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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ 6.4/4022/270 (1)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο της 
«ΦΑΡΜΑΝΙΚ – ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το β.δ. της 15/21.10.1922 «Περί χορηγήσεως αδει−

ών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής 
εγκαταστάσεως», το β.δ. της 16.3.1950 «Περί διαιρέ−
σεως, κατατάξεως κ.λπ. μηχανολογικών εγκαταστά−
σεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
β.δ. της 24.11.1953, το ν. 6422/1934 και το ν.δ. 1150/1949 
όπως ισχύουν, το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση 
και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκατα−
στάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90 Β), Φ15/
οικ.7814/614/14.4.2005 (ΦΕΚ 542 Β), Φ15/7815/615/14.4.2005 
(ΦΕΚ 542 Β), Φ15/οικ.8101/624/18.4.2005 (ΦΕΚ 552 Β) και 
Φ15/οικ.8102/625/18.4.2005 (ΦΕΚ 589 Β) υπουργικές απο−
φάσεις, το ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α) και το ν. 1316/1983 
όπως ισχύει.

2. Τους ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160 Α) και 3010/2002 (ΦΕΚ 
91 Α), τις υπ’ αριθμ. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β) και 
15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, την υπ’ αριθμ. Φ15/οικ.1589/104/27.1.2006 
(ΦΕΚ 90 Β) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. 
13727/724/24.7.2003 (ΦΕΚ 1087 Β) κοινή υπουργική από−
φαση.

3. Το π.δ. 92/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό κ.λπ.», το π.δ. 229/1986 
«Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 
και 189/1995, το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230 Α) «Διάρθρωση 
και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συ−
ντονισμού».

4. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πλ. Υπουργού και Υφυπουργών», την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 
19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυ−
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πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για την «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης», την υπ’ 
αριθμ. ΔΠ/Φ 6.12/οικ. 1213/28.1.2009 (ΦΕΚ 36 ΥΟΔΔ) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης για το διορισμό του Γεν. Γραμματέα Βιομηχανί−
ας, την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ. 22095/223/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149 
Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση 
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Γενικούς Δι−
ευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους 
Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή 
Υπουργού», την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ. 26431/255/14.12.2007 
(ΦΕΚ 2474 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμε−
νους Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων 
της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος 
να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.9379/7622−4−08 (ΦΕΚ 
778 Β΄) όμοια.

5. Το άρθρ. 7 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), την υπ’ αριθμ. 
33361/5.9.1991 (ΦΕΚ 703 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρ. 
7 παρ. 1 του ν. 1943/1991», την υπ’ αριθμ. 1344/29.1.2008 
(ΦΕΚ 199 Β΄/8.2.2008) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων 
«Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» καθώς και 
τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) και 3370/2005 (ΦΕΚ 176 
Α΄) και το π.δ. 95/2000.

6. Τις υπ’ αριθμ. Φ 6.4/16123/696/11.6.1998 και Φ6.4/2533
0/1820/3.11.2005 αποφάσεις μας, με τις οποίες χορηγή−
θηκε άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 11.6.2006 στο 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών, 
διαιτητικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων 
της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ – ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στην οδό Φυλής 
137 – Καματερό.

8. Τις από 29.11.2007 και 15.10.2008 αιτήσεις της ΑΒΕΕ 
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (ανανέωση μετά 
από εκσυγχρονισμό) του προαναφερόμενου εργοστά−
σιου.

9. Την από 10.11.2008 εισήγηση της υπηρεσίας μας 
και την υπ’ αριθμ. 8116/29.1.2009 γνωμάτευση του ΕΟΦ, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια διάρκειας οκτώ (8) ετών στο ερ−
γοστάσιο της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ – ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» όπως 
αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε 
με την παρούσα απόφασή μας και έχει τα πιο κάτω 
ειδικά στοιχεία:

Φορέας: «ΦΑΡΜΑΝΙΚ – ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ».
Θέση εγκατάστασης: Φυλής 137 − Καματερό.
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών, 

καλλυντικών, διαιτητικών, απολυμαντικών και αντιση−
πτικών προϊόντων.

Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 48 KW (κινητήριας), 
143 KW (θερμικής) και αξίας 697.437 €.

Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος 40 KW (κινη−
τήριας) και αξίας 27.000 €.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της 
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής 
όρους:

α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατά−
σταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται 
κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. 
τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη 
των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση 
επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.).

β) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται 
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και 
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, 
να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 
π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α), να τηρούνται οι περιβαλλο−
ντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την με την υπ’ αριθμ. 
42229/6.10.2008 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
της Νομ. Αθηνών και να φροντίζει ο ενδιαφερόμενος 
για την έγκαιρη ανανέωσή τους.

γ) Ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει 
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τη μελέτη πυρα−
σφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση 
του 3834/Φ.701.4/7744/9.7.2008 Πιστοποιητικό Πυροπρο−
στασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών διάρ−
κειας μέχρι 9.7.2016.

δ) Η διάθεση των αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις περί διάθεσης αποβλήτων 
(απαιτούμενες άδειες κ.λπ.).

3. Η ενεργειακή κατανάλωση μετά την ολοκλήρωση 
του εκσυγχρονισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
20% του μέσου όρου της τριετίας 2005−2007 (παρ. 2.β 
του άρθρ. 16 του ν. 3325/2005) όπως αυτός καθορίζεται 
με την υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 8102/625/20.4.2005 (ΦΕΚ 589 
Β΄) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

4. Η παρούσα άδεια τροποποιείται σε περίπτωση αλ−
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός 
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο 
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να 
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή 
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση 
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009

Με εντολή Υπουργών

Η Γεν. Διευθύντρια 
Στηρ. Βιομηχανίας 
του Υπουργείου 

Ανάπτυξης

Η Γεν. Διευθύντρια 
Δημόσιας Υγείας 
του Υπ. Υγείας 

και Κοιν. Αλληλεγγύης
ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ Α. ΚΥΡΛΕΣΗ

F
    Αριθμ. 38938/IB/107 (2)

Καθορισμός ύψους της κρατικής επιχορήγησης του 
Ο.Ε.Δ.Β. για το οικον. έτος 2009.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 2362/95 για το «Δημόσιο Λογιστικό».
2. Τον α.ν. 585/1968 «Περί καταργήσεως διατάξεων 

καθοριζουσών τα κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ 
του Κρατικού Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσωπα 
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Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Ιδρύ−
ματα» (Φ.Ε.Κ. 225/Α/1968).

3. Τις διατάξεις του α.ν. 952/1937 «περί ιδρύσεως Ορ−
γανισμού για την Έκδοση Βιβλίων» και τις διατάξεις του 
ν.δ. 749/1970 «περί Διδακτικών Βιβλίων».

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 33 του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 
άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της 
εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

6. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2009.

7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 
40/16.1.2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε την κρατική επιχορήγηση προς τον Ορ−
γανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) για 
το οικον. έτος 2009, στο ύψος των κονδυλίων των εγ−
γεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2009 πιστώσεων (ΚΑΕ 2436, των Ειδικών Φορέων 
19−140, 19−210, 19−220) 1.215.000,00 €, 8.842.500,00 € και 
13.792.500,00 € αντίστοιχα, όπως αυτά προσδιορίζονται 
κάθε φορά από τα ποσοστά διάθεσης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ ανώτατο όριο δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού του ΥΠΕΠΘ για το οικονομικό έτος 2009 ύψους 
23.850.000,00 €.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχουν εγγραφεί πιστώσεις 
ύψους 23.850.000,00 € στον τακτικό προϋπολογισμό 
του ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους 2009 στον ΚΑΕ 2436 των 
Ειδικών Φορέων 19−140, 19−210 και 19−220 του ΥΠΕΠΘ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 35085/ΣΤ1 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 απόφα−

σης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για 
τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 682/1977 

(ΦΕΚ Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαί−
δευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».

2. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Περί 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
272) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεως 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

4. Το Άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.3/89/97657/Γ1/25.9.2006 
(ΦΕΚ Β΄ 1507) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Αριθμός νηπίων ανά τμήμα στα 
νηπιαγωγεία».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 (ΦΕΚ 
Β΄ 1149) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων 
για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης».

7. Την υπ’ αριθμ. 239/2008 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

8. Την ανάγκη καθορισμού των κριτηρίων καταλληλό−
τητας διδακτηρίων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

9. Το γεγονός ότι προέκυψαν νέα δεδομένα από τη 
συστέγαση βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών και ιδι−
ωτικών νηπιαγωγείων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1149) από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέ−
γαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης», προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής, η 
δε παράγραφος 9 αριθμείται ως 10:

9. Κατ’ εξαίρεση, τα κριτήρια καταλληλότητας των δι−
δακτηρίων ιδιωτικών νηπιαγωγείων, τα οποία ιδρύθηκαν 
ή πρόκειται να ιδρυθούν και συστεγάζονται ή θα συ−
στεγασθούν με παιδικούς − βρεφονηπιακούς σταθμούς 
του ιδίου ιδιοκτήτη, οι οποίοι λειτουργούσαν νομίμως 
πριν την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 77053/Δ5/28.7.2006 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, καθορίζονται ως εξής:

α. Αίθουσα Διδασκαλίας Νηπιαγωγείου ως ακολούθως:
(1) Για αριθμό νηπίων μέχρι δεκαπέντε (15) απαιτείται 

αίθουσα διδασκαλίας με ελάχιστο εμβαδό 18 m2.
(2) Για πάνω από δεκαπέντε (15) νήπια, το εμβαδό της 

αίθουσας διδασκαλίας θα αυξάνεται αναλογικά κατά 
1,20 m2 ανά επιπλέον νήπιο.

β. Αίθουσα Δραστηριοτήτων ως ακολούθως:
(1) Για αριθμό νηπίων μέχρι δεκαπέντε (15) δεν απαι−

τείται ιδιαίτερη αίθουσα δραστηριοτήτων.
(2) Για αριθμό νηπίων από δεκαέξι (16) έως εικοσι−

οκτώ (28) και ένα τμήμα, απαιτείται μία (1) αίθουσα 
δραστηριοτήτων ελάχιστης επιφάνειας 25 έως 40 m2 
αναλογικά.

(3) Για αριθμό νηπίων από δεκαέξι (16) έως εικοσιοκτώ 
(28) και δύο τμήματα, απαιτείται μία (1) αίθουσα δρα−
στηριοτήτων ελάχιστης επιφάνειας 25 m2.

(4) Για αριθμό νηπίων από είκοσι εννέα (29) έως πε−
νήντα έξι (56), απαιτείται μία (1) αίθουσα δραστηριοτή−
των ελάχιστης επιφάνειας 25 έως 40 m2 αναλογικά του 
αριθμού νηπίων του μεγαλύτερου τμήματος.

(5) Η αίθουσα δραστηριοτήτων μπορεί να είναι κοινής 
χρήσης για τα νήπια και προνήπια.
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γ. Ο αύλειος χώρος ορίζεται σε 2 m2 ανά νήπιο και 
μπορεί να είναι κοινός με χρήση εκ περιτροπής για τα 
νήπια και τα προνήπια.

δ. Τα εν λόγω ιδιωτικά νηπιαγωγεία δύνανται να έχουν 
κοινή είσοδο με τους συστεγαζόμενους παιδικούς − βρε−
φονηπιακούς σταθμούς.

ε. Όλοι οι χώροι των νηπιαγωγείων αυτών πρέπει να 
βρίσκονται στο ισόγειο, εκτός από τα γραφεία των νη−
πιαγωγών, τα μαγειρεία και τους λοιπούς αποθηκευτι−
κούς χώρους, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και στον 
1° όροφο και να είναι σε κοινή χρήση με τους παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Κάθε μεταβολή μαθητικού δυναμικού αναφέρεται 
άμεσα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
ανήκει το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, το οποίο οφείλει να 
τροποποιεί τις κτιριακές του υποδομές, σύμφωνα με 
τα παραπάνω.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που διαθέτουν άδεια από 
το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, δεν χρειάζονται αλλαγή χρήσης για να αποκτή−
σουν άδεια νηπιαγωγείου.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 45901 (4)

Συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως αντι−

καταστάθηκε και ισχύει, με το άρθρο 25 παρ.3 εδάφιο 
α΄ του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α΄ 262), βάσει του οποίου συ−
νιστάται στον Ε.Ο.Φ. Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.

2. Την υπ’ αριθμ. 10885/δις εισήγηση του Προέδρου 
του Ε.Ο.Φ., αποφασίζουμε:

Α. Το Γενικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. είναι συμβουλευτικό 
όργανο και συγκροτείται από εκπροσώπους από τους 
κάτωθι επιστημονικούς, επαγγελματικούς και εργασια−
κούς φορείς που ασχολούνται με αντικείμενα αρμοδι−
ότητας του Ε.Ο.Φ.

Το σύνολο των μελών ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) και 
αναλύεται ως κατωτέρω:

1. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό−
γου (Π.Ι.Σ.) που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτού.

2. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτού.

3. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).

4. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμα−
κοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

5. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρ−
μακαποθηκαρίων.

6. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών 
Φαρμακοποιών Ελλάδας.

7. Δυο προσωπικότητες κύρους από τον επιστημονικό, 
δημοσιογραφικό, επαγγελματικό χώρο που τους ορίζει 
ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ε.Ο.Φ.
9. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρ−

μακοποιών (ΠΕΦ).
10. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Εταιρείας Φαρ−

μακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
11. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμα−

κοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
12. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων 

Αθήνας−Πειραιά (EIN ΑΠ).
13. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιο−

μηχάνων και Αντιπροσώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών 
(ΠΣΒΑΚ).

14. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εισαγωγέων και 
Παραγωγών Προϊόντων Φυσικής Διαβίωσης.

15. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Προ−
μηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε).

16. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Προ−
μηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ Επιστημών και 
Υγείας).

Β. Όταν στο συμβούλιο εισάγεται προς συζήτηση, 
είτε με αίτηση συλλογικού κλαδικού οργάνου είτε του 
προεδρεύοντος, θέμα που αφορά οποιαδήποτε κατη−
γορία από τα προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. καλούνται 
και συμμετέχουν στο συμβούλιο οι εκπρόσωποι των 
οικείων επαγγελματικών ή συλλογικών οργάνων χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Γ. Το Γενικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. συγκαλείται τουλάχι−
στον τρεις (3) φορές το χρόνο από τον Α΄ Αντιπρόεδρο, 
ο οποίος προεδρεύει, και σε περίπτωση απουσίας ή κω−
λύματός του, αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο.

Δ. Το Γενικό Συμβούλιο εξετάζει την πορεία και το 
έργο του Ε.Ο.Φ. και προτείνει συμβουλευτικά στον Πρό−
εδρο του Ε.Ο.Φ., κάθε μέτρο που κρίνει σκόπιμο για την 
πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων αυτού.

Ε. Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου Ε.Ο.Φ. ορίζε−
ται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., ένας υπάλληλος του 
οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.21847 (5)

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Ε.Ο.Φ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1316/1983, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 παρ.2 εδάφιο III 
του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ Α΄ 262/2008).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 175080/31.12.2008 απόφαση 
συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Φ.

3. Την υπ’ αριθμ. 10882/6.2.2009 πρόταση του Προέδρου 
του Ε.Ο.Φ., αποφασίζουμε:
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Στους Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Φ. αναθέτουμε ως 
εξής:

Α) Στον Α΄ Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Φ., ο οποίος έχει κατά 
νόμο εκτελεστικά καθήκοντα, ανατίθενται:

1. Η εισήγηση, ο συντονισμός και η υλοποίηση των 
κατάλληλων μέτρων που αφορούν τον έλεγχο της απο−
δοτικότητας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών του 
Ε.Ο.Φ. και ιδίως, την τήρηση των νομίμων προθεσμιών 
δράσεων του Οργανισμού.

2. Η υποβολή στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. εισηγήσεων 
για ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης του Οργανι−
σμού, καθώς και επιβολής κυρώσεων, επί των οποίων 
αποφασίζει ο Πρόεδρος.

3. Η γνωμοδότηση για λήψη άμεσων μέτρων, όταν 
ζητηθεί από τον Πρόεδρο.

4. Η έγκριση δαπανών του Οργανισμού μέχρι του εκά−
στοτε ισχύοντος ορίου απ’ ευθείας ανάθεσης.

5. η εποπτεία, παρακολούθηση καν υπογραφή θεμάτων 
που αφορούν τις διευθύνσεις Φαρμακευτικών Μελετών 
και Έρευνας, Εργαστηρίων, τα Τμήματα Επιθεωρήσε−
ων και Παρακολούθησης και Επάρκειας Αγοράς και το 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

Β) Στο Β΄ Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Φ., ο οποίος είναι κατά 
νόμο αρμόδιος για ζητήματα επιστημονικών ερευνών και 
δράσεων, ανατίθενται:

1. Η εισήγηση, επεξεργασία και ο συντονισμός επιστη−
μονικών δράσεων αναφορικά με τις προηγμένες θερα−
πείες, την καινοτομία στη φαρμακευτική βιομηχανία, τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, τη φαρμακοεπιδημιολογία 
και την ορθή χρήση των φαρμάκων.

2. Η εισήγηση και παρακολούθηση όλων των ζητημά−
των που αφορούν επιστημονικές έρευνες και δράσεις 
του Οργανισμού και η διατύπωση προτάσεων για τα 
κατά την επιστημονική του κρίση κατάλληλα μέτρα για 
την προαγωγή και υλοποίηση αυτών.

3. Η ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης των 
προγραμμάτων υγιεινής, ασφάλειας και εκπαίδευσης 
των εργαζομένων του Ε.Ο.Φ.

4. Η γνωμοδότηση για λήψη άμεσων μέτρων, όταν 
ζητηθεί από τον Πρόεδρο.

Γ) Οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄, αναπληρώνουν με την 
ίδια σειρά τον Πρόεδρο Ε.Ο.Φ. στα καθήκοντά του, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. οικ 4865 (6)
Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυ−

νομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρού−
ρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 61 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄) «Βελ−

τίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα 
τακτικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις».

β. Των άρθρων 1 παρ.3 και 3 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 
225 Α΄) «Θέματα Εξωτερικών Φρουρών και άλλες δια−
τάξεις».

γ. Του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 3388/2005 «Εξωτερική Φρούρηση Καταστημάτων 
Κράτησης και νοσηλευομένων στα θεραπευτήρια κα−
ταδίκων και υποδίκων», καθώς και του άρθρου 51 του 
ίδιου νόμου.

δ. 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΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β΄16.1.2009).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύστα−
σης θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών». (ΦΕΚ 
3/Β΄/2009).

4. Την ανάγκη παράτασης της παρεχόμενης από την 
Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτε−
ρικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης.

4. Το γεγονός ότι από την παράταση προκαλείται εφά−
παξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ύψους 4.750.000 Ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών (ΚΑΕ 07210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»), 
αποφασίζουμε:

Την παράταση για ένα (1) έτος ήτοι: από 12.9.2008 
έως 12.9.2009, των προθεσμιών που παρατάθηκαν με 
το άρθρο 61 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. 50392 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2009 

προσωπικού του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα−
στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 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 αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις,

2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», όπως ισχύει.



8606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Του ν.δ. 1017/1971 «περί ιδρύσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως 
ισχύει.

4. Του π.δ. 435/1988 «περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», 
όπως ισχύει.

5. Τον Οργανισμό του Υπ. Δικαιοσύνης π.δ. 36/2000 
(ΦΕΚ 29Α/2000).

6. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό 
Γραμματέα, ...», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

Β. Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην 
1049/3.3.2009 συνεδρίασή του για έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης για το έτος 2009 προσωπικού του Ταμεί−
ου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για το έτος 2009 ως ακολούθως:

1. Είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που 
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για (12.000) 
ώρες, ήτοι (500) ώρες στον καθένα.

2. Τεσσάρων (4) τεχνικών και τεσσάρων (4) καθαρι−
στριών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο 
και για (2.000) ώρες, ήτοι (250) ώρες στον καθένα.

3. Τεσσάρων (4) τεχνικών που υπηρετούν στο Δικα−
στικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και για (1.000) ώρες, ήτοι 
(250) ώρες στον καθένα.

4. Ενός (1) φύλακα υπαλλήλου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετεί 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών και για (350) ώρες.

5. Ενός (1) τεχνικού, υπαλλήλου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετεί 
στο Πρωτοδικείο Πειραιά και για (300) ώρες.

6. Ενός (1) τεχνικού, υπαλλήλου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετεί 
στο Πρωτοδικείο Αγρινίου και για (300).

7. Μιας (1) καθαρίστριας, υπαλλήλου ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που 
υπηρετεί στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά και για (500) 
ώρες.

Η σχετική δαπάνη συνολικού ύψους περίπου 105.057,00 
ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 του προϋπολογισμού 
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., έτους 2009, στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ύψους 110.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 2672 (8)
  Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Θε−
σπιέων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:

 31 του ν. 3013/2002,
 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004,
 6 του ν. 2527/1997.

2. Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/18.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/6.5.2006 
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρι−
νήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/17/7204/16.3.2009 έγγρα−
φο της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ, το οποίο αφορά στην κατανομή 
συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες 
στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, στα οποία 
λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.4.2008 έως 31.5.2008, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου από τον Δήμο Θεσπιέων διάρκειας έως έξι (6) 
μήνες, αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμ−
βασης.

2) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και 
4Κ/2007), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις δύο 
προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβά−
σεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ. με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.

3) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό 
διάστημα των συμβάσεων και σε περίπτωση αποχώ−
ρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ/ΕΣ/.

4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω 
όρους το ΥΠ.ΕΣ., δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις 
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρηματο−
δοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.

5) Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί−
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση 
κατανομής του υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α κου Αθ. Νάκου.

6) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
ΚΕΠ Δήμου Θεσπιέων.

7) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006.

8) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ 
− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ.

9) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

α) Οι συμβασιούχοι αν δεν έχουν συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνουν 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ,

β) Οι συμβασιούχοι αν έχουν συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβά−
νουν μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

9) Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια την χρονική 
στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του Δήμου Θεσπιέ−
ων με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας 
ισχύος της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 31 Μαρτίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

F
Aριθμ. 2281 (9)
    Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Θί−
σβης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:

 31 του ν. 3013/2002,
 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004,
 6 του ν. 2527/1997.

2. Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/18.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−

ΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/6.5.2006 
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρι−
νήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

  4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/17/7204/16.3.2009 έγ−
γραφο της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ, το οποίο αφορά στην κα−
τανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι 
(6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώ−
ρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2008 έως 31.5.2008, 
αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου από τον Δήμο Θίσβης διάρκειας έως έξι 
(6) μήνες, αμέσως μετά τη λήξη των προηγούμενων 
συμβάσεων.

2) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και 
4Κ/2007), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις δύο 
προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβά−
σεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ. με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.

3) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό 
διάστημα των συμβάσεων και σε περίπτωση αποχώ−
ρησης συμβασιούχου του ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ/ΕΣ/.

4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω 
όρους το ΥΠ.ΕΣ., δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις 
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρηματο−
δοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.

5) Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβά−
σεων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πε−
δίου εκείνου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται 
η απόφαση κατανομής του υφυπουργού ΕΣ.Δ.ΔΑ κου 
Αθ. Νάκου.

6) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
ΚΕΠ Δήμου Θίσβης.

7) Η αμοιβή των αναδόχων προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006.

8) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ 
− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ.

9) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

α) Οι συμβασιούχοι αν δεν έχουν συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνουν 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

β) Οι συμβασιούχοι αν έχουν συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβά−
νουν μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005).

9) Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια την 
χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του Δήμου 
Θίσβης με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρ−
κειας ισχύος των.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 31 Μαρτίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

F

(10)
Xoρήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στον Παναγιώτη Κωνσταντώνη του Δη−
μητρίου.

      Με την υπ’ αριθμ. 2320/30.3.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Δυτικής Αττικής χορηγείται άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Παναγιώτη 
Κωνσταντώνη του Δημητρίου.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΟΛΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
F

Aριθμ. 05/2597 (11)
    Καταβολή Υπερωριών στους υπαλλήλους (Γεωπόνους) 

της Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ που ασχολούνται με τον ποι−
οτικό − ποσοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιη−
μένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης − 
Α΄ εξαμήνου 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/9.9.1999 

ΦΕΚ 180 περί έκδοσης αποφάσεων για υπερωριακή ερ−
γασία από τον Νομάρχη.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 σχε−
τικά με την υπερωριακή εργασία.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 σχετικά 
με την υπερωριακή εργασία.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999 
(ΦΕΚ 154/Α΄) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων 
κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και νυχτερινές 
ώρες.

5. Την υπ’ αριθμ. 278592/23.3.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων περί καταβολής υπερωριών στους 
υπαλλήλους των Ν.Α. που ασχολούνται με ελέγχους 
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 3460/2006.

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε συνεργείο από 6 Γεωπόνους (Ποιοτικούς 

ελεγκτές) που θα εργαστούν 406 ώρες υπερωριακής απο−
γευματινής απασχόλησης κατά το Α΄ εξάμηνο του 2009.

Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 3000 ευρώ, (υπ’ 
αριθμ. 278592/23.3.2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 27 Μαρτίου 2009
Ο Νομάρχης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

  Στην υπ’ αριθμ. 1465/3.3.2009 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 514/19.3.2009 (τ.Β΄) και αφο−
ρά χορήγηση άδειας επαγγέλματος στον ΚΑΠΑΡΟ ΜΙΧΑΗΛ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, στην σελίδα 6452,  β΄ στήλη και στον 32ο 
στοίχο εκ των άνω επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «....1465/31.3.2009.…»
στο σωστό: «....1465/3.3.2009….».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    
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