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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 21980 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10883/2007 απόφασης του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Παρεκκλίσεις από τις διατά−
ξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ−
ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄ 447).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 42), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 6/πρακτικό 327/12.5.2008 απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Η υπ’ αριθμ. 10883/07 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. «Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 
στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά−
σεων της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄ 447) τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:
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1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Στις μελέτες με τις οποίες υλοποιείται φάση (τμή−
μα) ή το σύνολο της διαδικασίας κτηματογράφησης, η 
προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοι−
βών Μελέτων και Υπηρεσιών της Κτηματολόγιο Α.Ε., που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδ. β΄του 
ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περ. δ’ 
του ν. 3481/2006, αποτελεί το ανώτατο όριο, πέραν του 
οποίου οι οικονομικές προσφορές για τη μελέτη αυτή 
δεν γίνονται δεκτές. Ως κατώτατο όριο παραδεκτού 
των οικονομικών προσφορών στις περιπτώσεις των 
εν λόγω μελετών, ισχύει, σύμφωνα και με την παρ. 1 
του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ.1161/15.7.2005 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1064/2005), το 80% της 
προεκτιμώμενης στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της 
Κτηματολόγιο Α.Ε. αμοιβής».

2. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος 
5 ως εξής:

«5. Με τις εγκρινόμενες από τον ΟΚΧΕ και την Κτημα−
τολόγιο Α.Ε. προκηρύξεις συμβάσεως και συγγραφών 
υποχρεώσεων του ν. 3316/2005 μπορούν να επέρχονται 
τροποποιήσεις και προσαρμογές στα εγκεκριμένα από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων πρότυπα τεύχη προκηρύξεων (συμπεριλαμβα−
νομένων των προσαρτημάτων) και λοιπών συμβατικών 
τευχών για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
των συμβάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζη−
τήματα που σχετίζονται ιδίως με την ανάθεση πολλα−
πλών συμβάσεων με κοινή προκήρυξη, τη συμμετοχή 
δικηγόρων στα υποψήφια σχήματα και την ταυτόχρονη 
ανάθεση, με την ίδια προκήρυξη, συμβάσεων μελετών 
κτηματογράφησης και υπηρεσιών υποστηρικτικών των 
μελετών αυτών».

ΙΙ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
     Αριθμ. 21976 (2)
Έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Κτη−

ματολόγιο Α.Ε. για τις μελέτες κατάρτισης δασικών 
χαρτών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του 

ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβά−
σεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρε−
σιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), που προστέθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις 
στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2055 
(Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 97414/754/6.9.2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης 
δασικών χαρτών και λοιπών, που αφορούν στην παρ. 5 
του άρθρου 27 του ν. 2664/1998 (Β΄ 1811).

4. Την υπ’ αριθμ. 317/4/3.3.2008 απόφαση του Δ.Σ. της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Εγκρίνεται ο παρακάτω Κανονισμός Προεκτιμώμε−
νων Αμοιβών της εταιρείας «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για τις 
μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο – Γενικές παραδοχές
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι−

σμός των ενιαίων τιμών για τις μονάδες φυσικού αντι−
κειμένου των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών και 
για τις εργασίες που απαιτούνται μέχρι την ανάρτησή 
τους.

2. Οι αμοιβές του παρόντος Κανονισμού αποτελούν 
την υποχρεωτική για την Κτηματολόγιο Α.Ε. βάση για 
τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των με−
λετών κατάρτισης δασικών χαρτών, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Για τον υπολογισμό των ενιαίων τιμών ελήφθησαν 
υπόψη οι εργασίες που απαιτούνται, το επιστημονικό 
και εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται, τα παρα−
δοτέα και η ακρίβεια τους, όπως περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης Δασικών Χαρτών 
(ΦΕΚ 1811/10.9.2007 τ. Β΄).

ΑΡΘΡΟ 2: Εργασίες κατάρτισης Δασικών Χαρτών
1. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για 

την κατάρτιση δασικών χαρτών, όπως αυτές περιγρά−
φονται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές κα−
τάρτισης Δασικών Χαρτών, εξαιρουμένων των εργασιών 
παραγωγής ιστορικών και πρόσφατων ορθοφωτοχαρ−
τών, καθώς και των εργασιών ενημέρωσης των Δασικών 
Χαρτών με τα στοιχεία των διοικητικών πράξεων που 
αναφέρονται στα σημεία 9−12 της παρ. 3.3.3 των ως άνω 
προδιαγραφών, η τιμή ορίζεται σε: 1,20 € ανά στρέμμα 
έκτασης η οποία φωτοερμηνεύεται προκειμένου να συ−
νταχθεί ο δασικός χάρτης.

2. Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμ−
φωνη με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές των μελετών 
κατάρτισης Δασικών Χαρτών και με τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης.

3. Στην περίπτωση χορήγησης των δεδομένων, τα 
οποία θα παραχθούν στο πλαίσιο του συγχρηματο−
δοτούμενου από την Ε.Ε. έργου «Οριοθέτηση δασών 
και δασικών εκτάσεων», το οποίο υλοποιείται από την 
Κτηματολόγιο Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 2.9 του Ε.Π. 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, η ανωτέρω 
τιμή μειώνεται κατά ποσοστό 30%.
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ΑΡΘΡΟ 3:  Εργασίες ενημέρωσης των Δασικών Χαρ−
τών με τα στοιχεία των διοικητικών πράξεων που 
αναφέρονται στα σημεία 9−12 της παρ. 3.3.3 των

εγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης 
των Δασικών Χαρτών

1. Για το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για 
την ενημέρωση των Δασικών Χαρτών με τα στοιχεία 
των διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στα σημεία 
9−12 της παρ. 3.3.3 των εγκεκριμένων τεχνικών προδι−
αγραφών κατάρτισης των Δασικών Χαρτών, ορίζονται 
ανάλογα με την έκταση της περιοχής της πράξης, οι 
κατωτέρω ενιαίες τιμές:

Έκταση πράξης Αμοιβή σε €/πράξη

Α: ≤100 στρέμματα 20

Β: 100,01 –1000 στρέμματα 80

Γ: 1000,01 – 10000 
στρέμματα 200

Δ: > 10000 στρέμματα 400

2. Οι τιμές αυτές ισχύουν ανά διοικητική πράξη με 
βάση την συνολική της έκταση, ανεξαρτήτως του αριθ−
μού των πολυγώνων τα οποία προσδιορίζονται με την 
πράξη αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4: Τελικές διατάξεις
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει και στην περίπτωση αλ−

λαγών μικρής κλίμακας ή τεχνικού και λεπτομερειακού 
χαρακτήρα που επιφέρονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. 
στις διατάξεις των παραρτημάτων των εγκεκριμένων 
τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης των Δασικών Χαρ−
τών (ΦΕΚ 1811/10.9.2007 τ. Β΄).

2. Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται ετησίως σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3316/ 
2005.

Β.  Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς, 
που προκηρύσσονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
     Αριθμ. 69467/Α2 (3)
Ορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους μαθη−

τές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Ι.Σ.Δ.Ε.).

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26, παρ. 2 και 4 του ν. 3432/2006 «Δομή 

και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 
14/ τ.Α΄/3.2.2006).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 96 (Φ.Ε.Κ. 98/τ Α΄/22.4.2005).

γ) Της υπ’ αριθμ. Υ251/2007 απόφασης «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1944/ τ.Β΄/1.10.2007).

δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
τ.Β΄/28.9.2007).

2. Την πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος, που ελήφθη στις συνεδριάσεις 
της 14ης Νοεμβρίου 2007 και 8ης Δεκεμβρίου 2006.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
(Ν.Π.Ι.Δ.) ύψους ενενήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (93.000 
€) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πι−
στώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ( Ε.Φ. 19−230, Κ.Α.Ε. 2599), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των 
μαθητών των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Ι.Σ.Δ.Ε.) από την έναρξη του σχολικού έτους 2008−2009, 
στο ποσό των τριών ευρώ (3€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F

    Αριθμ. 51171 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Ελληνι−

κού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε υπαλλήλους του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, των οποίων ο αριθμός 
ανέρχεται μέχρι δέκα (10) για την αντιμετώπιση των 
υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, ύψους 
36.000,00 € περίπου, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες για τον σκοπό αυτό πιστώσεις του από 18.4.2008 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ελληνικού Ινστιτού−
του Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (Κ.Α.Ε. 0261).

5. Το υπ’ αριθμ. 363/2008 απόσπασμα πρακτικού συ−
νεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου της 15ης 
Μαρτίου 2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση 
μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Ινστιτούτο 
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Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου από 1.4.2008 έως 31.12.2008 
για 5.400 ώρες συνολικά (έως 60 ώρες το μήνα ανά υπάλ−
ληλο) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Το συνολικό 
ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € 
περίπου που θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 0261.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καθορίσει τον αριθ−
μό των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν πέραν του ωρα−
ρίου, το χρονικό διάστημα και τις ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους, εντός των ορίων των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 1329.1/72/08 (5)

Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης 
Μερισματούχων Ναυτικού ΕΚΟΕΜΝ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) των άρθρων 31 και 32 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 

Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 ( ΦΕΚ 162 Α΄) «Προ−
σωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

γ) της υπ’ αριθμ. 1329.1/14/07/5.9.2007 απόφασης Υπουρ−
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου 
Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟ−
ΕΜΝ)» (ΦΕΚ 1854 – Β΄/13.9.2007). 

δ) των άρθρων 48 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ 98 Α΄) 

ε) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 4222.1/7/1997 (ΦΕΚ 724 
– Β΄) απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε 
Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με εντολή Υπουργού».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1329.1/14/07/5.9.2007 Από−
φασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Πόροι υπέρ Ει−
δικού Κλαδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων 
Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) (ΦΕΚ 1854 – Β΄/13.9.2007) τροποποι−
είται – συμπληρώνεται ως εξής:

«38. Χορήγηση άδειας ανέλκυσης – καθέλκυσης σκα−
φών ολικού μήκους 5 μ. και άνω: 05,00€»

49. Επί του ναύλου των επιβατηγών τουριστικών σκα−
φών που εκτελούν ημερήσιους περιηγητικούς πλόες, για 
τιμή ναύλου κατ΄ άτομο μέχρι 5,00 €: 0,10 €, από 5,01 € 
και άνω: 0,20 €.»

2. Η περίπτωση με α.α. 37 καταργείται. 
3. Έναρξη ισχύος της παρούσας από την δημοσίευσή 

της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

    (6)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΔΑΜΟΣ−ΠΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 

− ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2913/39331/ΠΟ5/5/00013/Ε/ 19.5.2008/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 της επένδυσης της «ΑΔΑΜΟΣ − ΠΕΤΣΑΣ 
& ΣΙΑ ΕΠΕ − ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ» που 
αναφέρεται σε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΑΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στη θέση ΔΙΑΛΕΧΤΟ, Δ. 
ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, του Νομού ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συνολικής δαπάνης 
τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €), με 
ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων (184.000 €) ευρώ.

Νέες Θέσεις Εργασίας: μηδέν (0) άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής: (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F

(7)
     Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΑΛΑ−

ΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2914/39335/ΠΟ5/5/00018/Ε/19.5.2008/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΒΑΛΑΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας 3 αστέρων − 14 κλινών, που βρίσκεται 
στο Δ. Δ. Τσαγκαράδας, του Δήμου Μουρεσίου, του 
Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους τετρακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000) €, με ποσοστό επι−
χορήγησης 33 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (148.500) €.

Νέες θέσεις απασχόλησης: Δύο (2).
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
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(8)
    Υπαγωγή επένδυσης της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ στις διατάξεις 

του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2547/35346/ΠΟ5/5/000019/Ε/ 
5.5.2008/ ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως αυτός τροποποιήθη−
κε με τους ν. 3470/2006 και ν. 3522/2006, επένδυσης 
της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ που αναφέρεται στην Επέκταση 
και Εκσυγχρονισμό Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων 
Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής, στο 6° χλμ Τρικάλων 
− Καρδίτσας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου 
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000) €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 40 % επί του συνολικού κόστους δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης επτακοσίων είκοσι χιλι−
άδων ευρώ (720.000) €.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 3.
Ημερομηνία ομόφωνης γνωμοδότηση της αρμό−

διας Περιφερειακής Επιτροπής: (5.3.2008), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 
3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F
(9)

     Υπαγωγή επένδυσης επιχείρησης της ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2550/35361/ΠO5/5/000020/Ε/ 
5.5.2008/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με 
τους ν. 3470/2006 και ν. 3522/2006, επένδυσης επιχεί−
ρησης της υπό σύσταση εταιρείας ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
και ΣΙΑ Ο.Ε. που αναφέρεται στην επέκταση κι εκσυγ−
χρονισμό μονάδας εκτροφής αιγοπροβάτων από 90 
σε 590 στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο δήμου Φαλώρειας 
του νομού Τρικάλων συνολικού κόστους επτακοσίων 
χιλιάδων (700.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 
40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
(280.000) ευρώ.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 5.3.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

Δημιουργούνται 4 νέες θέσεις εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

(10)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης των ΘΕΤΤΑΛΟΣ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2627/36313/Π05/5/00021/Ε/ 
8.5.2008/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό 
σύσταση επιχείρησης των ΘΕΤΤΑΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και 
που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής έτοι−
μου σκυροδέματος− επεξεργασίας αδρανών υλικών για 
σκυρόδεμα − επεξεργασίας χάλυβα οπλισμού σκυρο−
δέματος, κόστους ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι 
πέντε χιλιάδων (1.125.000,00) € με ποσοστό επιχορήγη−
σης 40 % επί του κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) € και 
κόστους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00) 
€ με ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω−
σης 40 % επί του κόστους, δηλαδή ποσό επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εκατόν ογδόντα χιλιάδων 
(180.000,00) €.

Νέες θέσεις Εργασίας: 10 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F
(11)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2915/39339/ΠΟ5/5/00022/Ε/19.5.2008/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας, ΧΟΙΡΟΤΡΟ−
ΦΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. που αναφέρεται στον εκσυγχρο−
νισμό εγκαταστάσεων & εξοπλισμού χοιροτροφικής μο−
νάδας στην θέση Άγ. Θεόδωροι του Δήμου Καρδίτσας 
του Νομού Καρδίτσας, συνολικού κόστους εξακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (650.000) € με ποσοστό επιχορήγησης 
40 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό 
επιχορήγησης διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) €.

Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής: (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ



14456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(12)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2916/39341/ΠΟ5/5/00023/Ε/19.5.2008/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται σε 
ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων μετάλλου, που 
βρίσκεται στη Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, 
συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (1.500.000) €, με ποσοστό επιχορήγη−
σης 45 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνο−
λικό ποσό επιχορήγησης εξακοσίων εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (675.000) €. Νέες θέσεις απασχόλησης: 
Τριάντα μία και μισή (31,5) Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F

(13)
     Υπαγωγή επένδυσης των ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗ 

και ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (υπό Σύσταση Εταιρεία) 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 2704/37039/Π05/5/00025/Ε/9.5.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 
3470/2006 και ν. 3522/2006, επένδυσης των ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗ και ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (υπό 
Σύσταση Εταιρεία), που αναφέρεται στην μετατροπή 
Παραδοσιακού Κτίσματος σε Παραδοσιακό Ξενώνα, Α΄ 
τάξης, 4 δωματίων, 11 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5511) στην 
Κοινότητα Μακρινίτσας, του Νομού Μαγνησίας, συνολι−
κού κόστους 330.000 €, με ποσοστό επιχορήγησης 38%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης 125.400 €.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 1,5 ΕΜΕ
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 

Επιτροπής (5.3.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

(14)
     Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας TANK GAS Α.Ε. 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 2917/39345/ΠΟ5/5/00031/Ε/19.5.2008/ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΑΝΚ GAS Α.Ε. 
που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση και επέκταση 
μονάδας παράγωγης δεξαμενών υγραερίου και αεροφυ−
λακίων στην περιοχή «Καλέτζη» του Δήμου Καρδίτσας 
του Νομού Καρδίτσας, συνολικού κόστους ενός εκα−
τομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης τετρακόσιες είκοσι χιλι−
άδες (420.000) €.

Νέες θέσεις εργασίας: Μία (1)
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 

Επιτροπής 5.3.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

F
    Αριθμ. 3355 (15)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδι−
κός Σταθμός Ανωγείων», Νομού Ρεθύμνης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 περί 

«Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης».

2) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και του Ν. 
2190/1994.

3) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 περί «Οργάνωσης−
Διοίκησης της Περιφέρειας κ.λ.π.».

4) Τις διατάξεις των π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/1999, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5) Την υπ’ αριθμ. 6730/2003 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός εισηγητών και 
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα…………», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παι−
δικός Σταθμός Ανωγείων», όπως αυτός δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1365/τ.Β΄/3.10.2005.

7) Την υπ’ αριθμ. 45/2007 νομότυπη Απόφαση του Δ.Σ. 
του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Ανωγείων», περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

8) Την υπ’ αριθμ. 3/2/26.3.2008 σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ρεθύμνης, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Νομικού 
Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανωγείων», ως 
προς τα άρθρο 6 και 7, που διαμορφώνονται ως εξής:
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Άρθρο 6 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ κατατάσ−
σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (κα−
ταληκτικός).

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ και Β (καταληκτικός).

Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται 
στο π.δ. 37/1987, στο π.δ. 22/1990, στο π.δ. 50/2001, στο 
π.δ. 347/03, π.δ. 44/2005 και στο π.δ. 116/2006.

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών  (μία)

 ΣΥΝΟΛΟ 1 (μια)

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1 (μια)

 Σύνολο 1 (μια)

Η προηγούμενη κενωμένη με οποιονδήποτε τρόπο 
καταργείται.

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις

ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων 1 (μια)

Σύνολο 1 (μια)

Δ. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις

ΠΕ 60 Νηπιαγωγών 1 (μια)

ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμος 1 (μια)

ΔΕ 8 Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμου 1 (μια)

ΔΕ 32 Μάγειρα 1 (μια)

ΔΕ29 Οδηγού 1 (μια)

ΥΕ Βοηθού Μάγειρα 1 (μια)

Σύνολο 6 (έξι)

Για την αντιμετώπιση των εποχιακών ή πρόσκαιρων 
ή άλλων περιοδικών αναγκών προβλέπονται, βάσει των 
διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997, 
θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων .

Οι παραπάνω θέσεις θα πληρώνονται βάσει των δια−
τάξεων των παρ. 2 έως 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 
και οι υποψήφιοι των επιμέρους κατηγοριών που θα 
καθορίζονται με την ανακοίνωση – προκήρυξη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα 
προσόντα που απαιτούνται κάθε φορά για τους μόνι−

μους υπαλλήλους, όπως προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις.

Όσον αφορά τις οικονομικές προϋποθέσεις που θέτει 
η νομοθεσία για τη σύσταση της νέας τακτικής θέσης 
στον ΟΕΥ (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2307/1995) δεν έχουν 
εφαρμογή για τη σύσταση των θέσεων του προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διότι αυτές οι θέσεις δε θεωρούνται από το 
Σύνταγμα θέσεις τακτικού προσωπικού.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να έχει εξωτερικούς συνεργάτες 

με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Άρθρο 7: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Στο διάστημα κατά το οποίο θα υπηρετούν στο Δη−

μοτικό Παιδικό Σταθμό υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ 60 
Νηπιαγωγών, ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ΤΕ9 Βρεφονηπιοκό−
μοι, ως Προϊστάμενοι Τμήματος του Παιδικού Σταθμού, 
επιλέγονται από τους κλάδους ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, ΠΕ 
10 Κοινωνιολόγων, ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμοι. Για την κα−
τάληψη θέσης Προϊσταμένου κρίνονται οι υπάλληλοι οι 
οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ,σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994

Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος που απουσιάζει 
ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτε−
ρος κατά βαθμό υπάλληλος και ο αρχαιότερος, που 
υπηρετεί στην ίδια οργανωτική μονάδα και εφόσον ο 
κλάδος στον οποίο ανήκει προορίζεται για κατάληψη 
θέσεων Προϊσταμένων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10650/26.9.2005 (ΦΕΚ 
1365/τ.Β΄/3.10.2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κρήτης .

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός 
Παιδικός Σταθμός Ανωγείων», το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προϋπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 22 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)

      Στην υπ’ αριθμ. Δ17/03/54/ΦΝ 437/7.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορα «Επικαιροποίηση των 
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας», που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ αριθμ. Β΄ 918/19.5.2008 διορθώνονται τα εξής:

1. Στη σελίδα 12005 του ανωτέρω ΦΕΚ και συγκεκρι−
μένα στους Γενικούς όρους η λανθασμένη παράγραφος 
1.2, διορθώνεται στην ορθή «Στις τιμές μονάδος των 
ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περι−
λαμβάνονται επίσης οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από 
τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση 
επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσης της, 
η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος 
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη 
δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγω−
γή διαλυμάτων κ.λπ.) πλην της αξίας της ασφάλτου.»
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2. Στη σελίδα 12123 του ανωτέρω ΦΕΚ και συγκεκρι−
μένα στο άρθρο Β − 51: «ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» στον τελευταίο στίχο, το λανθασμένο:

«με τη βάση έδρασής του», διορθώνεται,
στο ορθό: «χωρίς τη βάση έδρασής του».
3. Και στους τρεις ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑ−

ΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,  ΑΝΩ ΤΩΝ  10.000.000 Ευρώ, 
ΑΠΟ 5.000.000 Ευρώ ΕΩΣ 10.000.000 Ευρώ και ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 5.000.000 Ευρώ, α) στις σελίδες του ΦΕΚ 11967, 
11979 και 11991 και αντίστοιχα τα άρθρα Β−23.1, Β−23.2 
και Β−23.3 (αύξοντες αριθμοί 96, 97 και 98) διορθώνονται 
και αφαιρείται από τον τίτλο  «Είδος εργασίας» η λέξη 
«Β500C» και  β) στις σελίδες του ΦΕΚ 11970, 11982 και 
11994, το άρθρο Β−52 (αύξων αριθμός 182), διορθώνεται 
και αφαιρείται από τον τίτλο «Είδος εργασίας» η λέξη 
«πλατειών».

4. Και στους τρείς ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡ−
ΓΑΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ  10.000.000, 
ΑΠΟ 5.000.000 ΕΩΣ 10.000.000 Ευρώ και  ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
5.000.000 Ευρώ, στις σελίδες 11969, 11981 και 11993 του 
ΦΕΚ αντίστοιχα:

α) το άρθρο Β−30.1 (αύξων αριθμός 152) διορθώνεται 
και αφαιρείται  από τον τίτλο «Είδος εργασίας» η φράση 
«Β500Α κατά  ΕΛΟΤ 1423−2» και αντικαθίσταται από τη 
λέξη « St I»,

β)  το άρθρο Β−30.2 (αύξων αριθμός 153 ) διορθώνεται 
και αφαιρείται από τον τίτλο «Είδος εργασίας» η φράση 
«Β500C κατά  ΕΛΟΤ 1423−3» και αντικαθίσταται από τη  
φράση «St IΙΙ  (S400 ) ή, St IV»,

γ) το άρθρο Β –30.3 (αύξων αριθμός 154) διορθώνεται 
και αφαιρείται από τον τίτλο «Είδος εργασίας» η φράση 
«Β500 C κατά  ΕΛΟΤ 1423−3» και αντικαθίσταται από τη  
φράση « St IV».

  (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)
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