υπηρεσιών της με σκοπό την κάλυψη μέρους του κόστους
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των προσφερομένων υπηρεσιών. Το ποσό της αποζημίω−
σης αυτής θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, η οποία θα εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο Ευόσμου.
γ) με την επιχορήγηση εφαρμογής ευρωπαϊκών, εθνικών
ή άλλων προγραμμάτων,
δ) έσοδα από αναθέσεις υπηρεσιών, μελετών, δραστη−
ριοτήτων− έργων
ε) από τα έσοδα των κυλικείων που υπάρχουν στα κτίρια
στέγασης των υπηρεσιών της.
στ) από τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις με
εθνικούς, ευρωπαϊκούς, τοπικούς φορείς του Δημόσιου ή
Ιδιωτικού τομέα
ζ) από δωρεές και χορηγίες ατόμων, οργανώσεων ή φο−
ρέων
8. Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Εύοσμου, με την απόλυτη πλει−
οψηφία των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδικασία,
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των
δύο (2) ετών.
γ. Όταν παρέλθει η διάρκεια της και δεν υπάρξει νέα
απόφαση για παράταση.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση της, η
οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο Εύοσμου.
Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομέ−
νουν, περιέρχονται στο Δήμο Ευόσμου.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου Εύοσμου υποκαθίσταται αυτοδικαίως χωρίς
καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Ωδείου Εύοσμου εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Εύοσμου
για το οικονομικό έτος 2008 ύψους 41.182,59 €. Η σχετική
πίστωση θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό
του δήμου έτους 2008 και στον Κ.Α. 00.7513.04 με τίτλο
«Συμμετοχή και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ευόσμου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

F
Αριθμ. 233/07
(6)
Σύσταση θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στο Δήμο Πανοράματος και στο «ΚΑΠΗ Πανοράματος» Ν.
Θεσσαλονίκης.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικα κατάστασης
Δημοτικών υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Συγ−
χώνευση −Μετατροπή − Λύση Επιχειρήσεων».
4. Την υπ’ αριθ. 183/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου για την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πανοράματος σε κοινωφελή.
5. Το υπ’ αριθ. 1895/16.9.2007 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε
η ανωτέρω απόφαση.
6. Το γεγονός ότι, το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο
πληροί, τις κατά το νόμο προϋποθέσεις, μεταφέρεται στο
Δήμο Πανοράματος καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. του αυτού Δή−
μου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή τους σε
κενές οργανικές θέσεις ή σε συσταθείσες προσωποπαγείς
θέσεις (άρθρο 269 παρ. 4).
Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι στο σύνολό τους 62 και όλοι
εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Πανοράματος.
Επίσης διαπιστώθηκε από τον ΑΣΕΠ ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του
π.δ. 164/2004 των εργαζομένων στη Μονάδα Κοινωνικής
Μέριμνας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 μεταφέρονται στο
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Πανοράματος» ως πλεονάζον προσωπικό.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι στο σύνολό τους 3 (τρεις),
αποφασίζει:
1. Τη σύσταση ισάριθμων, κατά ειδικότητα και θέση των
κάτωθι προσωρινών προσωποπαγών, θέσεων ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πανοράματος και στο
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Πανοράματος».
2. Την μεταφορά 62 εργαζομένων στο Δήμο Πανοράματος
και με τις κάτωθι ειδικότητες:
• Τρεις εργαζόμενοι στη θέση ΠΕ − Διοικητικών
• Τρεις εργαζόμενοι στη θέση ΤΕ − Διοικητικών
• Επτά εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ− Διοικητικών
• Δεκαέξι εργαζόμενοι στη θέση ΥΕ − εργατών καθαρι−
ότητας
• Οκτώ εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ − οδηγών αυτοκινή−
των
• Έξι εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ − οδηγών χειριστών μη−
χανημάτων έργου
• Τέσσερις εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ − δενδροκηπου−
ρών
• Πέντε εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ − εργατοτεχνιτών
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΔΕ − τεχνιτών ηλεκτρο−
λόγων
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΔΕ − τεχνιτών
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΔΕ − τεχνιτών υδραυλι−
κών
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΔΕ − χειριστών Η/Υ
• Δύο εργαζόμενοι στη θέση ΥΕ − εργατών γενικών κα−
θηκόντων
• Δύο εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ βοηθών λογιστών και
• Δύο εργαζόμενοι στη θέση ΔΕ − φυλάκων
3. Τη μεταφορά 3 εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Πα−
νοράματος» και με τις κάτωθι ειδικότητες:
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΤΕ − Κοινωνικών Λειτουρ−
γών
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΔΕ − Βοηθών νοσοκόμων
• Ένας εργαζόμενος στη θέση ΥΕ − οικογενειακών βο−
ηθών
4. Την έκδοση πράξεων κατάταξης προσωρινών θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με απόφαση Δημάρ−
χου.
Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού θα επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό TOU Δήμου από το 2007 και εφεξής και
συγκεκριμένα θα βαρύνει τους Κ.Α. 20/6021 και 35/6021 για
τον Δήμο Πανοράματος και τον Κ.Α. 10/6021 για το ΝΠΔΔ
«ΚΑΠΗ Πανοράματος».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πανόραμα, 11 Οκτωβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΟΣ

F
(7)

Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της επιχείρησης «MEDOLIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 8645/Π08/4/00087/Ε/ν. 3299/04/ 27.11.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή−
σου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «MEDOLIO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό
μονάδος τυποποίησης ελιών και ελαιολάδου στη ΒΙΠΕ Τρι−
πόλεως του Νομού Αρκαδίας. Το συνολικό και ενισχυόμε−
νο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό του
οχτακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ
και εβδομήντα ενός λεπτών (848.049,71 €).
Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (266.892,31 €) η οποία κα−
λύφθηκε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά
με την έκδοση μετοχών και αποτελεί ποσοστό 31,47% του
συνολικού ύψους ποσού οχτακοσίων σαράντα οχτώ χιλι−
άδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών
(848.049,71 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των δια−
κοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων δεκαεπτά ευρώ
και σαράντα λεπτών (296.817,40 €) που αποτελεί ποσοστό
35% του συνολικού ύψους ποσού οχτακοσίων σαράντα
οχτώ χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός
λεπτών (848.049,71 €).
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ (284.340,00 €) που αποτελεί ποσοστό 33,53%
του συνολικού ύψους ποσού οχτακοσίων σαράντα οχτώ
χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών
(848.049,71 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 12.9.2007.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης
λειτουργεί παραγωγικά.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν έξι
(6) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 27 Νοεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 18909
(8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Δήμου Θεσσαλιώτιδος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997
β) των άρθρων 6 του ν. 2527/1997, 31 του ν. 3013/2002 και
15 (παρ. 1) του ν.3260/2006.
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2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.7ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006 και Φ/ΟΔΕ
ΚΕΠ/12210/15.6.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση
των συμβάσεων των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/15/31733/21.11.2007 έγγραφο
του ΥΠΕΣΔΔΑ (Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ), το οποίο αφορά
την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρ−
κειας έως έξι(6)μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης κατά το χρονικό
διάστημα από 1.12.2007 έως 31.1.2008, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου από το Δήμο Θεσσαλιώτιδος διάρκειας έως έξι (6)
μήνες, για τη στελέχωση του ΚΕΠ του ομώνυμου Δήμου.
Το έργο το οποίο θα εκτελέσει ο συμβασιούχος αφορά
την εφαρμογή και χρήση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
των πολιτών
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου.
3. Το έργο αυτό δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλιώτιδος καθόσον ο χειρι−
σμός της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορεί να εκτελεστεί από
το υπάρχον προσωπικό αυτού.
4. Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 5.280,00 ευρώ, σε περί−
πτωση 6μηνης σύμβασης, μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού
διαστήματος (24) μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρη−
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία
της πληροφορίας» μέτρο 2.2.
− Για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του ΚΕΠ πλέον
του 24μηνου, η συνολική αμοιβή ορίζεται α) σε 5280,00
ευρώ, σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμ−
βασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις
μίσθωσης έργου 24 μηνών και β) σε 6.000,00 ευρώ, σε
περίπτωση, 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβασιούχος
έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις έργου άνω των
24 μηνών (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού
του ύψους αμοιβής την 1.2.2005) και χρηματοδοτείται από
τον τακτικό προϋπολογισμό.
5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια με την πλήρωση
θέσεων του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακο−
πής κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη ενη−
μέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣ δε θα κάνει δεκτή τη
νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό και την ανάληψη υπηρε−
σίας με την ορκωμοσία των υπαλλήλων των ΚΕΠ, δε θα
συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για
το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβά−
σεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠΕΣ θα επιστρέψει
τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δε θα τις χρη−
ματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για το ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 17 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(9)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στον Γκουζάνη Ιωάννη του Δημητρίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 10854 /4.12.2007 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών έχει χορηγηθεί στον Γκουζάνη Ιωάννη του Δημητρί−
ου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Εντετελμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F

(10)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λει−
τουργού στην ΤΣΟΡΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γρηγορίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 11983/17.12.2007 απόφαση του Νομάρ−
χη Ευβοίας, έχει χορηγηθεί στην Τσοραπα Ευαγγελία του
Γρηγορίου άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λει−
τουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΑΝΝΑ−ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚ

F

Aριθμ. 462/186
(11)
Κατανομή Υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε−
ρών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το A΄ εξά−
μηνο του έτους 2008
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ13/Α΄),
β. το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ 297/Α΄),
γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
δ. το π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προ−
σόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς
Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄),
ε. την Κοινή Απόφαση Αριθ. 2/70092/0022 των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών «Καθορισμός των αποδοχών και των πρόσθετων
απολαβών του ειδικού επιστημονικού και του τακτικού
προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 726/Β΄/2007) και ιδίως το άρ−
θρο 5,
στ. Την υπ’ αριθμ. 280/127/4.4.2003 Απόφαση της Ολομέ−
λειας της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊστα−

μένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β΄),
ζ. τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ,
για το B΄ εξάμηνο του έτους 2007,
η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Προϋ−
πολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2008, στον οποίο έχει γίνει
ανάλογη πρόβλεψη και όχι τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζει:
1. Την κατανομή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το πρώτο
εξάμηνο του έτους 2008, ως εξής:
1.1 Για τριάντα δύο (32) μέλη του Προσωπικού της Διεύ−
θυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ’ ανώτατο όριο τρεις χιλιάδες
πεντακόσιες (3.500) ώρες.
1.2 Για οκτώ (8) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης
Ταχυδρομείων, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες εξακόσιες (1.600)
ώρες.
1.3 Για εξήντα πέντε (65) μέλη του Προσωπικού της Δι−
εύθυνσης Φάσματος, κατ’ ανώτατο όριο έντεκα χιλιάδες
(11.000) ώρες.
1.4 Για δεκαεπτά (17) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυν−
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κατ’ ανώτατο
όριο δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες.
1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Δημο−
σίων Σχέσεων, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες (1.200)
ώρες.
1.6 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Νο−
μικών Υπηρεσιών, κατ’ ανώτατο όριο πεντακόσιες (500)
ώρες.
1.7 Για επτά (7) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Πλη−
ροφορικής, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες τετρακόσιες (1.400)
ώρες.
1.8 Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού του Γραφείου
Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ’ ανώτατο όριο οχτακόσιες (800)
ώρες.
1.9 Για ένα (1) μέλος του Προσωπικού της Γραμματείας
της Επιτροπής, κατ’ ανώτατο όριο διακόσιες (200) ώρες.
2. Ορίζει ότι οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευ−
θύνσεων και ανεξάρτητων Τμημάτων θα βεβαιώνουν τις
πραγματοποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα ενός
μηνός υπερωρίες, καθώς και τη νυχτερινή και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία.
3. Ορίζει ότι για τους υπαλλήλους των οργανικών μονά−
δων στις οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή
για τους υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί σε
οργανικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, νυχτερι−
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας θα γίνεται από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΑΒΙΛΛΑΣ
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