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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/923/0025 (1)
  Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυ−
ψη εγγυητικής επιστολής της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ποσού 
€10.820.824,95.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143/Α/12−7−95).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 185/6−10−2009 «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε « Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής » (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

3 Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 
2408/03.12.2009).

4. Την αριθμ. 3/29−04−2010 απόφαση της Διϋπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 με την οποία 
εγκρίθηκε η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου για 
κάλυψη εγγυητικών επιστολών της ΛΑΡΚΟ Α.Ε με την 
εξαίρεση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

5. Την αριθμ. 10/04−05−2010 απόφαση της Διϋπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 με την οποία 
εγκρίθηκε η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ για κάλυψη εγγυητικών 
επιστολών της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

6. Το από 04−01−2010 απόσπασμα Πρακτικού της Έκτα−
κτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ 
Α.Ε 

7. Τα με αριθμ. 01/05−01−2010 και 04/07−01−2010 έγγρα−
φα της από 25−02−2009 αίτημα της εταιρείας ΛΑΡΚΟ 
Α.Ε. 

8. Την με αριθμ. 355/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου, 
αποφασίζουμε:

 Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί−
ου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής 
Ε.Τ.Ε. ΑΕ) για την κάλυψη εγγυητικής επιστολής στη 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΡΚΟ Α.Ε) ποσού δέκα εκατομμυρίων 
οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσά−
ρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€10.820.824,95), 
ως εξής : 
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Ποσό:  € 10.820.824,95
Σκοπός: Αναστολή εκτέλεσης απόφασης 

του Εφετείου (αφορά τόκους υπερημερίας ύψους € 
10.510.824,95 για το διάστημα από 1−11−2000 έως 15−12−
2003 που προκύπτουν από ρυθμίσεις παλαιών χρεών 
μεταξύ των δύο εταιρειών) πλέον δικαστικών εξόδων € 
310.000.

Διάρκεια: Αόριστη (τεκμαιρόμενη 3−4 χρόνια).
Εξασφαλίσεις Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου που 

θα καλύπτει κατά 100% τους κινδύνους από την λόγω 
εγγυητική επιστολή πλέον των προμηθειών που ανα−
λογούν.

Προμήθεια: 0,50% ανά αδιαίρετο τρίμηνο.
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή 

και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και 
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ. 

Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην Ε.Τ.Ε. 
ΑΕ των ποσών της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, κα−
θώς και των αναλογούντων ποσών για τυχόν τόκους, 
προμήθειες και έξοδα που θα οφείλει η ΛΑΡΚΟ ΑΕ, 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έως την ολοσχερή 
εξόφλησή τους.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποχρέωση να καταβά−
λει τα ανωτέρω ποσά, αφού λάβει επιστολή της Ε.Τ.Ε. ΑΕ 
με ανάλυση της οφειλής (ποσό για το οποίο κατέπεσε 
η εγγυητική επιστολή, τόκοι, έξοδα, προμήθειες), μέσα 
σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε οφειλής 
και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών 
στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να μας 
στείλει αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής που θα 
εκδώσει υπέρ της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

ΙΙ. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο−
σίου 1% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία θα 
εισπράττει η Τράπεζα και θα την αποδίδει στο Ελληνικό 
Δημόσιο σύμφωνα με την αριθμ. 2009593/1391/7−2−96 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΙΙI. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προ−
κληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσί−
ου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε €10.820.824,95 
πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Μαΐου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 5698 (2)
    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Μετοχικού 

Ταμείου Αεροπορίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 

του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊστα−
μένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−

τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

β. των άρθρων 159 – 162 του Ν.3528/2007 « Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄26), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.3839/2010 
(ΦΕΚ Α΄51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανι−
κών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
– Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθ−
μίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ. των οργανικών διατάξεων του Μετοχικού Ταμείου Αε−
ροπορίας (Β.Δ. 472/1964 − ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποί−
ες υφίσταται μία (1) Διεύθυνση του Ταμείου, προϊστάμενος 
στην οποία τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος αυτού.

δ. της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν.1884/1990 
(ΦΕΚ 81 /Α΄).

ε. της αριθμ. 3569/8−4−1999 (ΦΕΚ 361/Β΄/13−4−1999) 
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας σύστασης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αε−
ροπορίας.

2. Την με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−
4−2010 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Την αριθμ. Υ156/23−12−2009 (ΦΕΚ 2520/Β΄/24−12−2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πανα−
γιώτη Μπεγλίτη».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας πε−
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το 
προσωπικό του Ταμείου, ως εξής :

α. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ από αυτούς που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
και υπηρετεί στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής. 

β. Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους άλλης δημόσιας υπη−
ρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με βαθ−
μό Α΄που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή 
Υποδιεύθυνσης.

γ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των 
από 1−1−2009 υφισταμένων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Το υπό στοιχείο α΄ τακτικό μέλος της παρ. 1 λαμ−
βάνεται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.

3. Ως αναπληρωτές των με στοιχείο α΄και β΄ τακτικών 
μελών της παρ. 1 ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι άλλης 
δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9119

δικαίου, με βαθμό Α΄που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι 
Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.

4. Τα υπό στοιχείο α΄και β΄ της παρ. 1 τακτικά μέλη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές αυ−
τών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Με απόφαση του 
ιδίου οργάνου, το υπό στοιχείο α΄της παρ. 1 τακτικό 
μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοποθετείται ως 
προϊστάμενος Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προ−
ϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις 
του Ν.3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους 
από την τοποθέτησή του. Ένα τουλάχιστον από τα υπό 
στοιχείο α΄και β΄ της παρ. 1 τακτικά μέλη και ένα από 
τα αναπληρωματικά αυτών θα είναι διαφορετικού φύ−
λου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις.

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διοικητικού και Παροχών του Ταμείου με αναπληρωτή 
του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού της ως 
άνω Διεύθυνσης, που χειρίζεται θέματα προσωπικού.

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του 
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 
Ν.3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 3839/2010.

8. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει θέματα προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο (2) 
αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι 
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2010

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F
Αριθμ. 18925 (3)
    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανι−

σμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλά−
δος (OKXE).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις : 
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 

4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις». 

β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 
3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−

τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις. 

γ) Τις διατάξεις του ν. 1647/86 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Οργανι−
σμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

δ) την υπ’ αριθμ. 46869/24.11.2003 πράξη της Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ «Μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού 
στην Υπηρεσία Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας με τη θέση, την κατηγορία τον κλάδο και το 
βαθμό που κατέχει, στον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας».

ε) την υπ’ αριθμ. 14766/14−4−2010 απόφαση της Υπουρ−
γού ΠΕ.Κ.Α. «Ορισμός Προϊσταμένου στον Οργανισμό 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας».

στ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 
1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄)

ζ) την υπ’αριθμ. 26348/21−6−2007, απόφαση σύστασης 
του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1088 
Β΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στον Ο.Κ.Χ.Ε., πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Οργα−
νισμού, ως εξής : 

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από 
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά 
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον 
υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των 
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. 

3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΟΚΧΕ και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι 
Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 
και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την το−
ποθέτησή τους. 

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την 
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση 
και τα αναπληρωματικά μέλη. 
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5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι−
καίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος των Υπηρεσι−
ών του Ο.Κ.Χ.Ε., με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο 
Γραφείου, που χειρίζεται τα θέματα προσωπικού του 
προαναφερομένου Οργανισμού. 

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή 
του υπάλληλο του ιδίου βαθμού του ΟΚΧΕ. 

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 3839/2010. 

8. 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 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 11 Μαΐου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. Δ11γ/ΟΙΚ/289 (4)
    Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης 

“Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαί−
ων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου” 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3669/ 

2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κα−
τασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

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 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το άρθρο 1 της απόφασης αρ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 
2234Β/7−10−2009) του Πρωθυπουργού, “Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων” σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221) “Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” με το οποίο, 
μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ως 
σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού, από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.

4. Το π.δ. 69/1988 “Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Έργων” (Α΄28) όπως συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 340/4−10−90, “Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.” σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 “Περί οργανισμού του τ. 
ΥΠ.Δ.Ε.” όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.

5. Την αριθμ. Δ17γ/10/108/ΦΝ 437/21−7−2009 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ “Έγκριση αναπροσαρμογής και 

συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου” (ΦΕΚ 
Β΄ 1533 27−7−2009) η οποία αναδημοσιεύθηκε με τα Πα−
ραρτήματά της στο ΦΕΚ 1661/13.8.2009, αποφασίζουμε:

1. Στην υπ’ αριθμ. Δ17γ/10/108/ΦΝ 437/21−7−2009 από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων “Έγκριση αναπροσαρμογής και συ−
μπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου” (ΦΕΚ 
Β΄ 1533 27−7−2009) η οποία αναδημοσιεύθηκε με τα Πα−
ραρτήματά της στο ΦΕΚ 1661/13.8.2009:

α) Τροποποιούμε τη τιμή μονάδας εργασιών Έργων 
Πρασίνου για το άρθρο ΣΤ8.6 από 0,10€ σε 0,012€ και

β) διορθώνουμε το λάθος στον πίνακα τιμών, και ο 
κωδικός Η8.3.6.3 αντικαθίσταται με το ορθό 

Η8.3.6.3  Ρυθμιζόμενος  ΗΛΜ 8 τεμ.  190,00 
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

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

Κυβέρνησης. 

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 55620 (5)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμό−

σχευσης Ιστών (κερατοειδούς) στο Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΙΣΜΟΣ».

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2737/99 (Φ.Ε.Κ. 

174/τ.Α/99), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και 
Οργάνων και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Α/01) «Κανονισμός Λειτουργί−
ας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

3. Την αριθμ. Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 71/Β/05) υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λει−
τουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κε−
ρατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και 
ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» και όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την Υ4α/40690/08 (ΦΕΚ 1730/Β//28−
8−08).

4. Το Π.Δ 93/2002 (ΦΕΚ 79/Τ.Α/02) Προσόντα και κα−
θήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων.

5. Το Π.Δ. 95/00 (Φ.Ε.Κ.76/Τ.Α./00 ) « Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00).

6. Την αριθμ. Υ1 (ΦΕΚ 513/Β/04) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός 
της σειράς τάξης των Υπουργείων».

7. Την αριθμ. 39/146 Συν. Δ.Σ 12/16−7−09 του Γ. Ν.Α 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

8. Το αριθμ. Οικ. 20074/23−9−2009 έγγραφο της 1ης 
Υ.Πε. Αττικής.

9. Το αριθμ. Οικ./1653/1−10−09 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων πρακτικό της από 30−9−
09 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. απόσπασμα 1°.

10. Την αριθμ. 25 της 223ης/4−2−2010 απόφαση Ολο−
μέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ.

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
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με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Ιστών (Κερατοειδούς) στο Γ. Ν. Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» που 
πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορί−
ζουν οι διατάξεις της αριθμ. Υ4α/109058/04 (ΦΕΚ 71/Β/05) 
υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός όρων και προϋποθέ−
σεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών 
(Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και 
ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» και όπως αυτή συ−
μπληρώθηκε με την Υ4α/40690/08 (ΦΕΚ 1730/Β//28−8−08).

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς εντάσσεται 
στα πλαίσια της Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκο−
μείου. Επιστημονικός υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθυντής 
Εμμανουήλ Πελεγρίνης.

Η παραπάνω άδεια χορηγείται προσωρινώς και για 
χρονικό διάστημα τρία έτη (3). Μετά την πάροδο των 
τριών (3) ετών, θα εξετασθούν οι όροι λειτουργίας της 
σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μεταμοσχευτι−
κής της δραστηριότητας και τυχόν άλλες προϋποθέσεις 
που εν τω μεταξύ θα έχουν προκύψει, ώστε να χορηγη−
θεί οριστική άδεια λειτουργίας Μονάδας μεταμόσχευ−
σης Κερατοειδούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Μαΐου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2603 (6)
    Σύσταση Νομικού Προσώπου «8η Ενιαία Σχολική Επιτρο−

πή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας και 
1ου Ειδικό Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 
Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ.οικ.6493/30.05.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων και εξουσίας υπογραφής Δ/νσεων αυτών της 
Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ.1152/Β΄/24.06.2008).

4. Την αριθμ. 34/16.03.2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δραπετσώνας, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε ίδιο νομικό πρόσωπο στο Δήμο Δρα−
πετσώνας Αττικής με την επωνυμία «8η Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώ−
νας και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Δραπετσώνας».

2. Έργο του Νομικού Προσώπου είναι :
α) Η διαχείριση των πιστώσεων για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευ−
σης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων 
υλικών κ.τ.λ.).

β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρη−

ση των αντίστοιχων σχολείων, η αγορά κάθε είδους 

εξοπλισμού, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύν−
σεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
από τον Ο.Σ.Κ. με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με βιβλία.

δ) Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση 
των σχολικών κυλικείων και η λήψη και άλλου μέτρου 
που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της Διοικητικής 
Λειτουργίας των Σχολείων.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Δραπετσώνας.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους ή κατοίκους 
ή δημότες, δύο (2) εκ των οποίων ορίζονται από τη 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Ειδικού Νηπιαγω−
γείου.

γ) Τον εκάστοτε Δ/ντη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δραπετσώνας, η οποία θα εξαρτάται από την εκάστοτε 
απόφαση επιχορήγησης του Δήμου και θα εγγράφεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 7 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F

Αριθμ. οικ. 2642 (7)
    Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ−

λήλων ΝΠΔΔ Νομού Ρεθύμνης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/
ση και άλλες διατάξεις» . 

β) Του (5ου) πέμπτου άρθρου (Μεταβατικές διατάξεις) 
παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ. Α΄) «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επι−
λογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 

γ) Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2880/2001 με το οποίο 
ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών 
η Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 
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δ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 
81Α). 

ε) Των άρθρων 159−162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 τ. Α΄ 
) όπως αντικαταστάθηκαν με το δεύτερο άρθρο του 
Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ. Α΄) ( «Σύστημα επιλογής προϊστα−
μένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις .

2. Την αριθμ. οικ. 8801/22.10.2004 προηγούμενη από−
φαση συγκρότησης κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ΝΠΔΔ Νομού Ρεθύμνου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1752/τ.Β΄/29.11.2004).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου (Επιμελητηρί−
ου Ρεθύμνου), ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού γιατί 
βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 
τ. Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή 
σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση 
και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζη−
μίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό των παρακάτω ΝΠΔΔ 
Νομού Ρεθύμνου:

α) Επιμελητήριο Ρεθύμνου
β) Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος 

Ρεθύμνης
γ) Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς 

Ρεθύμνης
δ) Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνης
ε) Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ρεθύμνης με έδρα το 

Επιμελητήριο Ρεθύμνου, ως εξής : α) Τρείς (3) μονίμους 
υπαλλήλους με βαθμό Α’ από αυτούς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε−
τούν στην έδρα του με τους αναπληρωτές τους.

Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα από 
τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από 
τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋπο−
θέσεις. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζο−
μένων με βαθμό τουλάχιστον Α΄ με τους αναπληρωτές 
τους οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις εκλογές για να 
αποτελέσουν μέλη του από 1−1−2009 υφιστάμενου Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου.

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης .

Στην περίπτωση όπου στην οικεία υπηρεσία υπάρχουν 
τρεις (3) συνολικά Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις, ορί−
ζονται και τα τρία (3) τακτικά μέλη από τους υπαλλή−
λους της οικείας υπηρεσίας που πληρούν τις προαναφε−
ρόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αριθμός 
των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων είναι μικρότερος 
των τριών (3) ορίζονται ισάριθμα των Διευθύνσεων και 
Υποδιευθύνσεων τακτικά μέλη από την οικεία υπηρεσία 
και τα υπολειπόμενα μέλη θα αναζητηθούν από άλλη 
δημόσια υπηρεσία .Οι υπάλληλοι που θα προέρχονται 
από άλλη υπηρεσία θα πρέπει να έχουν διατελέσει προ−
ϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης .

3. Τα υπό στοιχεία α΄τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 
(Επιμελητηρίου Ρεθύμνου) και τοποθετούνται ως Προϊ−
στάμενοι Δ/νσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων 
Δ/νσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 
(ΦΕΚ 51 τ.Α΄) και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους 
από την τοποθέτηση τους.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την 
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη, μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση 
και τα αναπληρωματικά μέλη .

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι−
καίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Διοικητικού του ΝΠΔΔ (Επιμελητήριο Ρεθύμνου) με ανα−
πληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται 
θέματα προσωπικού της ως άνω Δ/νσης .

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄ με αναπληρωτή του 
υπάλληλο του ίδιου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 3839/2010, με την συγκρότηση του Σ.Ε.Π. και του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπονται στα άρθρα 
158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαταστά−
θηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 .

8. 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 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 23 Απριλίου 2010

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F

Αριθμ. οικ. 1273 (8)
    Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης μέρους αρμοδιο−

τήτων του Νομάρχη στους Αντινομάρχες και εκχώρη−
ση μέρους αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους, των 
Διευθύνσεων, των Τμημάτων και λοιπούς υπαλλήλους 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π. Διατάγματος 30/96 « Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Α΄ 21/2−2−96). όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τα άρθρα 22 και 70 έως και 74 του Ν. 1622/1986 
«Τοπική Αυτοδιοίκηση − Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δη−
μοκρατικός Προγραμματισμός (ΦΕΚ Α΄ 92/14−7−86).

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας (ΦΕΚ 2150/ 
Β΄/6−11−2007).

4. Τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 15 του Ν 
2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄ 305/97).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195/19−10−2004 
τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού).

6. Την παράγραφο 1 (περ. η΄) του άρθρου 62 του Π.Δ. 
30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
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7. Την αριθμ. 184./20−1 −2010 απόφαση μας περί ορισμού 
Αντινομαρχών.

8. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας και της γρήγορης και 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών του Νομού.

9. Τις σχετικές προτάσεις − εισηγήσεις των προϊστα−
μένων των υπηρεσιών της Ν.Α. Βοιωτίας.

10. Τις υπηρεσιακές συνθήκες που επικρατούν στο 
Νομό, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αριθμ. 865/18−3−2010 (Β΄ 374/1.4.2010) 
απόφασή μας ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας όπως κατωτέρω:

19. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΖΙΩΓΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1. Εισήγηση στο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για έκδοση 

απόφασης κήρυξης του Νομού σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, στις περιπτώσεις το−
πικής καταστροφής.

2. Έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.

3. Υπογραφή σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων από 
φυσικές καταστροφές κ.λπ.

4. Συγκρότηση Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου.
5. Υπογραφή αναφορών εκτάκτων συμβάντων.
6. Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων λόγω έκτα−

κτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Υπογραφή συνήθων εγγράφων σε θέματα σχεδιασμού 

και οργάνωσης των υπηρεσιών για αντιμετώπιση φυσι−
κών τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 4 Μαΐου 2010

  Ο Νομάρχης

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

    Αριθμ. 1784 (9)
    Κατανομή Θέσεων ΕΕΔΙΠ στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 1268/1982
2. τις διατάξεις του Ν. 2083/1992
3. τις διατάξεις του αρ. 5 παρ. 6 του Ν. 3549/2007
4. το με αρ. πρωτ. 108543.4/ΙΒ/17.09.2009 έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων που αφορά στον Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό 
2009 − 2012 (ΦΕΚ 1844/Β/03.09.2009)

5. την από 10.11.2009 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου και την από 16.03.2010 απόφαση της Συγκλήτου 
της ΑΣΚΤ περί κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΔΙΠ, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ει−
δικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), 
για την κάλυψη των πιστώσεων του έτους 2009 του 
τετραετούς προγραμματισμού ως εξής: δύο (2) στο Τμή−
μα Εικαστικών Τεχνών και μία (1) στο Τμήμα Θεωρίας 
και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών για την κάλυψη των αναγκών τους.

Από την παρούσα Πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2010 

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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