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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   164310/Β7 (1)
Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι−

στημίων για τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολι−
κού Δικτύου για το έτος 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγ−

χου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
β) του ν. 1268/82, 2083/1992 και 3577/2007.
2) Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/3.10.2007/

τ.Β’) «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδι−
κούς Γραμματείς κ.λπ.» υπουργική απόφαση.

3) Την υπ’ αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826/Β/1996) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «την τροποποίηση 
και αντικατάσταση της απόφασης υπ’ αριθμ. Β1/819/88 
(σύσταση ειδικών Λογαριασμών για την χρηματοδότηση 
ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστη−
ριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας».

4 ) Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονο−
μικού έτους 2008.

5) Την υπ’ αριθμ. 2/86304/00 19 319/12.12.2008 απόφαση 
του ΓΛΚ «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού» 
με την οποία αυξήθηκε η πίστωση στον ΚΑΕ 2489 του 



37260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Φ. 19−250 του ΥΠΕΠΘ σε ποσοστό διάθεσης 100% προ−
κειμένου να καλυφθούν δαπάνες λειτουργίας του Πα−
νελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

6) Το υπ’ αριθμ. 15831/Λ/5.2.2008 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών, Τμήμα Διαχείρισης Πανελλήνιου Δικτύου 
και Νέων Τεχνολογιών με το επισυναπτόμενο πρακτικό 
της 5.2.2008 που αφορά στην κατανομή δαπανών του 
ΥΓΙΕΠΘ στους φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου.

7) Την ανάγκη χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαρι−
ασμού των αναφερομένων Πανεπιστημίων προκειμένου 
να καλυφθούν οι δαπάνες λειτουργίας του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου για το έτος 2008, αποφασίζουμε:

Επιχορηγούμε για το έτος 2008 τον Ειδικό Λογαρια−
σμό Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων που ανέ−
πτυξαν και λειτουργούν το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
στο ποσό των 390.000,00 € και την κατανέμουμε ως 
ακολούθως:

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης 47.049 €
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 23.684 €
Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών 64.648 €
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 55.933 €
Παν/μιο Αιγαίου 33.925 €
Παν/μιο Ιωαννίνων 32.643 €
Παν/μιο Θεσσαλίας 43.807 €
Παν/μιο Κρήτης 45.237 €
Παν/μιο Μακεδονίας 43.075 €
ΣΥΝΟΛΟ 390.000 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 83195/37 (2)
Καθορισμός στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Απα−

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το έτος 
2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3230/2004 «Καθι−
έρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α΄).

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ. 26397/27.12.2005, ΔΙΠΑ/
Φ.4/οικ.7323/5.4.2006, ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.30528/12.11.2007 και 
ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/23.1.2008 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με 
τις οποίες παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων του ως άνω νόμου.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα» (ΦΕΚ 163 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 205 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3144/2003 «Κοι−
νωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης 
και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
111 Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 80047/4.8.2003 απόφαση του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων: 
α) Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επι−
θεώρησης και β) Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε.» (ΦΕΚ 
1096 Β΄). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 194/2005 «Σύσταση Διεύθυν−
σης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 235 
Α΄), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως στρατηγικούς στόχους του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για 
το έτος 2008:

1. Την προώθηση της πλήρους και ποιοτικής απασχόλη−
σης και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων, κυρίως των γυναικών και των νέων.

2. Την ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης

3. Την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

4. Τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος κοινω−
νικής προστασίας.

5. Την ενίσχυση του συντονισμού, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημοσίων πο−
λιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

6. Τη διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομο−
θεσίας και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας.

7. Την προσαρμογή των δημοσίων πολιτικών απα−
σχόλησης και κοινωνικής προστασίας στις οικονομι−
κές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.10041/26997/1073 (3)
Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερι−

σμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) 
έτους 2009.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164), 

όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του π.δ. 225/1995 
(Α΄ 130) και τροποποιήθηκαν με το π.δ. 176/2008 (Α΄ 235).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός 
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 513).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37261

4. Το υπ’ αριθμ. 238/2007 (Α΄ 278) π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

5. Το π.δ/μα 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

6. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υπουργείο Εργασίας»

7. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών που διατυ−
πώθηκε στην υπ’ αριθμ. 4294/24.9.2008 συνεδρίασή του.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανε−
ξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους € 631.090,40 
(εξακοσίων τριάντα ένα χιλιάδων ενενήντα ευρώ και 
σαράντα λεπτών) η οποία θα καλυφθεί από την εγγε−
γραμμένη πίστωση με Κ.Α. 2639 του Προϋπολογισμού 
του Τομέα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 
επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους 2009 καθορίζε−
ται, κατ’ ανώτατο όριο στους 2.000 (δύο χιλιάδες).

2. Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της 
οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλλει το 
80%, καθορίζεται στα € 54,05 (πενήντα τέσσερα ευρώ 
και πέντε λεπτά) ημερησίως, για τον μόνο συνταξιούχο 
που θα χρησιμοποιήσει μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, 
και στα € 46,49 (σαράντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα 
λεπτά) ημερησίως, για το ζεύγος συνταξιούχων που θα 
χρησιμοποιήσει δίκλινο δωμάτιο.

3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης 
και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα 
καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορίζεται 
στο σταθερό ποσό των € 86,95 (ογδόντα έξι ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτά).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Οικ. 69381/2515 (4)
Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Τελι−

κού Δικαιούχου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυ−
ξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών 
των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων 
περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών 
με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήμα−
τος Hellas Sat − ΔΟΡΥ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/τ.Α) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τρο−

ποποιήθηκε με τα π.δ. 100/2002 (ΦΕΚ 86/τ.Α), 59/2003 
(ΦΕΚ 60/τ.Α), 99/2005 (ΦΕΚ 135/τ.Α) και π.δ. 186/2007 
(ΦΕΚ 221/τ.Α) και ισχύει σήμερα

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α)

3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τ.Α). 

4. Την υπ’ αριθμ. 10071/23.3.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύ−
σταση Ανώνυμης Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.’’» (ΦΕΚ 324/τ.Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
17919/7.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1099/τ.Β) και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υπη−
ρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.’’» (ΦΕΚ 1340/Β΄).

6. Το άρθρο 32 παρ. 2, του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/
τ.Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
– 2013»

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/4201/25.2.2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρίας “Κοινωνία Πληροφορίας Α.Ε.” και κωδι−
κοποίησή του» (ΦΕΚ 292/τ.Β).

8. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την 
οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−2006 και την υπ’ αριθμ. 
Ε/2001/2010/26.7.2001 απόφαση με την οποία αυτή τρο−
ποποιείται και ισχύει. 

9. Την C(2001)551/14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία εγκρίνεται το Επι−
χειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» που 
εντάσσεται στο Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την 
Ε(2008) 3102/20.06.2008 όμοιά της Απόφαση και ισχύει.

10. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
όπως εγκρίθηκε και ισχύει 

11. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή σπόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1352/τ.Β/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 κοινή απόφαση 
(ΦΕΚ 411/τ.Β/5.4.2002) και ισχύει. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30.5.2000.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11.7.2006, καθώς και τον Κανο−
νισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων της 8.12.2006, όπως ισχύουν.
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14. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’ όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

15. Την υπ’ αριθμ. 263/24.4.2002 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας 
‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (ΦΕΚ 528/τ.Β).

16. Την υπ’ αριθμ. 151.359/ΚτΠ 403−Β2/8.4.2003 απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προσδιορισμός και 
Εξυπηρέτηση Αναγκών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα 
Απομακρυσμένων Περιοχών για Προηγμένες Τεχνολογίες 
Επικοινωνιών με την Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων που 
προσφέρει το Δημόσιο Δορυφορικό Σύστημα HELLAS 
SAT», της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
152.558/ΚτΠ 2098−Β/15.6.2006 όμοιά της.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την Ανώνυμη Εταιρεία «Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ ) ως Τελικό Δικαιούχο για 
την εκτέλεση του Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών για την 
αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου 
Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες 
τεχνολογίες επικοινωνιών με την χρήση του Δημόσιου 
Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat − ΔΟΡΥ».

2. Η εκτέλεση του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους όρους και τα λεπτομερώς οριζόμενα στην 
Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ως Κύριου του Έργου και 
της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας ως Τελικού Δικαιούχου, 
προκειμένου να οριοθετηθούν:

• Οι ρόλοι/υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών 
στο Έργο.

• Ο τρόπος χρηματοδότησης του Τελικού Δικαιούχου 
και 

• Οι προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης.
3. Η εποπτεία των όρων της Προγραμματικής Συμφωνίας 

της προηγούμενης παραγράφου, ανατίθεται σε Κοινή 
Επιτροπή (Επιτροπή Εποπτείας της Προγραμματικής 
Συμφωνίας − ΕΕΠΣ) που θα οριστεί στην Προγραμματική 
Συμφωνία, με συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων της Γενικής 
Γραμματείας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
και ενός (1) εκπροσώπου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας 
ως Τελικού Δικαιούχου. Η ΕΕΠΣ αποτελεί το όργανο 
συντονισμού σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης 
των όρων της Προγραμματικής Συμφωνίας και εισηγείται 
στον Κύριο του Έργου, την αποδοχή των διακριτών 
φάσεών της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 
προθεσμίες που ορίζονται σε αυτήν.

4. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών σε συνεργασία με 
την ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία, αναλαμβάνουν τη μέριμνα 
για τις αναγκαίες αλλαγές στη ΣΑΕ χρηματοδότησης 

του Έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 
εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ 
(€ 9.256.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών 
για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής 
Συμφωνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Παπάγου, 12 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    
Αριθμ. 7478 (5)
Σύσταση θέσεων στον Ο.Ε.Υ για την ένταξη εργαζομέ−

νων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύμ−
βαση Ι.Δ.Α.Χ από τη Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής 
Ανάπτυξης Τρίγλιας στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΚΕΦΟ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 

207 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της 
παραγρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 203 
τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 134/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τρίγλιας με θέμα « ένταξη προσωπικού 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από τη Δημοτική 
Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Τρίγλιας στο Ν.Π.Δ.Δ 
Δήμου Τρίγλιας ΚΕΦΟ.

3. Την υπ’ αριθμ. 26/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΕΦΟ Τρίγλιας, με την οποία αποδέ−
χεται την ένταξη του προσωπικού, των οποίων οι συμ−
βάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου με βάση τις 
διατάξεις του π.δ. 164/2004 του «Προγράμματος Βοήθεια 
Στο Σπίτι» της ΔΕΤΑΠ στο Ν.Π.Δ.Δ (ΚΕΦΟ) Τρίγλιας 
και γνωμοδοτεί θετικά για τη σύσταση προσωποπαγών 
θέσεων στο ΚΕΦΟ Τρίγλιας.

4. Το υπ’ αριθμ. 5175/2008 έγγραφο του Δήμου Τρίγλι−
ας, αποφασίζουμε:

Συστήνονται δύο (2 ) προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΟ 
Δήμου Τρίγλιας ειδικοτήτων: Βοηθητικό προσωπικό ΥΕ 
και την κατάταξη σ’ αυτές του αντίστοιχου προσωπικού 
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Τρίγλιας που εντά−
χθηκε στο ΚΕΦΟ με την υπ’ αριθμ. 134/2008 απόφαση 
του Δ.Σ. Τρίγλιας.

Οι ανωτέρω θέσεις είναι προσωρινές και καταργού−
νται όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 3.000 
ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΦΟ 
Τρίγλιας για το έτος 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 10 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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Αριθμ. 7554 (6)
    Σύσταση θέσεων στον Ο.Ε.Υ για την ένταξη εργαζομέ−

νων του προγράμματος «Μονάδες Κοινωνικής Μέρι−
μνας» με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ από τη Δημοτική Επιχεί−
ρηση Τοπικής Ανάπτυξης Τρίγλιας στο Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου ΚΕΦΟ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491 /2006 (ΦΕΚ 

207 τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της πα−
ραγρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 203 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3613/ 
2007.

3. Την υπ’ αριθμ. 135/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τρίγλιας με θέμα «ένταξη προσωπικού προ−
γράμματος Παιδικός Σταθμός Δήμου Τρίγλιας από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Τρίγλιας στο 
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΟ Δήμου Τρίγλιας.

4. Την υπ’ αριθμ. 27/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΕΦΟ Τρίγλιας, με την οποία αποδέ−
χεται την ένταξη του προσωπικού, των οποίων οι συμ−
βάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου με βάση τις 
διατάξεις του π.δ. 164/2004 του προγράμματος «Παιδι−
κός Σταθμός Δήμου Τρίγλιας» της ΔΕΤΑΤ στο Ν.Π.Δ.Δ 
ΚΕΦΟ Τρίγλιας και γνωμοδοτεί θετικά για τη σύσταση 
προσωποπαγών θέσεων στο ΚΕΦΟ Τρίγλιας.

5. Το υπ’ αριθμ. 5176/2008 έγγραφο του Δήμου Τρί−
γλιας, αποφασίζουμε:

Συστήνονται δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΦΟ 
Δήμου Τρίγλιας ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών και ΥΕ 
Βοηθητικού Προσωπικού και την κατάταξη σ’ αυτές του 
αντίστοιχου προσωπικού του προγράμματος «Παιδικός 
Σταθμός Τρίγλιας της ΔΕΤΑΤ, που εντάχθηκε στο ΚΕΦΟ 
με την υπ’ αριθμ. 135/2006 απόφαση του Δ.Σ. Τρίγλιας.

Οι ανωτέρω θέσεις είναι προσωρινές και καταργού−
νται όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 3.400 ευρώ 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΟ Τρί−
γλιας για το έτος 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 10 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. οικ. 100153/8295 (7)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160 και 161 του

ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/21.5.2007 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για όλο 
το προσωπικό της Περιφέρειας, ως εξής:

Α.1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται 
ως Πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Α.2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και 
ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊ−
σταμένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρε−
τούν στην έδρα του.

Β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων 
με βαθμό Α΄.

2. Τα υπό στοιχείο (Α) μέλη της προηγούμενης παρα−
γράφου ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περι−
φέρειας. Τα μέλη αυτά τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων για μια τριετία.

3. Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων ορίζονται 
οι υπάλληλοι οι οποίοι αναδείχτηκαν από τις εκλογές 
που διενεργήθηκαν κατά το τέλος του προηγούμενου 
από την έναρξη της θητείας του Υ.Σ. έτους.

4. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή 
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές.

5. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τα υπό 
στοιχείο (Α.2) της παρ. 1 της παρούσας μέλη. Στην περίπτω−
ση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμ−
μετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

6. Χρέη γραμματέα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτελεί 
υπάλληλος τουλάχιστον με βαθμό Β΄, με αναπληρωτή 
του υπάλληλο του ίδιου βαθμού της οικείας υπηρεσίας, 
που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα.

7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8.  Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα από τα 
αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοι−
πά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

9. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λαμία, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
    Αριθμ. 38898 (8)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 159/2008, 212/2008 και 

353/2008 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου Δήμου ΄Ανω 
Λιοσίων για την ορθή επανάληψη της σύστασης των 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
(Αριθ. Απόφ. 525 − Αριθ. Πρακτικού 18)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 
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3613/2007, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα του προ−
σωπικού των επιχειρήσεων.

2. Την υπ’ αριθμ. 17436/16.5.1988 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 399/Β΄/15.6.1988) με την οποία συστά−
θηκε η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ».

3. Την υπ’ αριθμ. 59573/21.10.1987 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 602/τεύχος Β΄/10.11.1987) με την οποία 
συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».

4. Την υπ’ αριθμ. 158/2008 απόφαση του Δ.Σ. που αφο−
ρά στη λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΤΕΑΛΑ 
και ΔΕΑΔΑΛ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3264/8.4.2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Ατ−
τικής με την οποία εγκρίθηκε η λύση της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου ΄Ανω Λιοσίων Αττικής 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 605 Β/8.4.2008. 

6. Την υπ’ αριθμ. 2916/8.4.2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε η λύση της Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Τεχνικών ΄Εργων Δήμου ΄Ανω Λιοσίων Αττικής 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 605 Β/8.4.2008. 

7. Το ΦΕΚ 669/Β΄/16.4.2008, όπου δημοσιεύθηκε η 
απόφαση με αρ. 159/2008 για έγκριση μεταφοράς του 
προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΤΕΑΛΑ 
και ΔΕΑΔΑΛ και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων στο Δήμο ΄Ανω Λιοσίων Αττικής.

8. Το ΦΕΚ 342/Γ΄/16.4.2008, όπου δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. 55/08 απόφαση Δημάρχου ΄Ανω Λιοσίων, για 
την κατάταξη προσωπικού σε συσταθείσες προσωρι−
νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο ΄Ανω Λιοσίων Νομ. Αττικής.

9. Το ΦΕΚ 1335/Β΄/8.7.2008, όπου δημοσιεύθηκε η από−
φαση υπ’ αριθμ. 212/2008 για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
159/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
΄Ανω Λιοσίων.

10. Το υπ’ αριθμ. 743/Γ΄/7.8.2008 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 191/2008 απόφαση Δημάρχου ́Ανω Λιοσίων, για 
την κατάταξη προσωπικού σε συσταθείσες προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο ΄Ανω Λιοσίων Νομ. Αττικής, δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 212/08 απόφασης Δημ. Συμβουλίου.

11. Το ΦΕΚ 1985/Β΄/24.9.2008, όπου δημοσιεύθηκε η 
απόφαση υπ’ αριθμ. 353//2008 για έγκριση μεταφοράς 
του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΑΔΑΛ 
και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο 
Δήμο ΄Ανω Λιοσίων Αττικής.

12. Το ΦΕΚ 902/Γ΄/29.9.2008, όπου δημοσιεύθηκε η υπ’ 
αριθμ. 233/2008 απόφαση Δημάρχου ΄Ανω Λιοσίων, για 
την κατάταξη προσωπικού σε συσταθείσες προσωρι−
νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο ΄Ανω Λιοσίων Νομ.Αττικής, δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 353/2008 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, 
αποφασίζει ομόφωνα:

• Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 212/2008 απόφαση Δη−
μοτικού Συμβουλίου ως προς το σημείο: «Συστήνονται 
είκοσι τέσσερις (24) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ι.Δ.Α.Χ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ» στο ορθό: «Συστήνονται 
είκοσι τέσσερις (24) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ 35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ».

• Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 353/2008 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου ως προς το σημείο: «Συστήνεται μία (1) 

προσωρινή προσωποπαγής θέση Ι.Δ.Α.Χ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΗΠΩΝ» στο ορθό: «Συστήνεται μία (1) προσωρινή προ−
σωποπαγής θέση Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ 35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ».

• Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 212/2008 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου ως προς τα εξής σημεία: α) «Συστήνει 
τριάντα πέντε (35) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ι.Δ.Α.Χ. ΥΕ1 Κλητήρων – Θυρωρών – Γενικών Καθηκόντων» 
και β) «Συστήνει πενήντα επτά (57) προσωποπαγείς θέ−
σεις Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ 30 Τεχνιτών» στο ορθό: α) «Συστήνει 
τριάντα τέσσερις (34) προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΘΥΡΩΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ» και β) «Συστήνει πενήντα οκτώ (58) προ−
σωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ».

• Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 212/2008 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου ως προς τα εξής σημεία: α) «Συστήνει 
δώδεκα (12) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. 
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ» και β) «Καταργεί 
τη μια (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ ΤΕ 13 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», στο ορθό: α) «Συστήνει ένδεκα 
(11) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ΤΕ 17 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ» και β) «Συστήνει μία (1) 
προσωρινή προσωποπαγή θέση Ι.Δ.Α.Χ. ΤΕ 13 ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

Στις πιο πάνω θέσεις θα καταταγεί το προσωπικό, με 
απόφαση Δημάρχου.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ΄Ανω Λιοσίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άνω Λιόσια, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

F
Αριθμ. 2498 (9)
      Παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώνυμη εταιρεία πα−

ροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κε−
φαλαίων «CASH DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕ−
ΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 276/26.11.2008 θέμα 3)

Αφού έλαβε υπόψη:
  α) Το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της 

νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΠΔ/ΤΕ 
336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων, 
όπως ισχύουν,

β) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α΄ όπως ισχύει,

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3148/2003 «Επι−
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη 
μεταφορά κεφαλαίων»,

δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004 «Προϋποθέσεις παροχής 
άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος των εταιριών διαμεσολάβησης στη 
μεταφορά κεφαλαίων», όπως ισχύει,

ε) Τα από 6.6.2007, 3.6.2008, 23.7.2008, 22.9.2008 και 
6.10.2008 (ΑΠ 3746, 3006, 4295, 5376 και 5612, αντίστοι−
χα) έγγραφα της εταιρείας «CASH DIRECT S.A.», με τα 
οποία ζητεί, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της
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Μ. Σιούφα, τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργί−
ας, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά 
κεφαλαίων, καθώς και τα υπoβληθέντα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, 

στ) το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψην οι προβλέψεις 
του επιχειρηματικού σχεδίου της αιτούσας ως προς την 
ανάπτυξη των εργασιών της, αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίνεται η παροχή άδειας λειτουργίας στην ανώ−
νυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
στη μεταφορά κεφαλαίων «CASH DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΩΝ», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις της ΠΔ/
ΤΕ 2536/4.2.2004, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι, πριν 
την έναρξη λειτουργίας της, θα έχουν τεθεί σε πλήρη 
εφαρμογή τα μηχανογραφικά συστήματα οργάνωσης 
και πληροφορικής της εν λόγω εταιρείας.

2. Η ως άνω εταιρεία θα ενημερώνει εγκαίρως την 
Τράπεζα της Ελλάδος για τυχόν αποκλίσεις των ασκού−
μενων δραστηριοτήτων της από τις αναφερόμενες στο 
επιχειρηματικό της σχέδιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

F
Αριθμ Β.150348 (10)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3991/42/16.9.2008 απόφασης 

του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε εγκρι−
θεί η υπ’ αριθμ. 1463/33/16.9.2008 απόφαση της Επι−
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ στα πλαίσια του Ει−
δικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 
για 49 ανέργους που προέρχονται από την επιχ/ση 
«ELBISKO Α.Β.Ε.Ε.».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(Αριθμ. Απόφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 5451/56/11.12.2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15,
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10,
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1,
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ.
2. Τις υπ’ αριθμ. 1463/33/16.9.2008 και 2304/45/11.12.2008 

αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Την υπ’ αριθμ. 3991/42/16.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. 

του Οργανισμού.
4. Τη γνώμη των μελών του.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 

αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3991/42/16.9.2008 

απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε 
εγκριθεί η με αριθμ. 1463/33/16.9.2008 απόφαση της Επι−

τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ στα πλαίσια του Ειδικού 
Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 49 
ανέργους που προέρχονται από την επιχ/ση «ELBISKO 
Α.Β.Ε.Ε.», ως εξής: 

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά 

στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994 (εκτός των αμιγών και μικτών επιχειρή−
σεων των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, οι οποίες εντάσσονται 
στο πρόγραμμα).

• Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη 
(έμμεσος εργοδότης).

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Οι επιχειρήσεις, εκτός των αμιγών και μικτών επιχει−

ρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για να υπαχθούν στο 
πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού 
(λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορι−
σμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να 
το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 
έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβο−
λής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και 
μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από 
μισθολογικές καταστάσεις). 

Οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού για να υπαχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να 
έχουν μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβα−
σης εργασίας, χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το 
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή 
στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα 
αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2008

  Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
 Στην υπ’ αριθμ. Φ.79238/58349/10.11.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2351/19.11.2008 (τ.Β΄), γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΘΙΜΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ όν. συζ. ΞΕΝΟ−
ΦΩΝ, γενν. 1941 στην Αλβανία»,

στο ορθό: «ΘΙΜΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ όν. συζ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ, 
γενν. 1941 στην Αλβανία».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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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*02026212312080008*

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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