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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.18/1086/οικ. 28206
(1)
Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του
Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει−
δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. .......................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ENERBAK», στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης....... .
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΒΑΚ», στις διατάξεις του ν.
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Υπαγωγή της επιχείρησης «Δ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με το δ.τ. «ΝΙΚΟΥΡΙΑ Α.Ε.», στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «Θ. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................
Ανακατάταξη στο βαθμό κλάδου γιατρού ΕΣΥ...........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258623/19.8.2003 «Προ−
ϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής
ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνο−
τροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κον−
δύλων πατάτας για φύτευση, μη εγγεγραμμένων
στον Εθνικό Κατάλογο» (Β΄ 1212) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας. ...................................................................
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχεί−
ρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φε−
ρών (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 269 του ν. 3463/2006. .............................................
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχεί−
ρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών
(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 269 του ν. 3463/2006. ...................................................
Κατάταξη υπαλλήλων σε προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις...........................................................................................
Παραχώρηση αρμοδιοτήτων. ......................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 162 παρ. 7 του Υπαλληλικού Κώδικα,
ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α/9.2.2007).
β) του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/1992) « Οργανισμός
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
γ) του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ/Α/14.9.1995) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του».
δ) του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1.11.1995) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
ε) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/19.9.2007) «Συγχώνευση
Υπουργείων».
στ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α/1995) «Δημόσιο Λογιστικό − Έλεγχος Δαπανών κλπ.
διατάξεις».
ζ) την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 Κοινή Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
τ.Β/3.10.2007).
η) τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 12780 € ετησίως
περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (0215,
ΕΦ.07/150). Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη
αυτή περιορίζεται στο ποσό των 11130 Ευρώ περίπου.
Η ανωτέρω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό
έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα κα−
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λύπτεται από τις εγγεγραμμένες προς τούτο πιστώσεις
στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ.
07/150, ΚΑΕ 0215), αποφασίζουμε:
1. Στη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της
Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστάται
Τμήμα Γραμματείας Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Του ανωτέρω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικού της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπ. Εσωτερικών.
2. Στο Τμήμα Γραμματείας Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου υπηρετούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών με μετακίνηση ή υπάλληλοι
άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.
3. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η
γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών (άρθρο 158 του ν. 3528/2007). Ειδικότερα, έργο του
Τμήματος Γραμματείας του Ε.Υ.Σ είναι:
α) η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερ−
χόμενης αλληλογραφίας,
β) η διακίνηση της αλληλογραφίας, η μέριμνα για την
υπογραφή των σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσε−
ων,
γ) η μέριμνα για την τήρηση των ημερησίων διατάξε−
ων, των πρακτικών του Ειδικού υπηρεσιακού Συμβουλίου
και η διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες,
δ) η μέριμνα για την παραλαβή − αποστολή των υπη−
ρεσιακών φακέλων (ατομικό μητρώο υπαλλήλων) και
ε) η τήρηση του αρχείου των εξεταζόμενων υποθέ−
σεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
με δ.τ. «ΕΝΕΡΒΑΚ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 47885/ΥΠΕ/5/00119/Ε/ν.3299/
2004/20.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης
«ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ «ΕΝΕΡΒΑΚ», για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση Φω−
τοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99 KW, στο ΔΔ Γεωργανά−
δων του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Τρικάλων (τεμάχιο
163), συνολικής δαπάνης ποσού πεντακοσίων πενήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά και ενενή−
ντα πέντε λεπτών (553.577,95) €, με επιχορήγηση ποσού
διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα
ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (221.431,18)
€, δηλαδή ποσοστό 40% επί του αρχικού κόστους της
επένδυσης.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
19.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οιχαλίας του Νομού Τρικάλων (τεμάχιο 165), συνολικής
δαπάνης ποσού πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
πεντακοσίων εβδομήντα επτά και ενενήντα πέντε λε−
πτών (553.577,95) €, με επιχορήγηση ποσού διακοσίων
είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ
και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (221.431,18) €, δηλαδή πο−
σοστό 40% επί του αρχικού κόστους της επένδυσης.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
19.5.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
με δ.τ. «ENERBAK», στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 47884/ΥΠΕ/5/00118/Ε/ν. 3299/2004/
20.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΜΠΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ENERBAK», για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
πάρκου ισχύος 99 KW, στο ΔΔ Γεωργανάδων του Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Δ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το
δ.τ. «ΝΙΚΟΥΡΙΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 48129 /ΥΠΕ /5 /Ε/00253 / Ε /ν. 3299 /
21.10.2008 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της
επιχείρησης «Δ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΥΡΙΑ Α.Ε.» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας,
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3*, των 30 δωματί−
ων−65 κλινών, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριών
εκατομμυρίων είκοσι δύο χιλιάδων (3.022.000) €, στη
θέση ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ του Δήμου Αμοργού
του Νομού Κυκλάδων.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 39%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο εκατόν
εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (1.178.580)
€. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 6 έξι (6) νέες θέ−
σεις απασχόλησης ή 6 νέες ΕΜΕ
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 7.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Θ. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 47776/ΥΠΕ/5/000272/E/ν.3299/2004/
20.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη−
σης «Θ. ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται
στην ίδρυση, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 99,45 κwρ, στο
Δήμο Αστακού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής
δαπάνης ποσού πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων
εκατόν εξήντα (547.160,00) ευρώ, με επιχορήγηση ποσού
ύψους διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξή−
ντα τεσσάρων ευρώ (218.864,00 €), δηλαδή ποσοστό 40%
επί του επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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οικ. 125558/4.10.2007 υπουργική απόφαση, επανακατα−
τάσσουμε τον ιατρό ΜΟΡΔΟ ΡΟΥΒΙΜ του ΡΑΦΑΗΛ σε
προσωποπαγή θέση Δ/ντή Γενικής Ιατρικής, κλάδου γι−
ατρών ΕΣΥ, στο ΚΥ Αγίου Μάρκου του ΓΝ Κέρκυρας.
Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις 31.8.2008 έτη 21,
μήνες 8, ημέρες 12.
Πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ/ντή έτη 8, μήνες 8,
ημέρες 12.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 12280/6.10.2008).
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ−ΣΤΡΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 336647/9466
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258623/19.8.2003 «Προϋπο−
θέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλι−
ών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυ−
τών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας
για φύτευση, μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατά−
λογο» (Β΄ 1212) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνω−
ση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θε−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών
προσώπων εποπτείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 258623/19.8.2003 Υπουργική Απόφαση
«Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής
ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών
φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας
για φύτευση, μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο»
(Β΄ 1212).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού.
4. Την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφασί−
ζουμε:
Άρθρο μόνο

F
(6)
Ανακατάταξη στο βαθμό κλάδου γιατρού ΕΣΥ.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10α/117247/6.10.2008 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
2519/1997, του άρθρου 25 του ν. 2716/1999, του άρθρου
16 του ν. 3172/2003, του άρθρου 29 του ν. 3293/2004,
του π.δ/γματος 95/2000 καθώς και την υπ’ αριθμ. Γ.Π.

β) Τροποποιείται το Παράρτημα II της Υπουργικής
Απόφασης 258623/19.8.2003, σε ό,τι αφορά την κατα−
ληκτική ημερομηνία παράδοσης των δειγμάτων πολλα−
πλασιαστικού υλικού στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών για μετέλεγχο, για τα
φυτικά είδη Σιτάρι σκληρό. Σιτάρι μαλακό, Κριθάρι, Τρι−
τικάλε, Βρώμη, Σίκαλη, Μπιζέλι κτηνοτροφικό. Λαθούρι,
Φακή, Κουκί κτηνοτροφικό, Βίκος, Ρεβίθι. Ως νέα κατα−
ληκτική ημερομηνία από τη δημοσίευση της παρούσης
και στο εξής ορίζεται η 10η Νοεμβρίου κάθε έτους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέ−
ρω Υπουργική Απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

4.

Λιάπη Αννούλα

TE Βιβλιοθηκονομίας Αορίστου
Χρόνου

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

5.

Κυριάκης Παναγιώτης

ΔΕ Διοικητικού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 335
(8)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρη−
σης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δη−
μοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών
(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
269 του ν. 3463/2006.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΕΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114Α/8.6.2006) και ιδίως το άρθρο 269.
2. Την υπ’ αριθμ. 242/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της
αμιγούς Δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών σε
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πο−
λιτιστικής Ανάπτυξης Φερών» και το διακριτικό τίτλο
«Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.»
3. Την υπ’ αριθμ. 5573/10.9.2008 απόφαση του Γ. Δ/ντή
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας − Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. και δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1961/Β΄/23.9.2008.
4. Την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία
προτείνεται η μείωση προσωπικού της επιχείρησης.
5. Την υπ’ αριθμ. 14057/15.10.2008 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία
έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη των δα−
πανών μισθοδοσίας του προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.
που μεταφέρεται στο Δήμο.
6. Την υπ’ αριθμ. 538/2008 βεβαίωση του Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φερών με την επωνυμία «Δημοτικός
Οργανισμός Νεολαίας − Άθλησης Φερών (Δ.Ο.Ν.Α. Φερών)»,
σύμφωνα με την οποία έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για
την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. που μεταφέρεται στο Ν. Π.
7. Την υπ’ αριθμ. 51/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Α.Φ.
με την οποία παρέχεται η γνώμη του Δ.Σ. σχετικά με το
πλεονάζον προσωπικό, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.)», κρίνεται
ως πλεονάζον:
Α/Α Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Σχέση
Εργασίας

ΔΕ Διοικητικού−
Οικονομικού

Αορίστου
Χρόνου

1.

Μπαμπούρα Σουλτάνα

2

Σαριανίδης Αλέξανδρος TE Ηλεκτρολόγων−
Μηχανολόγων

Αορίστου
Χρόνου

3.

Καπούτση Σοφία

Αορίστου
Χρόνου

ΔΕ Διοικητικού

Αορίστου
Χρόνου

2. Α) Εγκρίνει τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσω−
πικού, που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
269 του ν. 3463/2006, της τροποποιημένης Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών
(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) στο Δήμο Φερών (και συγκεκριμένα των
εξής υπαλλήλων):
α. Μπαμπούρα Σουλτάνα
β. Καπούτση Σοφία
γ. Λιάπη Αννούλα
δ. Κυριάκης Παναγιώτης
Β) Εγκρίνει η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπι−
κού, που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
269 του ν. 3463/2006, της τροποποιημένης Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φε−
ρών (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.) στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φερών με την
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας − Άθλησης
Φερών (Δ.Ο.Ν.Α. Φερών)» (και συγκεκριμένα του υπαλ−
λήλου):
α. Σαριανίδης Αλέξανδρος.
3. Α) Εγκρίνει τη σύσταση στο Δήμο Φερών προ−
σωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στις οποίες θα υπηρετήσει
το ανωτέρω προσωπικό (αντίστοιχης ή παρεμφερούς
ειδικότητας, ως εξής:
α. Συνίστανται τρεις (3) θέσεις προσωρινές προσω−
ποπαγείς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου
ΔΕΙ Διοικητικού−Οικονομικού, στις οποίες εντάσσονται
οι υπάλληλοι: Μπαμπούρα Σουλτάνα του Παναγιώτη,
Καπούτση Σοφία του Ευαγγέλου και Κυριάκης Παναγι−
ώτης του Κων/νου.
β. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΤΕ17 Διοικη−
τικού−Οικονομικού, στην οποία εντάσσεται η υπάλληλος
Λιάπη Αννούλα του Κων/νου.
Β) Εγκρίνει τη σύσταση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φε−
ρών με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαί−
ας − Άθλησης Φερών (Δ.Ο.Ν.Α. Φερών)» προσωρινής
προσωποπαγή θέσης ιδιωτικού δικαίου στην οποία θα
υπηρετήσει το ανωτέρω προσωπικό (αντίστοιχης ή πα−
ρεμφερούς ειδικότητας, ως εξής:
α. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΤΕ4 Μηχα−
νολόγων − Ηλεκτρολόγων, στην οποία εντάσσεται ο
υπάλληλος Σαριανίδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους.
4. Η πράξη κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο,
ήτοι από το Δήμαρχο Φερών για το προσωπικό που
μεταφέρεται στο Δήμο Φερών και από τον Πρόεδρο του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φερών με την επωνυμία «Δημοτικός
Οργανισμός Νεολαίας − Άθλησης Φερών (Δ.Ο.Ν.Α. Φε−
ρών)» για το προσωπικό που μεταφέρεται στο Ν.Π. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη:
α. Σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φερών
ύψους 10.000,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος
2008 και δαπάνη ύψους 115.000,00 ευρώ για καθένα από
τα επόμενα έτη.
β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Φερών με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός
Νεολαίας − Άθλησης Φερών (Δ.Ο.Ν.Α. Φερών)» ύψους
2.500 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 2008 και
δαπάνη ύψους 35.000,00 ευρώ για καθένα από τα επό−
μενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φέρες, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ
F
Aριθμ. 336
(9)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης
του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών (Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του
ν. 3463/2006.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΕΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114Α/8.6.2006) και ιδίως το άρθρο 269.
2. Την υπ’ αριθμ. 243/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της
αμιγούς Δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών σε κοι−
νωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Τοπικής Ανάπτυξης Φερών» και το διακριτικό τίτλο
«Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.».
3. Την υπ’ αριθμ. 5669/10.9.2008 απόφαση του Γ. Δ/ντή
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας − Θράκης, με την
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. και δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1961/Β΄/23.9.2008.
4. Την οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία
προτείνεται η μείωση προσωπικού της επιχείρησης
5. Την υπ’ αριθμ. 14057/15.10.2008 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία
έχει εξασφαλιστεί η πίστωση για την κάλυψη των δα−
πανών μισθοδοσίας του προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.
που μεταφέρεται στο Δήμο.
6. Την υπ’ αριθμ. 37/2008 απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Τ.Α.Φ. σύμφωνα με την οποία παρέχεται η γνώμη
του Δ.Σ. σχετικά με το πλεονάζον προσωπικό, αποφα−
σίζει ομόφωνα:
1. Το κάτωθι προσωπικό της επιχείρησης του Δήμου
με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Τοπικής Ανάπτυξης Φερών (Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.)», κρίνεται ως
πλεονάζον:

Α/Α Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

32049
Σχέση
Εργασίας

1. Συρίδου Μαρία

ΠΕ Διοικητικού

Αορίστου
Χρόνου

2. Αγγελίδης Αντώνιος

ΔΕ Οδηγών

Αορίστου
Χρόνου

3. Καράγγελης Βασίλειος

ΔΕ Μηχ/των Έργων

Αορίστου
Χρόνου

4. Τσιακίρη Λεμονιά

ΔΕ Διοικητικού

Αορίστου
Χρόνου

5. Αραμπατζής Ιωάννης

ΥΕ Εργάτης

Αορίστου
Χρόνου

2. Εγκρίνει τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπι−
κού, που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
269 του ν. 3463/2006, της τροποποιημένης Κοινωφε−
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Φερών
(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.) στο Δήμο Φερών.
3. Εγκρίνει τη σύσταση στο Δήμο Φερών προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, στις οποίες θα υπηρετήσει το ανωτέρω
προσωπικό (αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας),
ως εξής:
α Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ1 Διοικη−
τικού−Οικονομικού, στην οποία εντάσσεται η υπάλληλος
Συρίδου Μαρία του Γεωργίου.
β. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕΙ Διοικη−
τικού−Οικονομικού, στην οποία εντάσσεται η υπάλληλος
Τσιακίρη Λεμονιά του Ευαγγέλου.
γ. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ29 οδη−
γών, στην οποία εντάσσεται ο υπάλληλος Αγγελίδης
Αντώνιος του Μιχαήλ.
δ. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπα−
γής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ28
χειριστών μηχ/των έργων, στην οποία εντάσσεται ο
υπάλληλος Καράγγελης Βασίλειος του Ιωάννη.
ε. Συνίσταται μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΥΕ16 ερ−
γατών γενικών καθηκόντων, στην οποία εντάσσεται ο
υπάλληλος Αραμπατζής Ιωάννης του Δημητρίου.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους.
4. Η πράξη κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο
(ήτοι από το Δήμαρχο Φερών) και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 11.100,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Φερών οικονομικού έτους
2008, μετά από σχετική αναμόρφωση και για καθένα
από τα επόμενα έτη δαπάνη ύψους 133.000,00 ευρώ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φέρες, 16 Οκτωβρίου 2008
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ
F
(10)
Κατάταξη υπαλλήλων σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 35/2008 απόφαση του Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Φιλαδέλ−
φειας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 269 του ν. 3463/2006(ΔΚΚ), διαπιστώνεται η αυ−
τοδίκαιη μετάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της «Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» και η κατάταξη
του στο ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Φι−
λαδέλφειας», σε συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 70/2008
απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας−κλάδου ως εξής:
Δύο (2) θέσεις Π.Ε Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, τις
οποίες καταλαμβάνουν:
1. Μαρκοπουλιώτη Καλομοίρα−Ιωάννα του Ιωάννη.
2. Μπουργιώτης Ματθαίος του Δημητρίου.
Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος των ΚΑ: α) 10.6021.003 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου λόγο
μετάταξης από την ΔΕΑΝΦ» αρχικής πίστωσης 36.000
€ β) 10.6052.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προ−
σωπικού αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ/ΤΕΑΜ μεταταγέντων
υπαλλήλων της ΔΕΑΝΦ» αρχικής πίστωσης 11.000 €, του
προϋπολογισμού, του Ν.Π. για το 2008.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
F
Αριθμ. 4362

(11)
Παραχώρηση αρμοδιοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ
173/24.11.83 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5
του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.6.2001/τ.Α΄) καθώς και
κάθε διάταξη νόμου και προεδρικού διατάγματος που
ισχύει και καθορίζει αρμοδιότητες Προέδρου Τ.Ε.Ι.
2) Την υπ’ αριθμ. 137582/Ε5 (ΦΕΚ 1770/15.12.2005 τ.Β΄)
Υπουργική Απόφαση «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λα−
μίας».
3) Την υπ’ αριθμ. 102617/Ε5/31.7.2008 (ΦΕΚ 351/11.8.2008
τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) Διαπιστωτική Πράξη του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή των Σταύρου Καρκάνη,
ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Κοντογεώργου Αθανά−

σιου, Τσιτσιπή Παναγιώτη και Γιόφτσου Γεωργίου ως
Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θητεία που αρχίζει
την 1.9.2008 και λήγει την 31.8.2012.
4) Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εκχωρούμε στους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. Λαμίας τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Ο Αντιπρόεδρος Κοντογεώργος Αθανάσιος του
Βασιλείου αναλαμβάνει:
1. Όλα τα θέματα που αφορούν,το Τμήμα Εκδόσεων
και Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, του Κέντρου Πληροφό−
ρησης. Ενδεικτικά μεριμνά και αποφάσιζα για τα θέματα
που αφορούν σε Διδακτικά Συγγράμματα −και Σημει−
ώσεις, Οργάνωση και Λειτουργία της Βιβλιοθήκης και
φωτοαναπαραγωγικών συστημάτων του Ιδρύματος,
2. Όλα τα θέματα που αφορούν την έκδοση και δια−
κίνηση Πληροφοριακών Δελτίων, Περιοδικών, Οδηγών
Σπουδών και γενικά του έντυπου πληροφοριακού υλικού
του Ιδρύματος.
3. Είναι υπεύθυνος για την Μηχανογράφηση των
Υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και για θέματα που
αφορούν και άπτονται του αντικειμένου Τεχνολογιών
Επικοινωνιών και Πληροφορικής τα οποία υλοποιούνται
στο Ίδρυμα.
Β. Ο Αντιπρόεδρος Τσιτσιπής Παναγιώτης του Δημη−
τρίου αναλαμβάνει:
1. Όλα τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας και ασφά−
λειας εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά μεριμνά και
αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν στη συντήρηση
των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυ−
λικών, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, στην πυρασφά−
λεια, στην καθαριότητα, στη φύλαξη και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο
του Ιδρύματος και τις συγκοινωνίες. 2. Είναι υπεύθυνος
για θέματα Διεθνών Σχέσεων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος.
Γ. Ο Αντιπρόεδρος Γιόφτσος Γεώργιος του Νικολάου
αναλαμβάνει:
1. Όλα τα θέματα μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
Διοικητικού Προσωπικού, Ε.Τ.Π., Επιστημονικών και Ερ−
γαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ.
2. Όλα τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των
σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Ενδεικτικά
μεριμνά και αποφασίζει για τα θέματα που αφορούν σε
Διδασκαλία, Σπουδές, Εξετάσεις, Προγράμματα, Πρακτι−
κή Άσκηση, Εγγραφές, Κατατάξεις, Μετεγγραφές, Αθλη−
τικές Δραστηριότητες, Σπουδαστική Μέριμνα, Ιατροφαρ−
μακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Εργαστηριακός
Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικές Εκδρομές καθώς και για
την Υγειονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.
3. Όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Παραρ−
τημάτων του Ιδρύματος.
Οι Αντιπρόεδροι, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
Τ.Ε.Ι. αναθέτουν με πράξεις τους σε μέλη του Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. την εκπόνηση κάθε φύσης μελέτη για τη βελτί−
ωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών και
γενικά την αποτελεσματικότερη οργάνωση της εκπαι−
δευτικής διαδικασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τον Πρόεδρο του Ιδρύματος απόντα ή κωλυόμενο, θα
τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Καθηγητής Γιόφτσος
Γεώργιος.
Οι Αντιπρόεδροι για όλες τις ανωτέρω αποφάσεις
και ενέργειες τους θα ενημερώνουν τον Πρόεδρο του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 23 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

*02022500411080008*

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

