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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39449ΕΥΣ6448 (1)
  Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−

δύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, και ορισμός των πο−
σών, ποσοστών και ενισχύσεων .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007) όπως ισχύει.

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

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ.Α΄/14.7.2000).

4. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002).

5. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/8.1.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/
τ.Β΄/16.1.2009).

7. 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.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά 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 Τα−
μείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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

10. 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.

11. 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 
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88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία).

12. 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

13. Την υπ’ αριθμ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επι−
τροπής – 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 κρί−
σης.

14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστήμα−
τος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 124125/22.12.2008 
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
τ.Β΄/27.3.2008) υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), 
όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

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

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

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

21. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη 
και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

22. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ523 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 333/τ.Β΄/29.2.2008) για την τροποποίηση 
(αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.

23. Την υπ’ αριθμ. 34704/ΕΥΣ5269/9.7.2009 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης 
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμ−
μάτων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου» (ΦΕΚ 1418/
τ.Β΄/15.7.2009).

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

25. Την υπ’ αριθμ. 32842/ΕΥΣ 5239/30.6.2009 υπουργική 
απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχεί−
ριση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής 
Περιόδου 2007−2013 σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 17 του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)» (ΦΕΚ 1299/τ.Β΄/1.7.2009), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

26. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό Δη−

μοσίων Επενδύσεων η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να 
ανέρχεται έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια Ευρώ 
(250.000.000€), αποφασίζουμε:

Την διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013 και τον ορισμό 
των ποσών, ποσοστών και ειδών των ενισχύσεων, όπως 
προβλέπονται στα κατωτέρω άρθρα.

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 διακόσια 
πενήντα εκατομμύρια Ευρώ (250.000.000€) και είναι κα−
τανεμημένος 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
Ποσά ενισχύσεων και δράσεις που ενισχύονται

Η κατανομή του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης 
ανά Περιφέρεια, αναφέρεται στο παράρτημα Α, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και αφορά 
προϋπολογισμούς σε δημόσια δαπάνη (εθνικοί και κοινοτι−
κοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων) βάσει του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 όπως ισχύει.

Οι δράσεις, οι οποίες τυγχάνουν ενίσχυσης δυνάμει της 
παρούσας, αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό−
τητας των ελεύθερων επαγγελματιών στον κλάδο της 
παροχής υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013 και εξειδικεύονται στην Υπουργική 
Απόφαση για την Προκήρυξη των σχετικών δράσεων.

Άρθρο 3
Ποσοστά ενισχύσεων

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτά−
σεων των δυνητικών δικαιούχων της ενίσχυσης είναι 
τα εξής:

− Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει 
πρώτη έναρξη επιτηδεύματος για τη συγκεκριμένη δρα−
στηριότητα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004, το ποσοστό 
ενισχύσεως είναι 50% επί του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της επένδυσης.

− Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κά−
νει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2009, το ποσοστό ενισχύσεως είναι 
80% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
επένδυσης.

Άρθρο 4
Είδη ενισχύσεων

Το προβλεπόμενο είδος ενισχύσεως είναι δημόσια 
επιχορήγηση μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμ−
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ματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013. Οι ενισχύσεις συνίστανται σε επι−
χορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος 
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. Σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3614/2007 
οι επιχορηγήσεις αποδίδονται στους δικαιούχους στο 
συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς ενώ κανένα 
ποσό και για οποιαδήποτε αιτία δεν αφαιρείται ούτε 
παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική 
επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος 
το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των πο−
σών αυτών. 

Άρθρο 5
Ειδικά θέματα για τη διάθεση των πιστώσεων

1. Τα ποσά της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δι−
καιούχους των ενισχύσεων εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό δημοσίων επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 424/8 και 
τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται 
από το λογαριασμό του οικείου έργου Δημοσίων Επεν−
δύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικούς 
έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιάμεσων 
φορέων διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 
32842/ΕΥΣ5239/30.6.2009 (ΦΕΚ 1299/τ.Β΄/1.7.2009), όπως 
αυτή ισχύει, ως ακολούθως: 1) «Ελληνικό Δημόσιο − Ενί−
σχυση ΜΜΕ από Π.Ε.Π.» .

2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας 
από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρ−
μόδιας για την εκτέλεση της ανωτέρω ΣΑΕ Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσε−
ων από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η εμ−
φάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό 
δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλου−
θων δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφου της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση του 
οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα 
αναφέρεται η παρούσα απόφαση.

β) Αντίγραφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντίγραφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην 
πρώτη παράγραφο του παρόντος.

4. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν 
στους ανωτέρω ειδικούς έντοκους λογαριασμούς και 
τα οποία προέρχονται από καταθέσεις ενδεχόμενων 
επιστροφών πληρωμών, καθώς και οι τυχόν εξ αυτών 
δημιουργούμενοι τόκοι, αποτελούν έσοδο του προϋπο−
λογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα 
ως άνω ποσά μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του 
αντίστοιχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη 
της αρμόδιας για την παρακολούθηση του έργου των 
τελικών δικαιούχων Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών στον υφιστάμενο λογαριασμό 
αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Περιφέρεια Ποσό 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 10.000.000 € 

Αττική 90.000.000 € 

Βόρειο Αιγαίο 7.500.000 € 

Δυτική Ελλάδα 15.000.000 € 

Δυτική Μακεδονία 7.500.000 € 

Ήπειρος 7.500.000 € 

Θεσσαλία 17.500.000 € 

Ιόνια 7.500.000 € 

Κεντρική Μακεδονία 35.000.000 € 

Κρήτη 16.250.000 € 

Νότιο Αιγαίο 11.250.000 € 

Πελοποννησος 12.500.000 € 

Στερεά Ελλάδα 12.500.000 € 

250.000.000 € 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πρά−
ξη του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε 
πολλαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακο−
σίων δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για 
παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσι−
γάρων» και του άρθρου 155 παρ. 1, 2α και 2ζ του ιδίου 
νόμου. Από το ποσό αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 
(559.55,96) καταλογίσθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον 
YAROSHENKO OLEKSIY του Οleksiy αγνώστου διαμονής 
και κηρύχθηκε αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβο−
λή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, 
ποσού (3.916.541,74 ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πράξη 
του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε πολ−
λαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για παρά−
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βαση του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσιγάρων» 
και του άρθρου 155 παρ. 1, 2α και 2ζ του ιδίου νόμου. 
Από το ποσό αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιά−
δες πεντακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά 
(559.55,96) καταλογίσθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον 
CHERNONYUK VYACHESLAV του Αndrey, αγνώστου δι−
αμονής και κηρύχθηκε αλληλέγγυα υπόχρεος για την 
καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού 
τέλους, ποσού (3.916.541,74 ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής 
Κ. ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πράξη 
του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε πολ−
λαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για παράβα−
ση του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσιγάρων» και 
του άρθρου 155 παρ. 1, 2α και 2ζ του ιδίου νόμου. Από 
το ποσό αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πε−
ντακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (559.55,96) 
καταλογίσθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον LAPIN 
VLADYSLAV του Vladyslav, αγνώστου διαμονής και κη−
ρύχθηκε αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή του 
συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, ποσού 
(3.916.541,74 ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής 
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πράξη 
του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε πολ−
λαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για παράβαση 
του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσιγάρων» και του 
άρθρου 155 παρ. 1, 2α και 2ζ του ιδίου νόμου. Από το ποσό 
αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια 
πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (559.55,96) καταλογί−
σθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον GOLOBOV DMYTRO 
του Oleg, αγνώστου διαμονής και κηρύχθηκε αλληλέγγυα 
υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέ−
ντος πολλαπλού τέλους, ποσού (3.916.541,74 ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πράξη 
του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε πολ−

λαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για παράβα−
ση του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσιγάρων» και 
του άρθρου 155 παρ. 1,2α και 2ζ του ιδίου νόμου. Από 
το ποσό αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πε−
ντακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (559.55,96) 
καταλογίσθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον KANAIEV 
VOLODYMYR του Basiliy, αγνώστου διαμονής και κη−
ρύχθηκε αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή του 
συνόλου του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, ποσού 
(3.916.541,74 ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής 
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(7)

    Καταλογιστική πράξη.

  Με την υπ’ αριθμ. 55/08/14.7.2009 καταλογιστική πράξη 
του Δ/ντου του Τελωνείου Καλαμάτας επιβλήθηκε πολ−
λαπλό τέλος ποσού τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.916.541,74) για παράβα−
ση του άρθρου 142 παρ. 2 «Λαθρεμπορία τσιγάρων» και 
του άρθρου 155 παρ. 1,2α και 2ζ του ιδίου νόμου. Από 
το ποσό αυτό, πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες πε−
ντακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά (559.55,96) 
καταλογίσθηκαν σαν προσωπική οφειλή στον MURATOV 
ARSEN του Smahl, αγνώστου διαμονής και κηρύχθηκε 
αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου 
του επιβληθέντος πολλαπλού τέλους, ποσού (3.916.541,74 
ευρώ).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διευθυντής 
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(8)

    Μετάταξη υπαλλήλου.

  Με την υπ’ αριθμ. 82387/Η/10.7.2009 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε βάσει των δια−
τάξεων των άρθρων 12 του ν. 3230/2004 και 70 και 73 
του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΧΑΪΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών 
σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με την ίδια σχέση εργασίας, 
σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΕ), 
η οποία συνιστάται με την ίδια απόφαση στις Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και καταργείται αυτο−
δίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
της υπαλλήλου.

Η περαιτέρω κατανομή της θέσης στην οποία θα 
τοποθετηθεί η μετατασσόμενη υπάλληλος εντός του 
Ν. Μεσσηνίας, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, 
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ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: 16119/20.7.2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας
ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/30602/7817 (9)
    Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου στους Αρ−

κιούς.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του κυρωτικού της Συνθήκης του Σικάγο Νόμου 

211/1947, άρθρο 28.
β) Του ν. 1815/1988 (Α΄ 250) «περί Κύρωσης του Κώδικα 

Αεροπορικού Δικαίου».
γ) Του ν.δ. 714/1970 αρ. 11 εδάφ. στ (Α΄ 238) «Περί ιδρύ−

σεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 1340/1983 αρ.2 (Α΄ 35).

δ) Του π.δ. 56/1989 αρ. 7 (Α΄ 28) «Οργανισμός της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ. Μεταφορών 
και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστε−
ρα.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τα περιλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών 
Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ).

3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14−Vol ΙΙ «Heliports» 
second edition−July 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση 
υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 177).

4. Το π.δ. 19/2009 (Α΄ 35) για την «Ίδρυση, κατασκευή, 
εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομί−
ων».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14.1.2008 απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του 
Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» (B΄ 87).

6. To DOC 9261 −AN/903 HELIPORT MANUAL Third 
edition−1995 του ICAO.

7. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/27026/4748/21.6.1999 έγγρα−
φο με το οποίο εγκρίθηκε η καταλληλότητα χώρου για 
την κατασκευή ελικοδρομίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 162/1.9.1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Πάτμου με την οποία εγκρίνεται η πα−
ραχώρηση χώρου για την κατασκευή ελικοδρομίου στη 
νησίδα των Αρκιών.

9. Την απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου που 
εκδόθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 
της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, με υπ’ αριθμ. 
1357/14.3.2003 με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων για τη λειτουργία του ελικοδρομίου των Αρκιών.

10. Το με στοιχεία ΥΠΑ/Δ3/Α/27671/7129/17.7.2009 έγ−
γραφο τελικού ελέγχου του ελικοδρομίου Αρκιών από 
αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΠΑ.

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

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικο−
δρομίου στο Δήμο Πάτμου του Νομού Δωδεκανήσου, με 
την επωνυμία «Αρκοί», κατάλληλου για χρήση από ελι−
κόπτερα μέγιστου ολικού μήκους 18 μ., για την εκτέλεση 
μη τακτικών πτήσεων, με κανόνες πτήσεως εξ όψεως 
(VFR) κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας*, με 
τα κατωτέρω βασικά στοιχεία ελικοδρομίου τα οποία 
πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14, Τόμος II, 
(Annex 14, Volume ΙΙ), της Σύμβασης του Σικάγο:

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α) Περιοχή προσγείωσης−ανύψωσης κύκλος διαμέτρου 

27μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα.
β) Ζώνη ασφαλείας πλάτους 4,5 μ., από σκυρόδεμα.
γ) Επίπεδα προσέγγισης κλίσης 8% σε αζιμούθιο 095° 

και 245° από το κέντρο του ελικοδρομίου ελεύθερα 
εμποδίων και σε απόσταση 1500 μ.

δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου: 21 μ.(69 πόδια) από 
Μ.Σ.Θ.

ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: 37° 23΄ 
00,35΄΄Β και 26° 43΄ 48,82 ΄΄A (WGS 84).

II. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου με το γράμμα (Η), 

στο κέντρο του δαπέδου, λευκού χρώματος.
β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης−ανύψω−

σης με περιμετρική γραμμή λευκού χρώματος, πάχους 
0,30 μ.

γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής (touchdown 
marking) με κύκλο κίτρινου χρώματος πάχους 0.50 μ.

δ) Περιμετρικός φωτισμός του δαπέδου προσγείωσης,
ε) Τέσσερις (4) προβολείς διαχύσεως (floodlights).
στ) Φωτιζόμενο ανεμούριο τοποθετημένο πάνω στον 

οικίσκο (πλευρικά των προσεγγίσεων) με τέσσερις λα−
μπτήρες φωτισμού και δίδυμο φανό εμποδίων.

ζ) Περιστρεφόμενο οπτικό βοήθημα ίχνους και κλί−
σεως καθόδου (Heliport Approach Path Indicator−HAPI ), 
εγκατεστημένο νότια του δαπέδου και εκτός των επιπέ−
δων των προσεγγίσεων. Τα δεδομένα λειτουργίας του 
οπτικού βοηθήματος ΗΑΡΙ καθώς και του από αέρος 
τηλεχειρισμού θα δοθούν σε επιχειρησιακή χρήση με 
νεότερη αεροναυτική αγγελία.

III. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Τηλεχειρισμός αφής και σβέσης του περιμετρι−

κού φωτισμού, του φωτισμού του ανεμουρίου και του 
ΗΑΡΙ.

β) Η ενεργοποίηση από αέρος της συχνότητας περι−
ορίζεται στα 5 ΝΜ/4000 ft.

γ) Μικρός οικίσκος αναμονής.
δ) Περίφραξη του χώρου και των εγκαταστάσεων.
ΙV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην 

κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας Η2 και περιλαμ−
βάνει:

− Τριπλό Αντλητικό Πυροσβεστικό Συγκρότημα.
− Υδροληψία Πυρόσβεσης.
− Τροχήλατο συγκρότημα παραγωγής υγραφρού.
− Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με δεξαμενή χωρητι−

κότητας 1m3 νερού.
− Τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 50 kg.

* Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτελούνται μόνο σε εξαιρε−
τικές περιπτώσεις (έρευνα και διάσωση, νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις με ειδική άδεια).
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2. Το ελικοδρόμιο ανήκει στην κυριότητα και χρήση 
του Δήμου Πάτμου του Νομού Δωδεκανήσου, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση 
του. Προς τούτο υποχρεούται να ορίσει και να γνωστο−
ποιήσει στη Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο 
στη συνέχεια θα εκπαιδευθεί σε θέματα πυρασφάλειας 
και ασφάλειας κατά εκνόμων ενεργειών από την Υπη−
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουρ−
γίας του ελικοδρομίου βαρύνουν το Δήμο Πάτμου.

4. O Δήμος Πάτμου θα ενημερώνει την Υπηρεσία Πο−
λιτικής Αεροπορίας για κάθε μεταβολή της επιχειρη−
σιακής κατάστασης του ελικοδρομίου, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 19/2009, προκειμένου 
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να προβεί σε έκδοση 
αεροναυτικής αγγελίας.

5. Οι λοιπές υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης κα−
θορίζονται στο π.δ. 19/2009 και ειδικότερα στα άρθρα 
13 (παρ. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9), 14 (παρ.3) και 17 αυτού.

6. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας 
του ιδιοκτήτου, ο οποίος θα ενεργοποιεί τις εγκαταστά−
σεις του (με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) μισή ώρα 
πριν την αναμενόμενη άφιξη ελικοπτέρου και θα απε−
νεργοποιεί αυτές μισή ώρα μετά την αναχώρηση του.

7. Οι πτήσεις προς και από το ελικοδρόμιο θα πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με:

− τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων νόμων, δια−
ταγμάτων, κανονιστικών αποφάσεων και κανονισμών, 
διαδικασιών και οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των 
χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυ−
τές.

− τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικοπτέρου 
ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης − απογεί−
ωσης.

− τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη 
περιοχή.

8. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις 
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων, Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας τον ιδιοκτήτη ή το χειριστή 
του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.

9. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της 
απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελι−
κοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή 
Αερολιμένα.

10. Η λειτουργία του ελικοδρομίου αναστέλλεται σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ. 19/2009.

11. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δημοσιεύει τα 
επιχειρησιακά δεδομένα της παρούσης απόφασης στο 
Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (ΑΙΡ 
GREECE).

12. Η εποπτεία των ελικοδρομίων και ο εν γένει έλεγ−
χος τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς και 
εθνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και ασφάλεια ελι−
κοδρομίων ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας.

13. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των 
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου, 
στις εγκαταστάσεις του, κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από 
σχετική εισήγηση της ΥΠΑ.

14. Η άδεια έχει αόριστη ισχύ και δύναται να με−
ταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί μετά από έγκριση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 11 του 
π.δ. 19/2009).

15. Η απόφαση αυτή ανακαλείται σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στα άρθρα 19, 23 του π.δ. 19/2009, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Δημοσίου.

16. Τα ελικοδρόμια επιτάσσονται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα ελικοδρόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περι−
πτώσεις έκτακτων αναγκών όπως θεομηνίες ή αεροδια−
κομιδές ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
και αρχές, χωρίς άδεια του φορέα διαχείρισης.

17. Η παρούσα απόφαση καθώς και η απόφαση Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο 
να βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επι−
δεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 3448 (10)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο 

Οινουσσών Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς 

και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 11/2009 απόφαση του ΔΣ του 

Δ.Οινουσσών, με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης 
για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

3) Την από 10.3.2009 βεβαίωση της δικηγόρου Μαρίας 
Ξανθάκη, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης 
έργου.

4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/132/33122/26.5.2009 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 32751/24.6.2009 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εγκρίθηκαν 
για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και ειδικότητα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου στο Δ.Οινουσσών με ένα άτομο ΔΕ Διοικητικού 
για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μηνών η αμοιβή του 
οποίου καθορίζεται στο ποσόν των 18.000,00 € και θα 
απασχοληθεί αποκλειστικά με τη μηχανοργάνωση Μη−
τρώων Αρρένων.

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, 
παρακαλούμε ο Δήμος να ενημερώσει απευθείας το 
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ΥΠ.ΕΣ., εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινο−
ποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ.6 του 
ν. 2527/1997 απόφασής μας.

Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί 
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζονται οι τυχόν 
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανάδοχου.

Με την παρούσα προκύπτει δαπάνη ύψους 18.000,00 € 
στον προϋπολογισμό έτους 2009, του Δήμου Οινουσσών, 
που θα βαρύνει την πίστωση την εγγεγραμμένη στον 
ΚΑ 10/6041.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 27 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

F
Aριθμ. 26/ΤΕΕ/οικ.16786 (11)
    Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 

και αργίες εργαζομένων Β΄ φάσης στη Π.Ε. Σταυρού 
κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) περί 

κώδικος Νομαρ/κής Αυτοδ/σης όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. β) Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Νομαρχ.Αυτοδ/σης Θεσ/νίκης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2 α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδαφ. 2 
του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της 
περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική Αυτοδ/ση 
και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δ) του άρθρου 
34 παρ.5 του ν. 2768/1999 ε) το π.δ. 410/1988, στ) το 
άρθρο 16 του ν. 3205/2003, ζ) τη παραγρ. 7, άρθρο 25 
του ν. 2738/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.67965/27.5.2009 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουρ−
γίας Παιδικών Εξοχών−κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις».

4. Την υπ’ αριθμ. Π4/ΓΠοικ.81428/18.6.2009 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη 
στις κατασκηνώσεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 26/ΤΕΕ/16125/16.7.2009 απόφαση του 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Έγκριση Β΄ πρόσληψης εποχι−
κού προσωπικού στην Παιδική Εξοχή Σταυρού».

6. Τις υπ’ αριθμ. 11/2009 απόφαση της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης που αφορά την έγκριση απασχόλησης των εργα−
ζομένων (Β΄ φάση) κατά τις Κυριακές και αργίες στην 
Παιδική Εξοχή Σταυρού.

7. Το γεγονός ότι στην Παιδική Εξοχή Σταυρού φι−
λοξενούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ηλικίας 
6−12 χρονών και ηλικιωμένοι κρίνεται απαραίτητο και 
επιβεβλημένο το προσωπικό να εργάζεται και κατά τις 
Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

8. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 65.000 περίπου ευρώ (Α΄+Β΄ φάση πρόσληψης), 

η οποία καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 0512 του προϋπο−
λογισμού έτους 2009 της Παιδικής Εξοχής Σταυρού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και 
εξαιρέσιμες ημέρες στην Π.Ε.Σταυρού του παρακάτω 
προσωπικού ως εξής:

Συντονιστής (1) από 28.7.2009 έως και 8.10.2009.
Επιμελητές (3) από 31.7.2009 έως και 31.8.2009.
Επιμελητές (2) από 31.7.2009 έως και 3.10.2009.
Ειδικοί συνεργάτες ψυχαγωγοί (2) από 1.8.2009 έως 

και 31.8.2009.
Ειδικοί συνεργάτες ψυχαγωγοί (2) από 1.8.2009 έως 

και 3.10.2009.
Ειδικοί συνεργάτες χειροτεχνίας (2) από 1.8.2009 έως 

και 31.8.2009.
Ειδικοί συνεργάτες χειροτεχνίας (2) από 1.8.2009 έως 

και 3.10.2009.
Γυμναστές (4) από 1.8.2009 έως και 31.8.2009.
Ομαδάρχες (27) από 31.7.2009 έως και 31.8.2009.
Ομαδάρχες (3) από 31.7.2009 έως και 3.10.2009.
Νοσοκόμος (1) από 30.7.2009 έως και 3.10.2009.
Εργάτριες (1) από 30.7.2009 έως και 30.8.2009.
Τμηματάρχες (2) από 1.9.2009 έως και 3.10.2009.
Τμηματάρχης (1) από 31.8.2009 έως και 3.10.2009
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2009

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
    Στην υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ1/25/16755/14.7.2009 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1501/Β/23.7.2009 στη σελίδα 19212, στην A΄ στήλη, 
στον 47ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται

το εσφαλμένο: «…236Π…» 
στο ορθό: «…539Π…».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

F

(13)
      Στην υπ’ αριθμ. 71665/Ε5/19.6.2009 κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1314/τ.Β΄/2.7.2009 στη σελίδα 16564 στον 
αριθμό 23 διορθώνεται

το εσφαλμένο: «MICROSOFT VISUAL C 2005 EXPRESS 
EDITION ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΑ»

στο ορθό: «MICROSOFT VISUAL C# 2005 EXPRESS 
EDITION ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΡΑ».

  (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων)  
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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*02016931708090008*

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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