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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35297
(1)
Κύρωση αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε
Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά
δημοτικό διαμέρισμα
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παράγραφο 13 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Την υπ’ αριθμ. 6821/Γ5−908 (ΦΕΚ 715Β/2002 −
12/6/2002) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση
των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της
απογραφής της 18ης Μαρτίου 2001».
3) Το υπ’ αριθμ. 5376/Γ5−648/25−5−2010 έγγραφο της
Ελληνικής Στατιοτικής Αρχής «Μόνιμος και πραγματικός
πληθυσμός απογραφής 2001 ανά διαμέρισμα».
4) Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38) περί
της σύστασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως
Ανεξάρτητης Αρχής.

5) 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. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το
τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Α. Κυρώνονται τα αποτελέσματα της απογραφής
πληθυσμού, που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα
την 18η Μαρτίου 2001, όπως αυτά εμφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα, τα οποία αφορούν τον πραγματικό
πληθυσμό κατά δημοτικά διαμερίσματα σε δήμους με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και εγκρίνουμε
όπως δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και αποτελέσουν στο εξής τους επίσημους αριθμούς
του πραγματικού πληθυσμού σε αυτά:
α/α

Οικισμός

Πραγματικός
Πληθυσμός

1

ΑΘΗΝΑ

745,514

11

ΑΘΗΝΑ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

97,570

12

ΑΘΗΝΑ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

110,069

13

ΑΘΗΝΑ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

48,305

14

ΑΘΗΝΑ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

87,672

15

ΑΘΗΝΑ−(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

95,234

16

ΑΘΗΝΑ−(6ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

147,181

17

ΑΘΗΝΑ−(7ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

159,483

2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

363,987

21

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(1θ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

51,402

22

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

34,866

23

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

30,836

24

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

90,053

25

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

145,742

29

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(Υπόλοιπα)

11,088
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3

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

175,697

31

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

54,665

32

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

32,200

33

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

15,946

34

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

28,389

35

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(5ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

40,359

39

ΠΕΙΡΑΙΑΣ−(Υπόλοιπα)

4

ΠΑΤΡΑ

41

ΠΑΤΡΑ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.−Αρκτικός
Τομέας)

29,788

42

ΠΑΤΡΑ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.−Νότιος
Τομέας)

29,244

43

ΠΑΤΡΑ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.−Ανατολι−
κός Τομέας)

23,320

44

ΠΑΤΡΑ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.−Κέντρο
της πόλης)

68,229

Β. Ως υπόλοιπα νοούνται τομείς που δεν έχουν γεω−
γραφική αναφορά όπως δηλώσεις σε αστυνομικά τμή−
ματα, πλοία, στρατόπεδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

4,138
160,400

49

ΠΑΤΡΑ−(Υπόλοιπα)

9,819

5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

51

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

37,331

52

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

44,884

53

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

31,346

54

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

21,020

59

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΥπόλοιπα)

6

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)

61

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)−(Ιο ΔΗΜ. ΔΙ−
ΑΜΕΡ.)

16,909

62

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ΚΡΗΤΗΣ)−(2ο ΔΗΜ. ΔΙ−
ΑΜΕΡ.)

20,920

63

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)−(3ο ΔΗΜ. ΔΙ−
ΑΜΕΡ.)

34,535

64

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗ7ΉΣΗ4Ο ΔΗΜ. ΔΙ−
ΑΜΕΡ.)

50,476

69

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)−(Υπόλοιηα)

7

ΛΑΡΙΣΑ

71

ΛΑΡΙΣΑ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

24,964

72

ΛΑΡΙΣΑ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

40,096

73

ΛΑΡΙΣΑ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

28,507

74

ΛΑΡΙΣΑ−(4ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

25,711

79

ΛΑΡΙΣΑ−(Υπόλοιπα)

8

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

81

ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(1ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

37,428

82

ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(2ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

38,204

83

ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(3ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ.)

30,964

89

ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(Υπόλοιπα)

137,918

3,337
130,914

8,074
124,394

5,116
109,609

3,013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010
(2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά−
των (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) του άρθρου 81 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονι−
σμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει.
δ) των άρθρων του π.δ. 61/1997 «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 53).
ε) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας
– Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και
υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμμα−
τείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213),
στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
2. Την υπ’ αριθμ. 2672/03−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
3. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ−
γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο−
ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.
1892/1990» (Β΄ 756).
4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτι−
κή λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων, επί των οποίων ασκούμε
αρμοδιότητες, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των
υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ’ αυτές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οι−
κονομικών μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει
«Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις:
1. α) Θέματα συναρμοδιότητος Υπηρεσιών της Γενικής
Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.
β) Προσυπογραφή των ερωτημάτων και αποφάσε−
ων για την απόσπαση, τοποθέτηση, προαγωγή ή άλλη
υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων όλων των κατη−
γοριών, κλάδων και βαθμών των οργανικών μονάδων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ).
γ) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των οργανι−
κών μονάδων της ΓΓΠΣ σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερι−
κό, που οργανώνονται από άλλους φορείς εκτός του
Υπουργείου.
δ) Αποφάσεις μετάβασης εκτός έδρας για εκτέλεση
υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερι−
κό ή στο εξωτερικό του Προϊστάμενου Γενικής Δ/νσης
ΚΕΠΥΟ.
ε) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων των οργανι−
κών μονάδων της ΓΓΠΣ στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό
για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και
ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προ−
σωπικό αυτό για εκπαίδευση ή για μετεκπαίδευση στο
εξωτερικό ή στο εσωτερικό.
στ) Έγκριση των κανονικών αδειών του Προϊστάμενου
της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.
ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των
οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ.
η) Έγκριση κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων
εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτιση
και υπογραφή συμβάσεων για τα έργα αρμοδιότητός
του, όπως και για έργα του Υπουργείου που εμπίπτουν
στον τομέα αρμοδιότητός του, μέχρι του ποσού των
5.000.000 ευρώ.
θ) Έγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών
προμηθειών ή εκτέλεσης έργων καθώς και κατάρτιση
και υπογραφή συμβάσεων όλων των έργων αρμοδιό−
τητός του που προβλέπονται στις ενταγμένες σε συγ−
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ−
γράμματα.
ι) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπών
και ομάδων−υποομάδων εργασίας για θέματα αρμοδι−
ότητός του, όπως και των επιτροπών προμήθειας και
παραλαβής.
ια) Αποδοχή προτάσεων συγκρότησης και συγκρότη−
ση των οικείων Επιτροπών προμήθειας και παραλαβής,
συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων έργου
πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών έργων του
τομέα αρμοδιότητος της ΓΓΠΣ.
ιβ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργων που εντάσ−
σονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρ−
μοδιότητός του, όπως και αυτών που εμπίπτουν στον
τομέα αρμοδιότητός του, εκπροσωπώντας το Υπουρ−
γείο Οικονομικών ως φορέας χρηματοδότησης και
υλοποίησης.

13295

ιγ) Την ευθύνη λειτουργίας της ΓΓΠΣ ως Κέντρο Δε−
δομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομικών
και την αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της
ΓΓΠΣ, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το
σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πλη−
ροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου.
ιδ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ−
γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς
μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες
Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή
δίνονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου
ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής
και εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι−
μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από
το Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣ.
ιε) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά.
ιστ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
ιζ) Τον καθορισμό της χρήσης των χώρων του κτιρί−
ου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και
Χανδρή 1, Μοσχάτο).
ιη) Ερωτήματα προς το ΝΣΚ για θέματα της αρμο−
διότητάς του.
Άρθρο 3
1. Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΠΣ ορίζεται ως
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» κατά το άρθρο 2 παρ ζ του
Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για
δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ κατά
την έννοια του ως άνω νόμου.
2. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιανδήποτε λόγο
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, οι αρ−
μοδιότητές του ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα
της ΓΓΠΣ.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Τα έγγραφα που υπογράφονται με «Εντολή Υπουρ−
γού» από το Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣ και αφορούν
σε γενικότερης σημασίας θέματα, κοινοποιούνται σε
αντίγραφο στο γραφείο μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 2/42232/0023Α
(3)
Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν.
3723/08 στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν.2187/94 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θεμά−
των σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου κλπ».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/94
(ΦΕΚ 43Α/22−3−94) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων
με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)».
3. 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. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 IN 27−11−1995).
5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του
ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομί−
ας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/9−12−2008).
8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΙΡ/08/1742/19−11−08 για την εφαρμογή των κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαί−
σιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης (2008/C 270/02).
9. Το άρθρο 39 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010),
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας.
11. Την αρ. πρωτ. 13264/Β.527/24−3−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση του προ−
γράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».
12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
13. Την αρ. πρωτ. 54201/Β΄ 2884/26−11−2008 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματο−
πιστωτικής κρίσης».(ΦΕΚ 2471 Β΄/08).
14. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος.
15. Το αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχε−
τικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής
των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του ν.3723/08
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.
16. Το αρ. πρωτ. 25699/Β. 1092/14−6−2010, έγγραφο της
Δ/νσης Πιστωτικών και Δημοσιον. Υποθέσεων του Υπ.
Οικονομικών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ.
πρωτ. 79/28.05.2010 έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδος,
αποφασίζουμε:
1 α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δη−
μοσίου με ημερομηνία 23/06/2010, σε άϋλη μορφή, τριε−
τούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326040236,

με ημερομηνία έκδοσης 19/04/2010, και λήξης 19/04/2013.
Το ποσό της έκδοσης ορίζεται σε εξακόσια εκατομμύρια
ευρώ (600.000.000,00 €).
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό
(lending facility) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008)
και το άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄ 3−5−2010),
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και θα παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυλων Τίτ−
λων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός τους θα γίνει σε
lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία
στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται
και υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.
ζ. Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματι−
στήριο Αθηνών, την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και τις λοιπές οργανωμένες αγορές,
σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς.
2. Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται
από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της με αρ. πρωτ. 54201/Β΄
2884/26−11−2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και το αρ. 79/28−05−2010 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 80 μονάδες βάσης (0,80%), επί της ονομαστικής αξί−
ας των τίτλων ετησίως (Act/act).
− Η προμήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη ημέ−
ρα κάθε εξαμήνου με έναρξη την ημερομηνία διάθεσης
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή
είναι μικρότερη των έξι μηνών.
− Εκτός της καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία
άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.
− Δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο
Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των διατιθέμε−
νων με δανεισμό τίτλων κατά την διάθεση τους, αλλά
ούτε και από το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλεται στο
πιστωτικό ίδρυμα η ονομαστική αξία των τίτλων αυτών,
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας
δανεισμού τους. Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης
των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του
δημοσίου χρέους.
3. Το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
ν.3723/08 και την αριθ. 54201/Β΄2884/26−11−08 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τον
προσδιορισμό επάρκειας και κατά συνέπεια της αξίας
των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελεστές προ−
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σαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω υπουργική
απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί μπορούν να αναπρο−
σαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση
τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση
κάθε πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενημέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις αποδεσμεύο−
νται όταν το πιστωτικό ίδρυμα επιστρέψει τους ειδικούς
τίτλους στο Δημόσιο στη λήξη της διάρκειας δανεισμού
τους και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του από
τον δανεισμό των τίτλων αυτών.
4. Οι συμβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων
απαιτήσεων έναντι των δανειζομένων τίτλων τηρού−
νται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά
σύμβαση καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισμού ώστε η
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την
αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών
προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των
συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων,
υποβάθμισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης
της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε μεταβολή
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ενη−
μερώσει εντός πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να λάβει μέτρα για την άμεση
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο
ύψος της διμερούς σύμβασης.
5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ
στο σύνολό τους με αποκλειστική ευθύνη του πιστωτι−
κού ιδρύματος, είτε την ημερομηνία λήξης της διμερούς
συμβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτ−
λων) είτε την ημερομηνία κατά την οποία το πιστωτικό
ίδρυμα παύει να υπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο
καθεστώς του ν.3723/08. Οι τίτλοι που επιστρέφονται
ακυρώνονται. Την ημερομηνία επιστροφής και ακύρωσης
των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με έγγραφο του προς το πιστω−
τικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλά−
δος αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των τίτλων.
Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα δεν επιστρέψει
τους ειδικούς τίτλους εμπρόθεσμα, υποχρεούται σε άμε−
ση εμπρόθεσμη καταβολή στο δημόσιο της ονομαστικής
αξίας τους και συντρέχουν οι διαδικασίες αποκατάστα−
σης της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με
τους όρους της διμερούς δανειακής σύμβασης μεταξύ
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού ιδρύματος.
6. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να χρησιμοποιήσει τους
τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση (collateral)
σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρι−
κή Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral) για χρη−
ματοδοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για
άντληση ρευστότητας. Τη χρησιμοποίηση των τίτλων για
άντληση ρευστότητας καθώς και τη χρήση του προϊό−
ντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκοπούς του
άρθρου 5 του ν.3723/08, θα παρακολουθούν οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτω−
ση, το πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία που οφείλει να
επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ για οποιοδήποτε
λόγο, υποχρεούται με δική του ευθύνη να εξεύρει και να
επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με το ISIN των τίτλων που
δανείστηκε. Επιστροφή άλλων τίτλων ή συμψηφισμός και
αντικατάσταση των ανωτέρω τίτλων με άλλους τίτλους
του Ελληνικού Δημοσίου δεν επιτρέπεται.
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7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και το είδος, η
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα παρέ−
χει, καθορίζονται στην αρ 54201/Β΄2884/26−11−2008 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στο
αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος
και την επιμέρους σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του
ΟΔΔΗΧ και του πιστωτικού ιδρύματος.
8. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το
Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλλει προμήθεια δια−
χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(4)
Επιβολή προστίμων στην εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ».
Με τις με αριθ. ΠΤΠ 201/08/10−06−2010, 202/08/10−
06−2010,
203/08/10−06−2010,
261/08/10−06−2010,
206/08/11−06−2010, 218/08/11−06−2010, 219/08/14−06−2010,
220/08/14−06−2010, 221/08/14−06−2010, 222/08/14−06−2010,
223/08/14−06−2010, 224/08/14−06−2010, 225/08/14−06−2010,
226/08/14−06−2010, 227/08/14−06−2010, 262/08/16−06−2010,
263/08/16−06−2010, 264/08/16−06−2010, 269/08/16−06−2010,
270/08/16−06−2010, 265/08/17−06−2010, 266/08/17−06−2010,
267/08/17−06−2010, 268/08/17−06−2010, 281/08/17−06−2010,
Καταλογιστικές Πράξεις του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης
Συγκροτημάτων Πειραιά, η εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ», νομίμως εκάστοτε
εκπροσωπούμενη, με τελευταία γνωστή έδρα στον
Πειραιά, Λ. Χατζηκυριάκου 15−17 και Α.Φ.Μ.099878410,
αρμοδιότητας Φ.Α.Ε. Πειραιά, κηρύχθηκε, ως αστικά
συνυπεύθυνη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεη
με το ΔΗΜΑ Φώτιο του Θωμά Πρόεδρο και Διευθύνο−
ντα Σύμβουλο αυτής, για την καταβολή των συνολικώς
επιβληθέντων σ’ αυτόν για το αδίκημα της απλής Τε−
λωνειακής Παράβασης, κατά παράβαση των διατάξεων
των άρθ.119Α παρ.1, 142 παρ.1, 150, 152, 155 και επόμενα
του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προ−
στίμων συνολικού ύψους € 5.000,00 (πέντε χιλιάδων
ευρώ) πλέον Τ.Χ. και O.Γ.A. επί Τ.Χ. 2,4%, ήτοι € 120,00
(εκατόν είκοσι ευρώ).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ.: 6418
(5)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Γερονθρών
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97.
2. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 10 του Ν. 3584/07.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθε−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα
που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
4. α) Την αριθμ. 4329/28−04−1999 απόφασή μας περί
έγκρισης Ο.Ε.Υ. του Νέου Δήμου Γερονθρών Ν. Λακωνίας
(ΦΕΚ 764/19−05−1999/τ.Β΄), και β) τις αριθμ. 7976/ 25−08−2003,
12420/13−10−2004,2977/12−09−05 και 16638/ 12−12−2005 απο−
φάσεις μας περί τροποποίησης του ανωτέρω Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1347/τ.Β΄/19−09−2003, 1651/
τ.Β΄/5−11−2004, 1340/τ.Β΄/23−09−05 και 1873/τ.Β΄/30−12−2005),
αντίστοιχα.
5. Την αριθμ. 70/09 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Γε−
ρονθρών, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου.
6. Την αριθμ. 29/2010 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού Λακωνίας άρθρο 8 Ν. 2307/1995,
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίη−
σης του ανωτέρω Ο.Ε.Υ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 70/2009 ΑΔΣ Δήμου Γερον−
θρών περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Γερονθρών, ο οποίος καταρτί−
στηκε και ψηφίστηκε με την αριθμ. 34/1999 Α.Δ.Σ. του
Δήμου Γερονθρών, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
4329/28−04−1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 764/Τ.Β΄/19−05−
1999), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9/03 Α.Δ.Σ.
Δήμου Γερονθρών, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
7976/25−08−03 απόφασή μας (ΦΕΚ 1347/Τ.Β΄/19−09−2003),
τις αριθμ. 159/03 και 12/04 Α.Δ.Σ. οι οποίες εγκρίθηκαν
με την αριθμ. 12420/13−10−04 απόφασή μας (ΦΕΚ 1651/
Τ.Β΄/5−11−04), την αριθμ. 103/04 ΑΔΣ Δήμου Γερονθρών
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2977/12−09−5 απόφασή
μας (ΦΕΚ 1340/Τ.Β΄/23−09−05) και την αριθμ. 112/05 ΑΔΣ
Δήμου Γερονθρών, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.
16638/12−12−05 απόφασή μας (ΦΕΚ 1873/Τ. Β΄/30−12−05)
και ειδικότερα:
Καταργούμε από το άρθρο 9 του ισχύοντος ΟΕΥ του
Δήμου, την προβλεπόμενη θέση ΥΕ 16 Εργατών (καθα−
ριότητας, ύδρευσης), η οποία είναι κενή.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση ο ΟΕΥ, διαμορφώ−
νεται ως εξής:
Άρθρο 9
Τακτικές οργανικές θέσεις
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ−
σονται στους βαθμούς Δ΄ (εισαγωγικός), Γ΄, Β΄ και Α΄
(καταληκτικός).
Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις ορ−
γανικές θέσεις περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/87, το
Π.Δ. 22/90 και το Π.Δ. 50/2001 όπως αυτά ισχύουν
κάθε φορά.
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο
είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
ΠΕ1
Διοικητικών (Οικονομολόγων)
ΠΕ3
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ9
Γεωπόνων

Θέσεις
2 (δύο)
1 (μία)
1 (μία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
Θέσεις
ΤΕ 3
Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 1 (μία)
ΤΕ17
Διοικητικών−Λογιστικών
1 (μία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
ΔΕ1
Διοικητικών
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων

Θέσεις
2 (δύο)
1 (μία)
1 (μία)

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου εφόσον πρό−
κειται για κατάργηση και όχι σύσταση νέων θέσεων και
επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.3
του άρθρου 10 Ν.3584/07
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 4329/28−04−99 (ΦΕΚ 764/
τ.Β΄/19−05−99) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 18 Ιουνίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ.: 6417
(6)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δή−
μου ΄Ελους
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97.
2. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 10 του Ν. 3584/07
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα που κυ−
ρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄)
4. α) Την αριθμ.4140/28−04−1999 απόφασή μας περί
έγκρισης Ο.Ε.Υ. του Νέου Δήμου ΄Ελους Ν.Λακωνίας
(ΦΕΚ 767/τ.Β΄/19 −05−1999), και β) τις αριθμ. 5064/10−05−
04 και 13121/25−11−2009 αποφάσεις μας περί τροποποί−
ησης του ανωτέρω Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/20−05−2004 και 2461/τ.Β΄/17−12−2009),
αντίστοιχα.
5. Την αριθμ. 52/10 απόφαση του ΔΣ του Δήμου ΄Ελους
περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου.
6. Την αριθμ. 48/2010 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού Λακωνίας άρθρο 8 Ν. 2307/1995,
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίη−
σης του ανωτέρω Ο.Ε.Υ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 52/2010 ΑΔΣ Δήμου ΄Ελους
περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου ΄Ελους, ο οποίος καταρτίστηκε και
ψηφίστηκε με την αριθμ. 52/1999 Α.Δ.Σ. του Δήμου
΄Ελους η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4140/28−04−
1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/19−05−1999), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 112/03 Α.Δ.Σ. Δήμου ΄Ελους, η
οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 5064/10−05−04 απόφασή
μας (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/20−05−04) και την αριθμ. 13/09 Α.Δ.Σ
΄Ελους η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 13121/25−11−
2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2461/τ.Β΄/17−12−2009) και ει−
δικότερα:
Μετατρέπουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 230 Ν.3584/07, το άρθρο 14 του ισχύοντος ΟΕΥ,
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Από
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΥΕ 16 Εργατών (Υδρονομέων) θέσεις 2 (δύο) περιο−
ρισμένης απασχόλησης
2. ΥΕ 16 Εργατών ύδρευσης θέση 1 (μία) περιορισμένης
απασχόλησης
Σε
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗ−
ΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. ΥΕ 16 Εργατών (Υδρονομέων) θέσεις 2 (δύο) πλήρους
απασχόλησης
2. ΥΕ 16 Εργατών ύδρευσης θέση μία (1) πλήρους απα−
σχόλησης
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση ο ανωτέρω Ο.Ε.Υ.,
διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 14
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. ΥΕ 16 Εργατών (Υδρονομέων) θέσεις δύο (2) πλήρους
απασχόλησης
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2. ΥΕ 16 Εργατών ύδρευσης θέση μία (1) πλήρους απα−
σχόλησης
Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε
τρόπο καταργούνται
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2010
και συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α.
25.60.21.01 ποσό 22.598,00 €, στον Κ.Α.25.6021.02 ποσό
6.603,20 € και στον ΚΑ 25.6052.01 ποσό 1.500 €, καθώς
και για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 4140/28−04−99 (ΦΕΚ 767/
19−05−99/τ.Β΄) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 18 Ιουνίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

30 €

-

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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