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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2−2975 (1)

  Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικών ζυγών MOTEX 
ML−Series. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/5.7.1990).

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιή−
σεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων 
των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του 
Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/
τΑ΄/15.7.1978).

4. Το άρθρο 1 και 2 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1996) 
«Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/18.3.1996).

5. Το π.δ. 57/1996 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της», (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/18.3.1996).

6. Το άρθρο 28α της υπ’ αριθμ. Φ3/2587/1978 υπουρ−
γικής απόφασης «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων 
επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β΄/26.1.1979), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/15073/1986 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 846/τ.Β΄/4.12.1986).

7. Την υπ’ αριθμ. Β3−77/14.4.2006 απόφαση (ΦΕΚ 526/
Β΄/24.4.2006) απόφαση εξουσιοδότησης για υπογραφή 
εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

9. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ με αριθμό 
Τ6875/21.6.2006 (revision 1) του Ολλανδικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας ΝΜΙ.
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10. Την από 31.11.2007 αίτηση της εταιρείας ADMATE 
ΕΛΛΑΣ/ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Αιτωλικού 126 
& Ραιδεστού 85 − 18644 ΠΕΙΡΑΙΑΣ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των ηλε−
κτρονικών ζυγών MOTEX ML − Series, οι οποίοι κατα−
σκευάζονται από την εταιρεία MOTEX SCALES CO. LTD 
(KOREA) και εισάγονται στη χώρα μας από την εταιρεία 
ADMATE ΕΛΛΑΣ / ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ 
(Αιτωλικού 126 & Ραιδεστού 85 − 18644 ΠΕΙΡΑΙΑΣ), και 
φέρουν την σήμανση CE και Μ. Κάθε ζυγός, προτού 
χρησιμοποιηθεί στη χώρα θα πρέπει να υποβληθεί σε 
Αρχική Επαλήθευση από τη Δ/νση Μετρολογίας της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, από όπου και χορη−
γείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός και αν έχει 
ήδη υποστεί αρχική επαλήθευση από την κατασκευά−
στρια εταιρεία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. 
Επιπλέον, κάθε ζυγός πρέπει να συνοδεύεται με Δήλωση 
Συμμόρφωσης για την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του οίκου 
κατασκευής.

Η έγκριση ισχύει μέχρι 10.1.2016.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζυγών MOTEX ML−

Series
Κατασκευαστής : MOTEX SCALES CO. LTD (KOREA)
Κατηγορία ακρίβειας : III
Μεγίστη δυναμικότητα Max: 6 kg ≤ Max ≤ 30 kg
Υποδιαίρεση e : ≥ 1 g
Αριθμός υποδιαιρέσεων : n ≤ 6000 στην περίπτωση 

μιας υποδιαίρεσης
n ≤ 3000 στην περίπτωση πολλαπλών υποδιαιρέσε−

ων
(ανά επιμέρους περιοχή ζύγισης)
το πολύ: δυο περιοχές ζύγισης
Απόβαρο Τ : ≤ − 50 % του Max
3. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ζυγών 

αυτών, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο 
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που 
να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις:

α) Το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή,
β) Ο τύπος του ζυγού,
γ) Κατηγορία ακριβείας
δ) Η μεγίστη δυναμικότητα,
ε) Η υποδιαίρεση,
στ) Η ελαχίστη δυναμικότητα
ζ) Το μέγιστο απόβαρο
η) Ο αριθμός σειράς
θ) Ο αριθμός εγκρίσεως τύπου ΕΕ του Ολλανδικού Ιν−

στιτούτου Μετρολογίας ΝΜΙ, Τ6875/21.6.2006 (revision 1)
ι) Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι: Φ2−2975/ 

2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Η νομιμοποίηση της λειτουργίας των ζυγών αυτών, 

γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των 
σημάτων του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφα−
σή μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ2−376/1993 
υπουργικής απόφασης «Όργανα ζύγισης με μη αυτό−
ματη λειτουργία», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
90/384/ΕΟΚ.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. Φ2/129482/Β3 (2)
Κατάταξη πτυχιούχων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 

Ακαδημίες.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Των άρθρων 5 και 31 του ν. 3432/2006 «Δομή και 

λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α΄ 14), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν.  3404/2005, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Οι κατατάξεις των πτυχιούχων στα Προγράμμα−
τα Σπουδών των Ανώτατων Εκκκλησιαστικών Ακαδη−
μιών υπόκεινται στις διατάξεις του αρ. 15 παρ. 5 του 
ν.  3404/2005, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του 
ν. 3467/2006 και της υπ’ αριθμ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.

2. Όπου στην υπ’ αριθμ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 υπουρ−
γική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αναφέρεται ο όρος Γενική Συνέλευση του Τμήματος, 
για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, νοείται 
το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο των Ακαδημιών.

3. Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με 
βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις), 
το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και, 
σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις, τα εξεταζόμενα 
μαθήματα, τα οποία ορίζονται σε τρία, και η ύλη τους 
ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα Ακαδημαϊκά Συμβού−
λια το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού έτους. 

4. α) Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων για κατά−
ταξη με βάση το βαθμό πτυχίου, η Επιτροπή Κατατάξε−
ων είναι τριμελής και συγκροτείται από το Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Η 
Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ακαδημα−
ϊκού Συμβουλίου και από δύο μέλη Δ.Π.

β) Σε περίπτωση επιλογής των υποψηφίων με κατατα−
κτήριες εξετάσεις, η Επιτροπή Κατατάξεων είναι τετρα−
μελής και συγκροτείται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 
της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Η Επιτροπή 
αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμ−
βουλίου και από τρία (3) μέλη Δ.Π. Στην περίπτωση 
αυτή τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου 
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και ανά ένας να διδάσκει το 
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γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή 
συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης 
μέλους ή μελών Δ.Π., είναι δυνατός ο ορισμός μέλους 
ή μελών της Επιτροπής από μέλη άλλου Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που 
διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. 

γ) Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται 
δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζό−
μενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης. Το 
μέλος της Επιτροπής που διδάσκει το γνωστικό αντικείμε−
νο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε 
φορά προτείνει έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία 
(3) από αυτά. Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την 
επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το 
θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορ−
φή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους. 

5. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησι−
αστικής Ακαδημίας ορίζει δύο βαθμολογητές και έναν 
αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποί−
οι είναι μέλη Δ.Π. Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει 
είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, 
είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να 
διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει 
να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα. Εν ελλείψει βαθ−
μολογητών ή αναβαθμολογητή, μπορεί να ορισθούν και 
από τα μέλη της Επιτροπής εξετάσεων.

6. Μεταβατικά μέχρι τη συγκρότηση του Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται 
από τη Διοικούσα Επιτροπή των Ανώτατων Εκκλησια−
στικών Ακαδημιών.

7. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η επιλογή 
των υποψηφίων για κατάταξη θα πραγματοποιηθεί σύμ−
φωνα με το βαθμό πτυχίου. Η αίτηση και τα δικαιολογη−
τικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα 
Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας από 20 έως 30 
Νοεμβρίου 2007. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, 
θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν 
απαιτείται επανυποβολή τους. 

8. Διατάξεις που ισχύουν για φοιτητές, οι οποίοι κα−
τατάσσονται σε Τμήμα Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται και για τους 
φοιτητές που κατατάσσονται στα Προγράμματα Σπου−
δών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2007

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

F
   Αριθμ. Φ1/129486/Β3 (3)
Μετεγγραφές φοιτητών των Ανώτατων Εκκλησιαστι−

κών Ακαδημιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 5 παρ. 4, 7 παρ. 2 και 31 του ν. 3432/2006 

«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 

(Α΄ 14), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3282/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ)Των υπ’ αριθμ. Φ5/122975/Β3/2004 υπουργικών απο−
φάσεων «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών 
εσωτερικού» (Β΄ 1687) και Φ5/127421/Β3/2004 «Όροι και 
προϋποθέσεις μετεγγραφής φοιτητών ή σπουδαστών 
εσωτερικού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή 
είναι τέκνα προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθέ−
νειες» (Β΄ 1702).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Μεταβατικά μέχρι την έκδοση του ενιαίου Κανο−
νισμού Λειτουργίας των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών για τις μετεγγραφές των φοιτητών αυτών 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 14 
και 12 των ν. 3404/2005 και 3577/2007, αντίστοιχα, καθώς 
και οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ5/122975/Β3/2004 και 
Φ5/127421/Β3/2004 υπουργικών αποφάσεων.

2. Όπου στο ν. 3282/2004 αναφέρεται ο όρος Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος, για τις Ανώτατες Εκκλησι−
αστικές Ακαδημίες, νοείται το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 
των Ακαδημιών.

3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 της παρούσας 
απόφασης, δικαίωμα μετεγγραφής υφίσταται μόνο για 
ένα από τα δύο Προγράμματα Σπουδών, κατ’ επιλογή 
του ίδιου του φοιτητή, που είναι πλησιέστερο στον τόπο 
κατοικίας των γονέων ή στον τόπο που φοιτά ο αδερ−
φός ή αδερφή και είναι αντίστοιχο με το Πρόγραμμα 
Σπουδών προέλευσης.

4. Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα εξής Προ−
γράμματα Σπουδών:

• «Ιερατικών Σπουδών» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων 
και Ηρακλείου Κρήτης.

• «Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» των Ανώ−
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθήνας και Θεσσα−
λονίκης και

• «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής» των Ανώ−
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Βελλάς Ιωαννίνων 
και Ηρακλείου Κρήτης.

5. Μέχρι τη συγκρότηση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 
οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται από τη Διοικούσα 
Επιτροπή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

6. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομέ−
νων φοιτητών υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικεί−
ας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Ειδικά για το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος η υποβολή τους ορίζεται από 
20 έως 30 Νοεμβρίου 2007. Αιτήσεις και δικαιολογητικά 
που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη 
ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέ−
σμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

7. Διατάξεις που ισχύουν για φοιτητές, οι οποίοι με−
τεγγράφονται από ένα Τμήμα σε άλλο αντίστοιχο Τμήμα 
Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται και για τους φοιτητές των Προ−
γραμμάτων Σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 
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Ακαδημιών που μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Προ−
γράμματα Σπουδών άλλων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 39138 (4)

Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Ελβετίας
της Δ΄/Α.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν.  2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός 
Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να 
εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση 
λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πει−
ραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οι−
κείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου 
δημοτικού 133/11.1.2007 δημοτικού συμβουλίου

3. Το υπ’ αριθμ. 24722/26.10.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά με το οποίο μας 
διαβιβάσθηκαν η υπ’ αριθμ. 40/25.10.2007 (Θέμα 8ο) πράξη 
του Διοικητικού του Συμβουλίου, η υπ’ αριθμ. 270/2007 
πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα και 
το υπ’ αριθμ. 2009/4/38−α΄/12.9.2007 έγγραφο της Τροχαί−
ας Καισαριανής, σχετικά με το χώρο λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς Ν. Ελβετίας της Δ΄/Α, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ν. Ελβε−
τίας της Δ΄/Α προσωρινά από 2.11.2007 και για τέσσερις 
μήνες στο κάτω τμήμα της οδού Π.Π. Γερμανού μέχρι 
10  μ. προ της Καραολή Δημητρίου και το υπόλοιπο 
τμήμα της αγοράς να τοποθετηθεί επί της οδού Κρυ−
στάλλη εκατέρωθεν της Π.Π. Γερμανού.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    F
  Αριθμ. 17457 (5)
Αύξηση καθ’ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας υπαλλήλων 

υπηρετούντων στη Ν.Α. Φθιώτιδας για το έτος 2007.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

«Καλύψεως δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
ή εκτός επικρατείας κ.α.δ.» (ΦΕΚ 35Α΄), όπως συμπλη−

ρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλ−
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 180Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2874/24.4.2002 απόφασή μας, όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

3. Το υπ’ αριθμ. 4706/31.10.2007 έγγραφο της Ν.Α. Φθι−
ώτιδας (Δ/νση Δ/σης).

4. Την ανάγκη ελέγχου και επίβλεψης έργων (110 έργα 
του Νομαρχιακού προγράμματος, 18 έργα ΣΑΝΑ και 10 
έργα ΣΑΕ), εκ των οποίων αρκετά είναι επείγοντα με 
ορίζοντα ολοκλήρωσης 31.12.2007, κατασκευής τους και 
αποπληρωμής τους καθώς και την εφαρμογή προγραμ−
μάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας και δεδο−
μένου ότι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Εγγείων βελτιώσεων 
έχουν εξαντλήσει το όριο των 120 ημερών.

5. Την υπ’ αριθμ. 3085/31.5.2007 απόφαση του ΓΓΠ, 
με την οποία μεταβιβάσθηκε στον Πρ/νο της Δ/νσης 
Αυτ/σης και Αποκ/σης το δικαίωμα υπογραφής (ΦΕΚ 
965 Β΄), αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπομέ−
νου ορίου, τον αριθμό ημερών εκτός έδρας για το έτος 
2007, των υπαλλήλων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, 
οι οποίοι θα μετακινηθούν εκτός έδρας, ως εξής:

(3) ΠΕ Μηχ/κών κατά 40 ημέρες
(1) ΤΕ Τεχν. Εφαρμογών κατά 40 ημέρες
(2) ΔΕ Τεχν. Δομ. Έργων κατά 40 ημέρες
(1) ΔΕ Τεχν. Σχεδιαστών κατά 50 ημέρες
(4) ΠΕ Γεωπόνων κατά 20 ημέρες
(1) ΠΕ Γεωλόγων κατά 20 ημέρες
(2) ΤΕ Τεχν. Γεωπόνων κατά 20 ημέρες
(2) ΔΕ Τεχν. Χειρ. Γεωργικών Μηχ.−Γεωτρ/στών κατά 

30 ημέρες.
Η πρόσθετη δαπάνη υπολογίζεται σε 15.000 ευρώ και 

θα καλυφθούν από τις δημόσιες επενδύσεις ΣΑΝΑ/3. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 9 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γ. ΜΙΧΑΣ
    F

  Αριθμ. 758 (6)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασι−

τεχνικών Σχολών Χορού Ελευθερία Τσαφούλια του 
Γεωργίου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τον ισχύοντα Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας 
που δημοσιεύθηκε στο τ.Β΄ του υπ’ αριθμ. 1841/28.12.2005 
ΦΕΚ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ. 347/6.10.1986 
(ΦΕΚ 154/τ.Α΄) περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Νομάρχες και τις Περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού 
επιπέδου» αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28, του ν. 1158/1981 αναφο−
ρικά με την οργάνωση και διοίκηση Σχολών Ανωτέρας 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ. 127/Α/13.5.1981).
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5. Τις διατάξεις 457/1983 σχετικά με «Ίδρυση και 
λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/
τ.Α΄/28.11.1983).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1348/1983 «Διά−
λυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Άρμα Θέσπιδος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).

7. Τα υπ’ αριθμ. 20347/20.5.1987 και 3758/29.1.1987 έγ−
γραφα οδηγιών του ΥΠ.ΠΟ. περί ίδρυσης και λειτουργίας 
ερασιτεχνικών σχολών χορού. 

8. Τις από 1.10.2007 αιτήσεις της Ελευθερίας Τσαφού−
λια του Γεωργίου κατοίκου Πατρών, ιδιοκτήτριας της 
Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού που εδρεύει επί της οδού 
Ηρακλείδων 3 στο Ρίο, καθώς της δεύτερης σχολής 
ιδιοκτησίας της που εδρεύει επί της οδού Φιλοποίμενος 
12 στην Πάτρα, για αντικατάσταση της υπεύθυνης και 
στις δύο σχολές Καλλιτεχνικής Δ/ντριας Αναστασίου 
Ελμίνας και πρόσληψη στη θέση της, της Καλεθριανού 
Δωροθέας.

9. Την υπ’ αριθμ. 14346/10.11.2005 απόφασή μας (ΦΕΚ 
1635/τ.Β΄/2005) με την οποία χορηγήσαμε άδεια Ερασι−
τεχνικής Σχολής Χορού στην Ελευθερία Τσαφούλια του 
Γεωργίου στο Ρίο, επί της οδού Ηρακλείδων 3. 

10. Την υπ’ αριθμ. 01/3.1.2007 απόφασή μας (ΦΕΚ 93/
Βλ/30.1.2007) με την οποία χορηγήσαμε άδεια Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού στην Ελευθερία Τσαφούλια του 
Γεώργιο, επί της οδού Φιλοποίμενος 12 στην Πάτρα. 

11. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου με τα σχετικά 
από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα 
με τα οποία συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για 
την αντικατάσταση της Καλλιτεχνικής Δ/ντριας των 
παραπάνω Σχολών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις υπ’ αριθμ. 14346/10.11.2005 (ΦΕΚ 1635/
τ.Β΄/2005) και 01/3.1.2007 (ΦΕΚ 93/τ.Β΄/30.1.2007) αποφά−
σεις μας, με τις οποίες χορηγήσαμε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας σε δύο (2) Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού 
στην Ελευθερία Τσαφούλια του Γεωργίου, επί των οδών 
Ηρακλείδων 3 στο Ρίο και Φιλοποίμενος 12 στην Πάτρα 
αντίστοιχα, κατά το μέρος που αφορούν την τοποθέτη−
ση της Καλλιτεχνικής Δ/ντριας και των δύο σχολών και 
συγκεκριμένα της Αναστασίου Ελμίνας του Αναστασίου 
και ορίζουμε όπως: 

− καθήκοντα Καλλιτεχνικής Δ/ντριας των δύο (2) πα−
ραπάνω Σχολών θα ασκεί η Καλεθριανού Δωροθέα του 
Δημητρίου η οποία και θα έχει ακεραία την ευθύνη για 
την εύρυθμη λειτουργίας των Σχολών Χορού. 

Στις εν λόγω σχολές, θα διδάσκουν τα προβλεπόμενα 
μαθήματα κλασικού μπαλέτου και σύγχρονου χορού, η 
ιδιοκτήτρια Τσαφούλια Ελευθερία του Γεωργίου και η 
Τριάδα Παπαγεωργίου του Δημητρίου η οποία πληροί 
τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 457/1983 περί χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικών 
σχολών χορού και της υπ’ αριθμ. 3758/29.1.1987 εγκυκλί−
ου Υπουργείου Πολιτισμού, η πρόσληψη διδασκόντων 
πρέπει να ανταποκρίνεται στη διδασκαλία «κλασικού 
και σύγχρονου χορού και όχι λαϊκών παραδοσιακών, 
ευρωπαϊκών ή μοντέρνων γενικά χορών». Η Ιδιοκτήτρια, 
έχει την υποχρέωση να μας ενημερώσει γραπτώς για 
κάθε σημαντική μεταβολή στην λειτουργία των Σχολών, 
όπως αποχώρηση καλλιτεχνικού Δ/ντή και διδασκόντων 
καθώς και κάθε νέα πρόσληψη καθηγητή.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι υπό στοιχ. 9 και 
10 αποφάσεις μας. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

   F
  Αριθμ. 797 (7)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασι−

τεχνικής Σχολής Χορού Πολυξένης Γιαννακοπούλου 
του Αγγέλου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τον ισχύοντα Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας 
που δημοσιεύθηκε στο τ.Β΄ του υπ’ αριθμ. 1841/28.12.2005 
ΦΕΚ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ. 347/6.10.1986 
(ΦΕΚ 154/τ.Α΄) περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Νομάρχες και τις Περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού 
επιπέδου» αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28, του ν. 1158/1981 αναφο−
ρικά με την οργάνωση και διοίκηση Σχολών Ανωτέρας 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ. 127/Α/13.5.1981).

5. Τις διατάξεις 457/1983 σχετικά με «Ίδρυση και 
λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/
τ.Α΄/28.11.1983).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1348/1983 «Διά−
λυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Άρμα Θέσπιδος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).

7. Τα υπ’ αριθμ. 20347/20.5.1987 και 3758/29.1.1987 έγ−
γραφα οδηγιών του ΥΠ.ΠΟ. περί ίδρυσης και λειτουργίας 
ερασιτεχνικών σχολών χορού. 

8. Την από 6.11.2007 αίτηση της Πολυξένης Γιαννακο−
πούλου του Αγγέλου κατοίκου Πατρών, ιδιοκτήτριας 
της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού που εδρεύει επί της 
οδού Σούδας 17 − Ψαροφάϊ για την αντικατάσταση της 
υπεύθυνης Καλλιτεχνικής Δ/ντριας Αναστασίας Λουρίδα 
και την ανάληψη από την ίδια της θέσης αυτής.

9. Την υπ’ αριθμ. 6896/11.9.1998 απόφασή μας (ΦΕΚ 1025/
τ.Β΄/1.10.1998) με την οποία χορηγήσαμε άδεια Ερασιτεχνι−
κής Σχολής Χορού στην Πολυξένη Γιαννακοπούλου του 
Αγγέλου στην Πάτρα, επί της οδού Σούδας 17 − Ψαροφάϊ. 

Τα στοιχεία του οικείου φακέλου με τα σχετικά από 
το Νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τα οποία συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
αντικατάσταση της Καλλιτεχνικής Δ/ντριας της παρα−
πάνω σχολής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 6896/11.9.1998 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 1025/τ.Β΄/1.10.1998), με την οποία χορηγήσαμε 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής 
Χορού στην Πολυξένη Γιαννακοπούλου του Αγγέλου 
στην Πάτρα, επί της οδού Σούδας 17 – Ψαροφάϊ, κατά 
το μέρος που αφορά την τοποθέτηση της Καλλιτεχνικής 
Δ/ντριας Αναστασίας Λουρίδα και ορίζουμε όπως: 

− καθήκοντα Καλλιτεχνικής Δ/ντριας της παραπάνω 
Σχολής θα ασκεί η ιδιοκτήτρια Πολυξένη Γιαννακοπού−
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λου του Αγγέλου, οποία και θα έχει ακεραία την ευθύνη 
για την εύρυθμη λειτουργίας της Σχολής Χορού. 

Στην εν λόγω σχολή, θα διδάσκει τα προβλεπόμενα 
μαθήματα κλασικού μπαλέτου και σύγχρονου χορού 
πέραν της παραπάνω, η καθηγήτρια Τριάδα Παπαγεωρ−
γίου του Δημητρίου, η οποία πληροί τις προβλεπόμενες 
από το Νόμο προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 457/1983 περί χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σχολών 
χορού και της υπ’ αριθμ. 3758/29.1.1987 εγκυκλίου Υπουργείου 
Πολιτισμού, η πρόσληψη διδασκόντων πρέπει να ανταποκρί−
νεται στη διδασκαλία «κλασικού και σύγχρονου χορού και όχι 
λαϊκών παραδοσιακών, ευρωπαϊκών ή μοντέρνων γενικά χο−
ρών». Η Ιδιοκτήτρια, έχει την υποχρέωση να μας ενημερώσει 
γραπτώς για κάθε σημαντική μεταβολή στη λειτουργία των 
Σχολών, όπως αποχώρηση καλλιτεχνικού Δ/ντή και διδασκό−
ντων καθώς και κάθε νέα πρόσληψη καθηγητή.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχει η υπό στοιχ. 9 από−
φασή μας. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 

κυβερνήσεως.
  Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

    F
  Αριθμ. οικ. 597 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας για υπαλ−

λήλους του τμήματος Απασχόλησης Ν.Α. Αιτωλ/νίας 
κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1) Του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοι−

κήσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους ν. 2503/1997 και ν. 3274/2004.

2) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ΕΔ και αντιστοίχων 
της ΕΑ όπως ισχύει.

3) Του άρθρου 15 του ν. 2592/1988.
4) Του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια−

πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

Β. Την έλλειψη προσωπικού του Τμήματος Απασχόλησης 
που καθιστά επιτακτική για την ομαλή, εύρυθμη και απο−
τελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας την υπερωριακή 
απασχόληση τριών (3) υπαλλήλων προκειμένου να αντι−
μετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες όπως συμμετοχή σε 
συνεδριάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής τακτοποίηση 
αρχείων, έλεγχος πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
τήρηση ωραρίου Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, καταστημά−
των τροφίμων εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας κ.λπ.

Γ. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται περίπου στο ποσό των 2.500 € που θα 
καλυφθεί από εγγεγραμένες πιστώσεις στον προϋπο−
λογισμό της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας του Ε.Φ. 330 στον 
ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2007−
υπερωριακή εργασία με αμοιβή για τρεις (3) υπαλλήλους 
του τμήματος Απασχόλησης για 320 ώρες απογευμα−
τινής απασχόλησης συνολικά (μέχρι 60 ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο) του τμήματος.

Β. Η υπερωριακή εργασία θα προσφέρεται από Δευ−
τέρα έως Παρασκευή.

Δ. Δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα καταβο−
λής των υπερωριών η είσπραξη από τους υπαλλήλους 
άλλου ποσού από τον ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια 
αιτία. Επίσης δεν καταβάλλονται όταν ο υπάλληλος 
απουσιάσει με αναρρωτική άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Μεσολόγγι, 13 Νοεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΞΑΜΗΣ
    F

          Αριθμ. 62931/5617 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας του Ν.Δ. Ξάνθης ως προσω−
πικό επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2007. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Περί κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδι−

οίκησης».
2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 με το οποίο ρυθμίσθη−

κε σε νέες βάσεις το θέμα της απασχόλησης πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού του Δημοσίου 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 
που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νομάρχης.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.061/6394/66/5.3.2007 έγγραφο του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την καθιέ−
ρωση Υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό του Γρα−
φείου Πολιτικής Προστασίας λόγω της απασχόλησης 
του ως προσωπικό ασφαλείας εκτός ωραρίου εργασίας 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

5. Το υπ’ αριθμ. 61468/8077/2.11.2007 και Φ.061/62852/6
50/9.11.2007 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό τους 
λόγω της απασχόλησής του ως προσωπικό ασφαλείας 
εκτός ωραρίου εργασίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 62933/5618/9.11.2007 αναλυτική έκθεση 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καθιέρωση 
της υπερωριακής εργασίας καθώς και απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας ως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμε−
τώπιση θεομηνιών.

7. Την υπ’ αριθμ. 62931/5617/9.11.2007 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαιούται 
η ύπαρξη πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους 2007 
ποσού 6.600 ευρώ για την αντιμετώπιση της υπερωρι−
ακής απασχόλησης του προσωπικού ασφαλείας λόγω 
εκτάκτων αναγκών (θεομηνίας), αποφασίζουμε:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31091

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Β΄ 
εξαμήνου έτους 2007 για το προσωπικό ασφαλείας για 
την αντιμετώπιση θεομηνιών κατά υπηρεσία ως εξής:

Α/α Υπηρεσία
Αριθμός

Δικαιούχων

Συνολικός αριθμός 
ωρών υπερωριακής 
απογευμ. εργασίας 

κατά υπηρεσία

Συνολικός αριθμός 
ωρών εργασίας 

κατά τις Κυριακές 
& εξαιρέσιμες κατά 

υπηρεσία

1
Δ/νση
Τεχνικών Υπηρε−
σιών

35 700 200

2
Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας

2 160 30

Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης που ανέρχεται 
στο ποσό των 6.600 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Ν.Δ. Ξάνθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ξάνθη, 9 Νοεμβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην υπ’ αριθμ. 12323/23.5.2007 απόφαση Συγκρότησης 

Συνεργείου Υπερωριακής Εργασίας για είκοσι επτά (27) 
συνολικά υπαλλήλους της Δ/νσης Μετ/ρών και Επικ/νιών 
Μαγνησίας και συγκεκριμένα στην υπ’ αριθμ. 14504 σε−
λίδα, α΄ στήλη και στους 01 και 02 στίχους διορθώνεται 
το εσφαλμένο:

«Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Εργασίας για 
είκοσι επτά (27) συνολικά υπαλλήλους»,

στο ορθό «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και 
συγκρότηση Συνεργείου για είκοσι οκτώ (28) συνολικά 
υπαλλήλους».

Από το 13° στίχο έως και τον 20° στίχο διορθώνεται 
το εσφαλμένο:

«Την αριθμ. 12322/05/2007 απόφαση του Νομάρχη Μα−
γνησίας με την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη υπερωρι−
ακής εργασίας και καθιέρωση αυτής με αμοιβή πέραν 

του κανονικού ωραρίου για είκοσι επτά (27) συνολικά 
υπαλλήλους της Δ/νσης Μετ/ρών & Επικ/νιών Μαγνη−
σίας για την αντιμετώπιση των αναφερομένων σ’ αυτή 
υπηρεσιών και μέχρι διακόσιες (200) ώρες για κάθε 
υπάλληλο»,

στο ορθό «Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση δια−
φόρων εργασιών των Τμημάτων της Δ/νσης Μετ/ρών & 
Επικ/νιών της Ν.Α. Μαγνησίας με σκοπό την καλύτερη 
και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού θα απαιτηθεί 
απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας τους». 

Από τον 24° στίχο έως τον 29° διορθώνεται το εσφαλ−
μένο:

«Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής εργασίας απο−
τελούμενο από τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προ−
σφέρουν υπερωριακή εργασία από τις αρχές Ιουλίου 
τρέχοντος έτους για το β΄ εξάμηνο 2007 μέχρι διακόσιες 
(200) ώρες για κάθε υπάλληλο και μέχρι σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως»,

στο ορθό «Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 
διακοσίων (200) ωρών κατ’ άτομο από 1.7.2007 μέχρι 
31.12.2007 και για είκοσι οκτώ (28) συνολικά υπαλλή−
λους− πέραν του Κανονικού ωραρίου εργασίας της 
Δ/νσης Μετ/ρών & Επικ/νιών της Ν.Α. Μαγνησίας για 
την αντιμετώπιση των ανωτέρω υπηρεσιακών αναγκών 
και συγκροτούμε συνεργείο το οποίο αποτελείται από 
τους κάτωθι:»

Να διορθωθούν οι στίχοι 57−58 στήλη β΄ από το 
εσφαλμένο:

«Η ανωτέρω εργασία θα παρέχεται εκτός ωραρίου 
εργασίας και κατόπιν ημετέρων εντολών»

Στο ορθό «28. ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Η ανωτέ−
ρω εργασία θα παρέχεται εκτός ωραρίου εργασίας και 
κατόπιν ημετέρων εντολών και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού της Νομ/κής Αυτ/σης 
Μαγνησίας ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 0511, ποσού 33.000,00 €.

Ο Αντινομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02022582711070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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