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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/85777/0023Α (1)
  Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 30/11/2009.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν 
γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
−μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Τα Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009) και 187/2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214Α/7−10−2009).

10. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12−04−2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 
Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007, 
καθώς και την αρ. 2/4897/0023Α/28−1−2008 όμοια για 
την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547, 
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το 
μήνα Νοέμβριο 2009 όπως παρακάτω:
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29424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
(INDEX RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30/11/2009 7.500.000.000,00 107,90933 1,05404 7.905.300.000.00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 30/11/2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυ−
τός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δεί−
κτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 
102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο 
λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά 
ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    Αριθμ. 2/85774/0023Α (2)

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 30/11/2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Τα Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009) και 187/2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214Α/7−10−2009).

10.Την αριθμ. 2/16773/0023 /A /20.03.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025», καθώς και τις 
αριθμ. 2/5333/0023Α/30−1−2004, 2/17201/0023Α/2−4−2004, 
2/32020/0023Α/16−6−2005 και 2/18746/0023Α/7−4−2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3/2/2004, 
5/4/2004, 21/6/2005 και 12/4/2006, αντίστοιχα.

11. Την αριθμ. 2/13615/0023/Α/13−3−2006 (ΦΕΚ 387 /Β/
30−03−2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικο−
νομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της 
ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο−
λόγων, λήξης 25.07.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον μήνα Νο−
έμβριο 2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
(INDEX RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30/11/2009 7.200.000.000,00 107,90933 1,13788 8.192.736.000,00

F

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 30/11/2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός 
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης 
Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 

94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. 
Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκα−
δικά ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

    Αριθμ. 2/85779/0023Α (3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/11/2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άΰλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ,λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Τα Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009) και 187/2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214Α/7−10−2009).

10. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008, αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS 0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για 
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα 
με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα 
Νοέμβριο 2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
(INDEX RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30/11/2009 1.600.000.000,00 107,90933 1,05362 1.685.792.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 30/11/2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμ. 55732/ΕΥΣ9019 (4)
    Τροποποίηση της ΥΑ με 39449/ΕΥΣ6448/07−08−09 του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1693/
Β/17.08.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμ−
μα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή των 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, 
και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 « (ΦΕΚ 267 /Α/3−12−2007) όπως ισχύει, 
και ιδίως το άρθρο 17.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
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θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετα−
τροπή του Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης σε Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Το Π.Δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλί−
ου της 11−7−2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» 
όπως ισχύει

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής 
της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι−
κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 περί κρατικών ενισχύσεων 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας (ΣυνθΕΚ). 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 
92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτρο−
πής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την κοινή αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 87 και 
88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας

12. Την με αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης

13. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001)

14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστή−
ματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08 

πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

15. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
Β/27.3.2008) Υπουργική Απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως 
ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006)

17. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007)

18. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008)

19. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001)

20. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002)

21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 34704/ΕΥΣ5269/9.07.2009 
Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επι−
δότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προ−
γραμμάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου» (ΦΕΚ1418/
Β/15/07/2009).

23. Το καθεστώς ενίσχυσης Ν304/2009, που κοινο−
ποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από 
αυτήν.

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32842 / ΕΥΣ 5239 / 30.06.2009 
Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαί−
σιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματι−
κής Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 
του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’ )» (ΦΕΚ 1299/Β/01.07.2009), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

25. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον 
προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΣΑΕ 
424/8, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως το 
ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων Ευρώ (70.000.000€), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΑ με 39449/ΕΥΣ6448/07−08−
09 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1693/Β/17.08.2009) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή 
των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, 
και ορισμός των ποσών, ποσοστών και ενισχύσεων», 
όπως ακολουθεί.

Άρθρο 1 

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
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«Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλο−
ποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ε.Σ.Π.Α. εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως εβδο−
μήντα εκατομμύρια Ευρώ (70.000.000€) και είναι κατα−
νεμημένος στα πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.. Σε κάθε περίπτωση, ο συνο−
λικός προϋπολογισμός των δράσεων οριστικοποιείται 
με τις αποφάσεις ένταξης και έγκρισης των έργων των 
τελικών αποδεκτών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. Ειδικότερα, 
το περιεχόμενο των δράσεων αυτών εξειδικεύεται στην 
ΥΑ Προκήρυξης. 

Άρθρο 2

Το «Παράρτημα Α» αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
Παράρτημα Α:

Περιφέρεια Ποσό 

ΑΜΘ  3.360.000 € 

Αττική  21.000.000 € 

Β. Αιγαίο  2.520.000 € 

Δυτ. Ελλάδα  5.040.000 € 

Δυτ. Μακεδονία  2.520.000 € 

Ήπειρος  2.520.000 € 

Θεσσαλία  5.880.000 € 

Ιόνια  2.520.000 € 

Κ. Μακεδονία  7.000.000 € 

Κρήτη  5.460.000 € 

Ν.Αιγαίο  3.780.000 € 

Πελοποννησος  4.200.000 € 

Στ. Ελλάδα  4.200.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  70.000.000 € 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 22596/445 (5)
Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής 

Εστίας έτους 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 63/2005 (98Α) «Κωδι−

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα»,

2. Τις διατάξεις του άρθρ.1 του Ν.3050/2002 (214Α) 
«Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1250/8/9−9−2009 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού , πέραν της αναγραφόμενης για 
το έτος 2010, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων πού θα εντα−
χθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής 
Εστίας, το έτος 2010, τις προϋποθέσεις και τά κριτήρια 
επιλογής τους, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι−
κής Εστίας πού εντάσσονται στα προγράμματα έτους 
2010 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι−
σμού οκταήμερων διακοπών εκατόν εξήντα χιλιάδες 
(160.000) άτομα.

• Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 1−7 ημερών, 
σαράντα χιλιάδες (40.000) άτομα, εκ των οποίων, πέντε 
χιλιάδες (5.000) αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, 
ηλικίας 21−64 ετών, που θα συμμετάσχουν σε πενθήμερο 
εκδρομικό − επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύπρο, το οποίο 
θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με επίσκεψη σε τόπους 
με ενδιαφέρον σε θέματα αγροτικής απασχόλησης και 
πέντε χιλιάδες (5.000) άτομα που θα συμμετάσχουν 
σε πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών πλόων (κρου−
αζιέρων).

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) άτομα.

• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων, εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα.

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι−
νωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα 
έτους 2010 είναι:

• Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως 
ισχύει.

• Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή

• Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαι−
ούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή

• Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

• Ειδικά για το εκδρομικό επιμορφωτικό ταξίδι στην 
Κύπρο οι δικαιούχοι να είναι ηλικίας 21−64 ετών, αυτοτε−
λώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.

2− Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα δω−
ρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων 
θεάτρων κατά το έτος 2010 είναι:

• Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συντα−
ξιούχου του ΟΓΑ ή συνταξιούχου του Λογαριασμού Ανα−
σφάλιστων Υπερήλικων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 
(ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει

• Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών του ΟΓΑ και να είναι ασφαλιστικά ενήμε−



29428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής 
τους στα προγράμματα, ή

• Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προαναφερόμενα 
προγράμματα των, υπό στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 2 
της παρούσης, αναφερομένων προσώπων, είναι η κατο−
χή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης.

4− Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κλη−
ρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνι−
κού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2009, δικαιούνται 
να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του 
έτους 2010, επιπλέον δε και στα προγράμματα δωρεάν 
παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

5− Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο εκδρομικό επιμορ−
φωτικό ταξίδι στην Κύπρο ή στο πρόγραμμα τετραήμε−
ρων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2009− και 
αν ακόμη δεν έκαναν χρήση των παροχών−και εκ των 
επιλαχόντων, όσοι συμμετείχαν σε ένα από τα εν λόγω 
προγράμματα, δικαιούνται το έτος 2010 να συμμετά−
σχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων 
και εισιτηρίων θεάτρων.

6− Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά−
νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το 
έτος 2010, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο 
ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής 
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010

Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων 
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2010 ορίζο−
νται τα παρακάτω κριτήρια:

1− Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκ−
δρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι 
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε−
ρηλίκων του αρθρ.1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως 
ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστι−
κά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ 
αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 
1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η 
κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται Δελτίο 
Κοινωνικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι συνταξιούχοι 
του ΟΓΑ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετο−
χής σε ένα από τα προγράμματα με την προϋπόθεση 
ότι λαμβάνουν: προσαύξηση του ποσού της σύνταξης 
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας 
ή λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας −
τετραπληγίας.

Ειδικά στο εκδρομικό − επιμορφωτικό ταξίδι στην Κύ−
προ, να περιληφθούν οι αυτοτελώς απασχολούμενοι 
ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
του ΟΓΑ, ηλικίας 21−64 ετών, οι οποίοι να είναι ασφαλι−
στικά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
ως κριτήριο δε επιλογής καθορίζεται επίσης η κλήρωση 
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Γ.Α μεταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδι−
αφέρον συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.

2− Στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και 
δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, καθορίζεται να 
περιληφθούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 2 του άρ−
θρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
συμμετοχής σε αυτά και μέχρι εξαντλήσεως των διαθε−
σίμων Δελτίων αγοράς βιβλίων και Δελτίων θεάματος 
αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετο−
χής από αριθμό δικαιούχων πέραν των οριζομένων στο 
άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο και στα δύο προ−
γράμματα καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.

3− Επίσης ορίζουμε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών 
(πλην του εκδρομικού επιμορφωτικού ταξιδιού στην Κύ−
προ) και οι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμε−
τάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του 
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και τα έμμεσα 
ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 4

Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/107332 (6)
   ́Ε γκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και 

λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το φυλακτικό προ−
σωπικό και προσωπικό καθαριότητας του ΥΠ.ΠΟ., 
το οποίο απασχολείται βάσει του άρθρου 14 του 
Ν. 3758/2009.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/

23−12−2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3207/2003 
(ΦΕΚ 302/Α/24−12−2003) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακής 
Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

γ) των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις 
για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα»

δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003).

ε) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του Π.Δ. 410/88 
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Δημοσίου κ.λ.π.»

στ) του Π.Δ. 186/2009 (213/Α/7−10−2009)«Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης»

ζ) του Π.Δ. 748/66 για την κωδικοποίηση, κατάργηση, 
τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κείμενης 
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νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής ανα−
παύσεως και ημερών αργίας.

η) του άρθρου 21 παραγρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 
84/Α/15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 
2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση−
μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται 
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες, που 
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το 
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 

θ) το άρθρο 14 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α΄/5−5−2009), 
το οποίο αφορά σε τροπολογία για συμβασιούχους 
υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/
31−5−89 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1881/90 και συμπληρώθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 8 εδάφιο γ− δδ 
του Ν. 2557/97 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής 
ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/24−12−97).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/89348/19−9−2008 (ΦΕΚ2032/
Β΄/2−10−2008) Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση για τη 
μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουρ−
γού» στους Γενικό Γραμματέα κ.λ.π.

4. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της απόφα−
σης αυτής και για χρονικό διάστημα, από 1−11−2009 έως 
31−10−2010, προκαλείται για το φυλακτικό προσωπικό δα−
πάνη ύψους 415.706,34 €, που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Τ.Α.Π.Α. σύμφωνα με το αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/10339/26−11−
2009 έγγραφο του Τ.Α.Π.Α. και για το προσωπικό κα−
θαριότητας δαπάνη ύψους 43.274,28 €, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ., 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, προ−
σωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, που απασχολείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3758/2009, των ειδικο−
τήτων ημερήσιων φυλάκων, νυχτοφυλάκων και προσω−
πικού καθαριότητας, μέχρι του συνολικού αριθμού των 
εκατόν εβδομήντα επτά (177) ατόμων, και συγκεκριμένα 
για εκατόν είκοσι πέντε (125) Φύλακες ΔΕ, τριάντα τρεις 
(33) Νυχτοφύλακες ΔΕ και δεκαεννέα (19) άτομα προ−
σωπικό καθαριότητας ΥΕ, και για χρονικό διάστημα από 
1−11−2009 έως 31−10−2010.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη για το φυλακτικό προσω−
πικό, ύψους 415.706,34 €, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Τ.Α.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/10339/26−11−2009 
έγγραφο και για το προσωπικό καθαριότητας, ύψους 
43.274,28 €, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.

3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της κατά τα ανωτέρω εργασίας, καθίστανται οι κατά 
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2009

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ.     40385/25675 (7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου. 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 

3. Την υπ’ αριθμ. 37/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου, περί τρο−
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

4. Την υπ’ αριθμ. 395/2008 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ζωγράφου, με την οποία εκφράζει 
σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Ωδείου Ζωγρά−
φου.

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 2/2009 πρακτικό 
του.

6. Την με αριθμ. οικ. 6493/2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων. ( Φ.Ε.Κ. 1152/24.6.2008), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 37/2008 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου 
και την επ’ αυτής γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ζωγράφου που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 395/2008 
απόφαση του, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας, η τελική μορφή του οποίου έχει 
ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1

Οι Υπηρεσίες του Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου διαρ−
θρώνονται ως εξής:

Α) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών, και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, (Ν. 3584/2007 άρθρο 10, παρ. 8, έδαφ. Β’ ).

Β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 2
Θέσεις Προσωπικού

Μόνιμο τακτικό προσωπικό
Μία (1) θέση ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικών με βαθμό 

Δ έως Α (Δ, Γ, Β, Α)
Τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Δ έως 

Α (Δ, Γ, Β, Α)
Μία (1) θέση ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας με βαθμό 

Ε ως Β (Ε, Δ, Γ, Β)
Μία (1) θέση ΤΕ 14 Δασκάλου μουσικής προπαιδείας.
Μία (1) θέση ΤΕ 14 Καθηγητή πιάνου
Μόνιμες Προσωρινές Προσωποπαγείς θέσεις 
Μία (1) θέση Δασκάλας Μουσικής Προπαιδείας
Η ανωτέρω προσωρινή – προσωποπαγής θέση καταρ−

γείται όταν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.
 Προσωρινές Προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Μία (1) θέση καθηγήτριας πιάνου.
 Η ανωτέρω προσωρινή – προσωποπαγής θέση με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
καταργείται όταν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κενωθεί.
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Θέσεις εποχιακού προσωπικού 
Μία (1) Θέση μαέστρου Μπάντας
Μία (1) θέση μαέστρου Συμφωνικής Ορχήστρας
Τέσσερις (4) θέσεις εποχιακού προσωπικού με σύμ−

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διαφόρων ειδικοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται 
για την πλήρωση των θέσεων του τακτικού προσωπι−
κού κατά κατηγορία και κλάδο καθορίζονται από τις 
ισχύουσες σχετικές εκάστοτε διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 4
Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Διοικητικές και Οικονομικές Αρμοδιότητες:
• Τήρηση της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας 

σχετικά με τους υπαλλήλους και τη λειτουργία του 
Οργανισμού.

• Παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών δια−
τάξεων για τη στελέχωση των υπηρεσιών.

• Τήρηση των διαδικασιών που αφορούν την πρόσλη−
ψη, απόλυση, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτηση κλπ 
του προσωπικού του Ν.Π.

• Τήρηση φακέλων προσωπικού.
• Χειρισμός θεμάτων σχετικών με την υπαγωγή του 

προσωπικού σε διάφορα ταμεία ασφάλισης.
• Τήρηση διαδικασιών που αφορούν τη σύναψη συμ−

βάσεων έργου με επιμορφωτές.
• Μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

του προσωπικού.
• Φροντίδα για τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
• Γραμματειακή υποστήριξη του διοικητικού Συμβου−

λίου του Ν.Π.
• Τήρηση των διαδικασιών της αλληλογραφίας, πρω−

τοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων και εξερ−
χομένων εγγράφων στο Ν.Π. και διεκπεραίωση και απο−
στολή αυτών στους αποδέκτες.

• Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
• Καταρτισμός προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, 

παρακολούθηση της εκτέλεσης και εισηγήσεις για ανα−
μορφώσεις.

• Μέριμνα για αποδόσεις λογαριασμών δαπανών.
• Τήρηση λογιστικών βιβλίων μέριμνα και έκδοση χρη−

ματικών ενταλμάτων (ημερολόγιο, καθολικό και κατα−
στάσεις γενομένων δαπανών).

• Τήρηση αρχείου απολογισμών του Ν.Π.
• Χορήγηση οικονομικών στοιχείων στα Συμβούλια 

του Δ.Σ.
• Αποστολή προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ.
• Αποστολή περιοδικών δηλώσεων.
• Επιμέλεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας που 

αφορά τη μισθοδοσία κάθε είδους προσωπικού (μόνιμοι 
υπάλληλοι, μερικής απασχόλησης, συμβάσεις έργου) και 
την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.

• Μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων 
υλικών, παρακολούθηση και τήρηση όλων των διαδικα−
σιών προμηθειών και συμβάσεων.

• Μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων 
υλικών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων των επιμορφω−

τικών τμημάτων και αποθήκευση αυτών (βεστιάριο, είδη 
εικαστικών τμημάτων κλπ).

• Συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακί−
νητης περιουσίας του Ν.Π. και δυνατότητα εκμίσθωσης 
ακινήτων ή απόκτηση αυτών.

• Τήρηση βιβλίων αποθήκης υλικών, επίπλων και σκευ−
ών.

• Εξωτερικές εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 5
Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου

Γραμματείας Σπουδών

• Παρακολούθηση ωραρίου επιμορφωτών.
• Τήρηση αρχείου μαθητών επιμορφωτικών τμημά−

των.
Τήρηση ενεργών και ιστορικών αρχείων εγγράφων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
• Προετοιμασία και παρακολούθηση σχολικής χρονιάς 

(εγγραφές, καρτέλες μαθητών, πρόγραμμα σχολικού 
έτους.

• Σύνταξη και αποστολή μαθητολογίων, δελτίων υπο−
ψηφίων, εξετάσεων και σχετικών δικαιολογητικών για 
το ΥΠ.ΠΟ.

• Τήρηση πρακτικών εξετάσεων.
• Γραμματειακή παρακολούθηση φοίτησης μαθητών 

(καρτέλες, υποχρεωτικά μαθήματα).
• Παρακολούθηση διδάκτρων.
• Τηλεφωνικές επικοινωνίες με καθηγητές και μαθη−

τές για ενημέρωση ακύρωσης μαθημάτων, συναυλιών, 
εκκρεμότητες διδάκτρων κλπ.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι αρμοδιότητες του γραφείου αναφέρονται ενδει−
κτικά.

ΑΡΘΡΟ 7
Επιλογή Προϊσταμένου

Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και του Αυτοτελούς 
Γραφείου Γραμματείας Σπουδών επιλέγονται από τις 
κατηγορίες ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού και ελλείψει, 
ΔΕ 1 Διοικητικών.

ΑΡΘΡΟ 8

Από την εν λόγω τροποποίηση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού 
Ωδείου Ζωγράφου, για το οικονομικό έτος 2009. Για τα 
επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 123.156,81€, η οποία θα προβλέπεται στους αντί−
στοιχους προϋπολογισμούς.

Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας αρχίζει με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ  
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