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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2438
28 Δεκεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13513/9441
(1)
Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος
Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων.

Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος
Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων .........
Απονομή βραβείου................................................................................
Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικα−
τάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατα−
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος....................
Μεταφορά οργανικών θέσεων προσωπικού της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας από κλάδο σε κλάδο και
από ειδικότητα σε ειδικότητα ............................................
Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε
περιοχές της νήσου Λήμνου ................................................
Έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση
μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωνική Μέρι−
μνα Δήμου Αρτέμιδος ................................................................
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στο Δήμο Αγίου Στεφάνου .............
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κα−
νονικό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές−εξαι−
ρέσιμες μέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτε−
ρινές ώρες των εργάσιμων ημερών των Κυριακών
και εξαιρέσιμων κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου
του έτους 2008 για υπαλλήλους της Ν.Α. Σάμου.
Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας
Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας .................................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 27689/21.6.2005
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας. ............................................................................. 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγ−
ματος της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987),
β) των άρθρων 1, 15, 16 παρ. 3 εδ. γ και 91 του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997),
γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφεί−
ων Βουλευτών (Τμήμα Β΄, ΦΕΚ 1123/Β/28.8.2002), όπως
ισχύει.
2. Το άρθρο 9 παρ. 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 7876/6041/
29.11.2002 απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Περί
καθορισμού της εργασιακής σχέσης και λοιπών θεμά−
των των Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων»,
ΦΕΚ (1502/Β/29.11.2002) και ειδικά της παρ. 9. 4.,
3. Το π.δ. 205/20 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/
Α/19.9.2007),
4. Το υπ’ αριθμ. 6500/3/59/2.11.2007 έγγραφο του Δ/ντή
της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων.
5. Την υπ’ αριθμ. 6999/2/54−α/15.11.2007 απόφαση του
Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου
Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
6. Την ανάγκη εκπαιδεύσεως των Ειδικών Φρουρών
της Βουλής των Ελλήνων σε θέματα αυτοάμυνας − αυ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τοπροστασίας − προστασίας επισήμων − φρούρησης
στόχων κ.ο.κ.
7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της
Βουλής υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την εφαρ−
μογή του προγράμματος, η σχετική δαπάνη του οποίου
εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 2000 Ευρώ και θα
βαρύνει τον ΚΑΕ − 0881 του προϋπολογισμού δαπανών
της Βουλής, οικονομικού έτους 2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για την εκπαίδευση εβδομήντα τεσσά−
ρων (74) Ειδικών Φρουρών της Βουλής των Ελλήνων
να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα
αυτοάμυνας − αυτοπροστασίας − προστασίας επισή−
μων − φρούρησης στόχων κ.ο.κ., που εκπονήθηκε από
την Αστυνομική Ακαδημία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
6999/2/54−α/15.11.2007 έγγραφο του Προϊσταμένου του
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρ−
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίθηκε με το
υπ’ αριθμ. 6999/2/54−β/14.12.2007 έγγραφο του ιδίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2007

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Οικ. 61167
(3)
Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατά−
στασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημά−
των υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.49/Α/35001
Απονομή βραβείου.

του Φορέα 07−630 του οικονομικού έτους 2007, απο−
φασίζουμε:
Την απονομή βραβείου με την επωνυμία «Γυναίκα και
Ισότητα Ευκαιριών» για ταινία η οποία πραγματεύεται
με επιτυχή τρόπο ζητήματα ισότητας, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Το βραβείο θα είναι χρηματικό και ανέρχεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ευρώ. Η
επιλογή και η απονομή θα γίνει από τη Γενική Γραμμα−
τέα Ισότητας των Φύλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του π.δ.320/1988 (ΦΕΚ 149/Α75.7.1988)
«Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 1 (α) του π.δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/
Α΄/14.9.1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1.11.1995)
«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
δ) Του άρθρου 9, παρ. 6, του ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης» (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006).
ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων»
στ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. 6913/1.11.2007 έγγραφο της Γενικής
Γραμματέως Ισότητας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 0845

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 80 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Την υπ’ αριθμ. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ Β΄ 246) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
3. Τη γνώμη της ΚΕΔΚΕ, όπως διατυπώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 121/2832/25.7.2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
κράτους ή των ΟΤΑ.
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ Α΄ 231) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ, 1/25873/3.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
8. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/3.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο−
φασίζουμε:
1. Τα ποσά των παραβόλων τα οποία καταβάλλο−
νται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων για την έκδοση
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων κα−
θορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, των θεάτρων,
κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων που
προβλέπονται από τους α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ Α΄ 22) και
446/1937 (ΦΕΚ Α΄ 23), καθώς και των αδειών λειτουργίας
μουσικής, καθορίζονται ως εξής:
1.1 Θέατρα και κινηματογράφοι:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοί−
κους, 560 €.
Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000
κατοίκους, 375 €.
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 185 €.
1.2 Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200
θέσεις:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοί−
κους, 1100 €.
Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000
κατοίκους, 750 €.
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 375 €.
1.3 Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέ−
σεις:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοί−
κους, 840 €.
Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000
κατοίκους, 560 €.
Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 280€.
1.4 Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS) Α. Με
εμβαδόν μέχρι 1.000 τ.μ., 180 €.
Β. Με εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
250€ Γ. Με εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ., 375 €.
1.5 Πτηνο−κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:
Α. Μεγάλοι σταυλισμοί, 560€
Β. Μεσαίοι σταυλισμοί, 375€
Γ. Μικροί σταυλισμοί, 180€
1.6 Λοιπά καταστήματα:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους,
185€ Β. Στις υπόλοιπες πόλεις, 75 €
1.7 Άδεια λειτουργίας μουσικής:
Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75 €
Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 €
Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300 €
1.8 Για την άσκηση προσφυγής στη Δευτεροβάθ−
μια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών και Επιχειρήσεων
Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων (παρ. 2 άρθρου 15
ν. 1579/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ−
θρου 11 του ν. 2307/1995) ή στο Δευτεροβάθμιο Συμβού−
λιο Επιθεώρησης Θεάτρων− Κινηματογράφων, 180 €.
2. Τα ποσά των παραβόλων, τα οποία καταβάλλονται
υπέρ των δήμων και κοινοτήτων για την έκδοση των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω περι−
πτώσεων, καταβάλλονται και στις περιπτώσεις αντι−
κατάστασης των εν λόγω αδειών, κατά τα οριζόμενα
του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 10551/2007 (ΦΕΚ Β΄ 246)
απόφασης, εκτός από τις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ και ζ
του ίδιου άρθρου.
3. Ως πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη αυτός της τελευ−
ταίας απογραφής.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
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σεως, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή, της
υπ’ αριθμ. 12172/2002 (ΦΕΚ Β΄ 533) όμοιας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 69902
(4)
Μεταφορά οργανικών θέσεων προσωπικού της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας από κλάδο σε κλάδο και από ειδι−
κότητα σε ειδικότητα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2503/
1997 (ΦΕΚ 107 Α΄).
2. Τη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ.
11462/6.12.2007 έγγραφό του.
3. Την ανάγκη μεταφοράς οργανικών θέσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας από κλάδο σε κλάδο και από
ειδικότητα σε ειδικότητα για την εξασφάλιση της εύ−
ρυθμης και ορθολογικής λειτουργία της,
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις της
Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών
ειδικότητας Δασολόγων ως ακολούθως:
> στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωλόγων
πέντε (5) θέσεις
> στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων
Μηχανικών τέσσερις (4) θέσεις
> στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανικών
Χωροταξίας μία (1) θέση
> στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολό−
γων − Μηχανολόγων Μηχανικών τρεις (3) θέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 104034/6550
(5)
Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε
περιοχές της νήσου Λήμνου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 102711/5872/21.11.2007 απόφασή μας.
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2) Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών συγκρό−
τησης των συνεργείων καταπολέμησης του αγριοκού−
νελου της περιοχής της Λήμνου, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε το στοιχείο της παραγράφου 1 της
υπ’ αριθμ. 102711/5872/21.11.2007 απόφασής μας, ως κα−
τωτέρω:
«1) Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού του αγριοκούνελου
θα γίνει, αποκλειστικά και μόνο από ειδικά συνεργεία
ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει η αρμόδια Διεύ−
θυνση Δασών Λέσβου, με την υποχρεωτική παρουσία
έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με τη
θήρα, ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγετικού
συλλόγου, ως υπεύθυνο του συνεργείου.»
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 102174/5705/
22.10.2007 και 102711/5872/21.11.2007 αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 23612
(6)
Έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα Δή−
μου Αρτέμιδος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την από 19.6.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του Δήμου Αρτέμιδος Δερβεντζή Μάρκου, σύμφωνα με
την οποία οι αιτούμενες συμβάσεις αποτελούν γνήσι−
ες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας
5. Την υπ’ αριθμ. 13915+13909/10.7.2007 εισηγητική έκ−
θεση του Γ.Γ. Περιφ. Αττικής.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 68449/5.12.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
με το οποίο μας έκανε γνωστή την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓ
ΚΡ.1/530/19857/19858/12.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’
αριθμ. 68447/5.12.2007 κατανομή του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς
μας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους,
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. 08/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αρτέμιδος
και συγκεκριμένα:

• (2) Γενικής Ιατρικής, με έργο την παροχή ιατρικής
φροντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 18.000,00 €.
• (1) Ενδοκρινολόγος, με έργο την παροχή ιατρικής φρο−
ντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 5.000,00 €.
• (1) Καρδιολόγος, με έργο την παροχή ιατρικής φρο−
ντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 9.600,00 €.
• (2) Νοσηλευτριών, με έργο την παροχή ιατρικής φρο−
ντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 18.000,00 €.
• (1) Ορθοπεδικός, με έργο την παροχή ιατρικής φρο−
ντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 20.000,00 €.
• (1) Παθολόγος, με έργο την παροχή ιατρικής φροντί−
δας στους δημότες με συνολική αμοιβή 11.200,00 €.
• (1) Παιδίατρος, με έργο την παροχή ιατρικής φροντί−
δας στους δημότες με συνολική αμοιβή 5.000,00 €.
• (1) Πνευμονολόγος, με έργο την παροχή ιατρικής φρο−
ντίδας στους δημότες με συνολική αμοιβή 5.000,00 €.
• (1) Χειρούργος, με έργο την παροχή ιατρικής φροντί−
δας στους δημότες με συνολική αμοιβή 5.000,00 €.
Τα ανωτέρω έργα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωνικής
Μέριμνας Αρτέμιδος και τη σχετική νομική γνωμοδό−
τηση δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθηκόντων
των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου και δεν υπο−
κρύπτουν πάγια εξαρτημένη εργασία.
Η δαπάνη για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τον εγκεκριμένο προϋ−
πολογισμό του νομικού προσώπου.
Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται
η έδρα της Δημοτικής Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία
έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης
και παραλαβής των έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 7 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 23910
(7)
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στο Δήμο Αγίου Στεφάνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Δι−
οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την από 14.6.2007 βεβαίωση της Δικηγόρου Κορμα−
νού Άννας, σύμφωνα με την οποία η αιτούμενη σύμβαση
αποτελεί γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 12645/20.6.2007 εισηγητική έκθεση
του Γ.Γ. Περιφ. Αττικής.
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6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 68822/6.12.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
με το οποίο μας έκανε γνωστή την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.Ε
ΓΚΡ.1/530/19857/19858/12.11.2007 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’
αριθμ. 64285/6.12.2007 κατανομή του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας
μας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών,
και με την ειδικότητα, όπως αναφέρεται κατωτέρω
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην
αριθμ.90/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου
Στεφάνου και συγκεκριμένα:
• (1) Χειριστής Η/Υ, με έργο την ηλεκτρονική καταχώ−
ρηση των στοιχείων της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου (ιδιοκτησίες, δημοτική περιουσία, σήμανση
οδών, πορεία − μήκος και διάμετρος αγωγών αποχέ−
τευσης, σημεία τοποθέτησης κάδων κ.λπ.), με συνολική
αμοιβή 11.500,00 €.
Το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την ανωτέρω από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Στεφάνου και
την σχετική νομική γνωμοδότηση δεν ανάγεται στον
συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου
Αγίου Στεφάνου και δεν υποκρύπτει πάγια εξαρτημένη
εργασία.
Η δαπάνη για την σύναψη της ανωτέρω συμβάσεως
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τον εγκεκριμένο προϋ−
πολογισμό του Δήμου.
Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η
έδρα του Δήμου Αγίου Στεφάνου, ο οποίος έχει και την
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής
του έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 13 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 7448
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέρα από το κανονι−
κό ωράριο εργασίας κατά τις Κυριακές−εξαιρέσιμες
μέρες, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες
των εργάσιμων ημερών των Κυριακών και εξαιρέσι−
μων κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του έτους
2008 για υπαλλήλους της Ν.Α. Σάμου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α), σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγ. 7 του ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 34 παραγρ. 5 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α),
3) Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ
21/Α), όπως ισχύουν.
4) Τις ειδικές εποχιακές έκτακτες ή επείγουσες ανά−
γκες που παρουσιάζονται σε υπηρεσίες της Ν.Α. Σάμου
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για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολείται προ−
σωπικό τους πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας
κατά τις εργάσιμες μέρες καθώς και κατά τις Κυριακές−
εξαιρέσιμες μέρες αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε εντός των ανωτάτων ορίων που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις του άρθρου 16, παραγρ.1 του
ν. 3205/2003 την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου κατά τις Κυ−
ριακές−εξαιρέσιμες μέρες κατά τις απογευματινές και
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών, Κυριακών και
εξαιρέσιμων, για την αντιμετώπιση ειδικών εποχιακών
εκτάκτων αναγκών του Α’ εξαμήνου του έτους 2008,
ως εξής:
Δεκατρείς (13) υπάλληλοι για τέσσερεις χιλιάδες εξα−
κόσια ογδόντα (4680) ώρες υπερωριακής απογευματινής
απασχόλησης εργασίμων ημερών και χίλιες τετρακόσιες
ογδόντα δύο (1482) ώρες υπερωριακής ημερήσιας απα−
σχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με αντικεί−
μενο την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών εκτέλεσης
προϋπολογισμού, καταχώρησης – ενταλματοποίησης
τιμολογίων, επιχορηγήσεων και έκδοσης επιταγών κα−
θώς και διοικητικών εργασιών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον
φορέα 073 ΚΑΕ 0511, 0512, 0251, 0252.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2008
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
(απογευματινής, νυχτερινής
ΔΑΠΑΝΗ
και εργασίας Κυριακών
(ΕΥΡΩ)
και εξαιρέσιμων )
6.162
50.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 21 Δεκεμβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΛΑΣ
F
Αριθμ. 24713
(9)
Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερε−
ών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/30.5.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Το άρθρο 23 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α244/4.12.1997)
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης».
3. Το άρθρο 249 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄
114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των».
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
5. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42/23.2.2007)
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«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
6. Το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/1986) «Προ−
στασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 4 του ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Α91/25.4.2002) «Εναρ−
μόνιση του ν. 1650/ 1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμά−
των για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
7. Τα άρθρα 7 και 10 της υπ’ αριθμ. 114218/1997 (ΦΕΚ
Β΄ 1016/17.11.1997) κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάρ−
τιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμά−
των διαχείρισης στερεών αποβλήτων» των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας
και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Υγείας και Πρόνοιας.
8. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
Β΄ 1572/ 16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων» κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας.
9. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
Β΄ 1909/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε−
διασμός Διαχείρισης» κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας,
Εμπορικής Ναυτιλίας.
10. Την υπ’ αριθμ. 9966/20.12.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί Έγκρι−
σης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δ. Ελλάδος.
11. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 2951/25.6.2007 του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την
οποία εδόθη χρονικό περιθώριο έως τις 15 Σεπτεμβρίου
τρέχοντος έτους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του
ν. 3536/2007, στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας να προβούν στη σύσταση Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων.
12. Την υπ’ αριθμ. απόφαση 5600/9.11.2007 του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία
εδόθη νέο χρονικό περιθώριο έως τις 03 Δεκεμβρίου
τρέχοντος έτους στους ΟΤΑ του Νομού Αιτωλοακαρ−
νανίας σύσταση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων.
13. Το γεγονός ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.
της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νομού Αιτωλο−
ακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν εξέδω−
σαν απόφαση σύστασης Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2. Στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτω−
λοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέ−

χουν ως μέλη υποχρεωτικά όλοι οι Ο.Τ.Α. της 2ης Δι−
αχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι οι ακόλουθοι δήμοι:
Στράτου, Φυτειών, Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αμφιλοχί−
ας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Ινάχου, Μενιδίου, Νεάπολης,
Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων.
3. Η επωνυμία του Αναγκαστικού Συνδέσμου είναι:
«Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο−
βλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοα−
καρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Σκοποί του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
είναι:
α) Η υλοποίηση των έργων και δράσεων και η εν
γένει διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας, όπως προβλέπεται από την ισχύ−
ουσα νομοθεσία και από τη Μελέτη Περιφερειακού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 9966/20.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Περιφε−
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
β) Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και πρω−
τοβουλίες, σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν
επιχειρήσεις φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε
προγραμματικές συμβάσεις καθώς επίσης η υλοποίη−
ση έργων και δράσεων διαδημοτικής συνεργασίας, και
γενικά η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας στην αντιμε−
τώπιση κοινών προβλημάτων των Δήμων της 2ης Δ.Ε.
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
5. Η χρονική διάρκεια του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής
Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από τη
δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
6. Έδρα του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ορίζεται ο Δήμος Στράτου.
7. Πόροι του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των Δήμων και Κοινοτήτων
που συμμετέχουν σε αυτόν, οι οποίες ανέρχονται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της ετήσιας επιχορήγησης
εκάστου Ο.Τ.Α. μέλους του από το Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από το
κονδύλιο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του
προηγούμενου οικονομικού έτους,
β) οι δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει
το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα ή άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί,
γ) οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία του Ανα−
γκαστικού Συνδέσμου, φόρους, τέλη και δικαιώματα,
που επιβάλλονται υπέρ αυτού, όπως και τα τέλη που
επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θρου 249 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων», σε βάρος των κατοίκων Ο.Τ.Α. για τις
υπηρεσίες που θα παρέχονται σε αυτούς στα πλαίσια
του σκοπού του Αναγκαστικού Συνδέσμου και
δ) κάθε άλλη πηγή.
8. Διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νο−
μού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
α) Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλο−
ακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα διοικείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή
και τον Πρόεδρο του, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμί−
σεις των άρθρων 245 και 246 του ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων του
Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρ−
νανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ρυθμίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 247 και 248 του ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και των
Κοινοτήτων που θα συμμετάσχουν στον Αναγκαστικό
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δια−
χειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περι−
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φέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί των ΚΑΠ (η οποία με την παρούσα απόφαση
δεν μπορεί να προσδιορισθεί)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 10 Δεκεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στο Φ.Ε.Κ. 961/Β712.7.2005, στο οποίο δημοσιεύθηκε η
υπ’ αριθμ. 27689/21.6.2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε την
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αγίου Παύλου Νομού Θεσσαλονίκης, διορ−
θώνονται οι αναφερόμενες ειδικότητες στα άρθρα 7
και 8 της ανωτέρω απόφασης από τα εσφαλμένα «ΠΕ
Διοικητικού − Λογιστικού», «ΠΕ Λογιστικού» στο ορθό
«ΠΕ Οικονομικού − Λογιστικού» και από το εσφαλμένο
«TE Διοικητικού −Λογιστικού» στο ορθό «TE Οικονομικού
− Λογιστικού».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02024382812070008*

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

