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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10134 (1)
 Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυ−

τοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
έτους 2008.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 

«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α).

2. Τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 
(ΦΕΚ 207 Α΄), με την οποία ενοποιήθηκαν σε ένα λο−
γαριασμό υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», οι τρεις σχετικοί 
λογαριασμοί που τηρούνταν στο Ταμείο Παρακαταθη−
κών και Δανείων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2768/ 
1999 (ΦΕΚ 273 Α).

4. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 
έτους 2008, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ύψους 359.660.000 € από ποσοστό 2% 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εκ των οποίων ποσό 
179.830.000 € προορίζεται προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων καθώς και της ΕΝΑΕ και ποσό 179.830.000 
€ αντίστοιχα, προορίζεται προς κάλυψη επενδυτικών 
δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρη−
ματοδοτούνται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους.

5. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 
έτους 2008, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ύψους 90.997.000 € από ποσοστό 10% 
των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τα οποία προο−
ρίζονται προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντή−
ρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/46645/0094/20.7.2007 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αναφο−
ρικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2008 των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων.

7. Το υπ’ αριθμ. 72/16.1.2008 έγγραφο της Ένωσης 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, με το οποίο 
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υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από το ν. 3345/2005 
γνώμη και πρόταση της, περί κατανομής των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο−
φασίζουμε:

Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
και την Ε.Ν.Α.Ε για το έτος 2008, από το λογαριασμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», 
συνολικό ποσό 450.657.000 €, ως εξής:

1) Ποσό 179.830.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργι−
κών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Από αυτό:

α) ποσό 168.005.000 € αποδίδεται, ως τακτική επιχο−
ρήγηση, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια:

• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης

• το υπηρετούν προσωπικό σε αυτές καθώς και τις 
ανάγκες κάλυψης δαπανών στέγασης υπηρεσιών αρ−
μοδιότητάς τους

• την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
• τον ορεινό χαρακτήρα αυτών σε συνδυασμό με τις 

κλιματολογικές συνθήκες
• το νησιωτικό χαρακτήρα αυτών σε σχέση με τις 

λειτουργικές επιπτώσεις
• τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις 

εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους 
μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 
27 του ν. 2873/2000 και

β) ποσό 3.401.000 € αποδίδεται, ως τακτική επιχορή−
γηση, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών − Πει−
ραιώς, Ροδόπης − Έβρου και Δράμας −Καβάλας − Ξάνθης, 
ως ακολούθως:

− ποσό 1.695.000 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθη−
νών − Πειραιώς

− ποσό 842.000 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρο−
δόπης − Έβρου και

− ποσό 864.000 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δρά−
μας − Καβάλας −Ξάνθης και

γ) ποσό 2.877.000 € αποδίδεται ως τακτική επιχορή−
γηση στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελ−
λάδας.

Το υπόλοιπο ποσό από 5.547.000 €. διατίθεται σε Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχο−
ρήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών λει−
τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και 
προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων δράσεών τους.

2) Ποσό 179.830.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών 
τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 
στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του οδικού 
δικτύου τους.

Από αυτό, ποσό 164.550.000 € αποδίδεται, ως τακτικό 
έσοδο, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης

• την πυκνότητα του πληθυσμού αυτών
• την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
• τον αριθμό των εγκατεστημένων σε αυτές οικι−

σμών
• τις επενδυτικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτοδι−

οικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους
• το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου 

τους
• τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών
• το ποσοστό ανεργίας σε κάθε Νομό
• τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις 

εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους 
μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 
27 του ν. 2873/2000

• το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και
• τις κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταμιεύσεις.
Το υπόλοιπο ποσό από 15.280.000 €. διατίθεται σε Νο−

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχο−
ρήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων επενδυτικών δαπανών 
τους, καθώς και προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων 
δράσεών τους.

3) Ποσό 90.997.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίω−
ση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
τους.

Από αυτό, ποσό 81.088.000 € αποδίδεται, ως τακτικό 
έσοδο, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου 
τους

• τον αριθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ανά 
100 κατοίκους

• την επιβάρυνση του οδικού δικτύου των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών 
τους

• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης και

• τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών.
Το υπόλοιπο ποσό από 9.909.000 €. διατίθεται σε Νο−

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχο−
ρήγηση καθώς και προς κάλυψη εκτάκτων ή επιτακτικών 
αναγκών τους για τη βελτίωση, συντήρηση και ιδίως 
για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, λόγω 
φυσικών καταστροφών.

Β. Η κατανομή των εσόδων από τους ΚΑΠ στις Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ προς κάλυψη 
των ανωτέρω δαπανών τους, γίνεται με αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών, κατά τα οριζόμενα στην παρού−
σα απόφαση.

Γ. Ο Λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα−
θηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», πιστώνεται 
με προκαταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονο−
μίας και Οικονομικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού των Κε−
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ντρικών Αυτοτελών Πόρων οικονομικού έτους 2008 που 
προορίζονται για τους ανωτέρω σκοπούς και χρεώνεται 
με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 8575 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του 

κανονικού ωραρίου, για δύο (2) οδηγούς του αυτοκι−
νήτου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, για το έτος 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.π.δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/14708/0022/21.3.2005 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το υπ’ αριθμ. 8832/511/30.1.2008 έγγραφο της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τη σχετική 
βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κοζάνης για την ύπαρξη 
εγγεγραμμένων πιστώσεων.

6. Την ανάγκη απασχόλησης, για το έτος 2008, δύο 
(2) οδηγών του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι 
υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνικού (οδηγών), πέραν του 
κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι 
τη 22η ώρα, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων για το σκο−
πό αυτό στους ΚΑΕ 0511 και 0512, Φορέας 903− 31/061 
του τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2008, 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες ανέρχονται 
σε επτά χιλιάδες οκτακόσια (7.800,00) ευρώ και εξακό−
σια (600,00) ευρώ, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων 
προκαλείται δαπάνη ίση, περίπου, με επτά χιλιάδες δι−
ακόσια (7.200,00) ευρώ και τετρακόσια πενήντα (450,00) 
ευρώ, αντίστοιχα.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκο», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή με αμοιβή 
εργασία, καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, πέραν της υποχρεωτικής, για δύο (2) οδηγούς 
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2008, 
ως εξής:

1.  Υπερωριακή απογευματινή 
εργασία μέχρι την 22η ώρα 
των εργασίμων ημερών

μέχρι εξήντα (60) ώρες το 
μήνα, για καθέναν από τους 
ανωτέρω υπαλλήλους

2.  Υπερωριακή εργασία Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ημε−
ρών, από 6η πρωινή μέχρι 
22η ώρα

μέχρι τρεις (3) ώρες το 
μήνα, για καθέναν από τους 
ανωτέρω υπαλλήλους

σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωρι−
ακής εργασίας της ανωτέρω Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
      Αριθμ. 2/85523/0022 (3)
Αντικατάσταση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 2/35526/ 

0022/2007 (ΦΕΚ 1369 τ. Β΄) κοινής απόφασης υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 1 του

ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγω−
γής στην τριτοβάθμια εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄) «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου» όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2909/2001. 
(ΦΕΚ 90 τ.Α).

3. Το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄) «Αξιολόγηση των 
μαθητών Ενιαίου Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

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 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ 1948 τ. Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
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7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την τελευταία πρόταση της παραγρ.3 
του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2/35526/0022/2007 (ΦΕΚ 1369 
τ.Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Η εκκαθάριση της 
αποζημίωσης της παρ. 1 ... ειδικό φορέα 19/220».

Ως ακολούθως:
«Η καταβολή της αποζημίωσης της παραγρ. 1 γίνεται 

με καταστάσεις που συντάσσονται από τους εκκαθαρι−
στές των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων, εκκαθα−
ρίζονται και ενταλματοποιούνται από την οικεία Υπηρε−
σία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0563 των οικείων φορέων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

  Αριθμ. 2/74910/0022 (4)
      Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής του υπηρετού−

ντος προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη−
λεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220), 

«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προ−
σλήψεων στον Δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», 
όπως ισχύει.

β. Του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Ίδρυση Εθνικού Συμ−
βουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την 
ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», όπως 
ισχύει.

γ. Του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262), «Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του το−
μέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» και ειδικό−
τερα του άρθρου 6 παρ. 6 αυτού, όπως ισχύει.

δ. Του άρθρου 1 παρ. 2 και 6 του άρθρου 2 του
ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), «Ρυθμίσεις για την οργάνωση 
και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 
και τους ΟΤΑ» με το οποίο αντικαταστάθηκαν η παρ. 
1 του άρθρου 13 και το άρθρο 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

ε. Του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.π.δ.Δ., και 
Ο.ΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε−
στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δι−
ατάξεις».

στ. Της υπ’ αριθμ. 2/56266/0022/1999 κοινής απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1867) «Καθορισμός 
αμοιβής του Προέδρου, των μελών και του επιστημο−

νικού προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη−
λεόρασης».

ζ. Της υπ’ αριθμ. 25815/2005 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Επικρατείας και Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄ 1780) «Καθορισμός πρόσθετων απολαβών του 
Διοικητικού και Επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». 

η. Της υπ’αριθμ. 2/54432/0022/2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Επικρατείας και Οικονομίας και Οικονο−
μικών (ΦΕΚ Β΄ 1887) «Καθορισμός των αποδοχών και των 
πρόσθετων απολαβών του ειδικού και επιστημονικού 
προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
(Ε.Σ.P.)».

θ. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
247) «Δημόσιο λογιστικό − έλεγχος δαπανών και λοιπές 
διατάξεις».

ι. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ια. Του άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως 
συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 8 του
ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α).

ιβ. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

ιγ. Της απόφασης υπ’ αριθμ. Υ244/24.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1930) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι−
κρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο».

ιδ. Της απόφασης υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 1948) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών».

2. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και απο−
δοτικότητας των μελών του ειδικού επιστημονικού και 
του διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.P., σε συνάρτηση 
με τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη που ανέρχεται 
στο ποσό των 194.330,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 
2008 καθώς και για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη. 
Η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Ε.Σ.Ρ. (Φορέας: 047/610, Κ.Α.Ε. 0239 «Λοιπά κλαδικά επι−
δόματα»), όπου έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες εγγε−
γραμμένες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Χορηγείται ειδική πρόσθετη μηνιαία αμοιβή στο ει−
δικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απασχολείται 
στο Ε.Σ.Ρ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ύψους 930 
ευρώ μηνιαίως.

2. Χορηγείται ειδική πρόσθετη μηνιαία αμοιβή στο 
πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό, που προσφέρει 
τις υπηρεσίες του με οποιαδήποτε σχέση και ανεξαρ−
τήτως κατοχής ή μη οργανικής θέσης στο Ε.Σ.Ρ. Η ως 
άνω αμοιβή χορηγείται ως εξής:

α. Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ποσό ύψους 700 ευρώ μη−
νιαίως.

β. Κατηγορία ΔΕ και ΥΕ ποσό ύψους 630 ευρώ μη−
νιαίως.

3. Για τον Διευθυντή Γραμματείας, το ύψος της ειδικής 
πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής καθορίζεται στο ποσό των 
1.050 ευρώ.

4. Για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμματεί−
ας και τον εκκαθαριστή αποδοχών (με το νόμιμο ανα−
πληρωτή του), το ύψος της ειδικής πρόσθετης μηνιαίας 
αμοιβής καθορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ.

5. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1.1.2008.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

F

  Αριθμ. 2/4332/0022 (5)
    Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας, 

για το έτος 2008, υπαλλήλων του Αρδευτικού Ορ−
γανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.), 
Ν.Π.Δ.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997),

β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

γ) του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις»,

δ) της παρ. 19 του άρθρου 25 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
(ΦΕΚ 244/Α/4.12.1997),

ε) του ν.δ. 2488/1953 «Περί συστάσεως οργανισμού 
Κωπαΐδας και ΑΟΣΑΚ».

2. Τη σχετική πρόταση του Α.Ο.Σ.Α.Κ., για το έτος 2008, 
όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 5/27.11.2007 πρακτικό 
του.

4. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, των με οποι−
αδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν 
στον Α.Ο.Σ.Α.Κ. για την υλοποίηση προγραμμάτων και 
λοιπών δραστηριοτήτων του προαναφερόμενου Ν.π.δ.Δ. 
στο γεωργικό τομέα.

5. Το γεγονός ότι κάποιες εργασίες των υπαλλήλων 
του ΑΟΣΑΚ, όπως εργασίες αντιπλημμυρικής προστα−
σίας συντήρηση και έλεγχος του αρδευτικού δικτύου, 
άρδευση, αποστράγγιση, έλεγχος −εξέταση αιτημάτων 
παραγωγών, αυξάνονται ιδιαίτερα τους μήνες αγροτικής 
καλλιέργειας και συγκομιδής της παραγωγής, δηλαδή 
Μάρτιο ως και Δεκέμβριο και επομένως τη δημιουργία 
για τους λόγους αυτούς της ανάγκης του συμψηφισμού 
των, κατά μήνα, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κά−
ποιων κατηγοριών υπαλλήλων τους.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Γεωργίας, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας Πρόνοιας, 

Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μακεδονίας−Θράκης, Αιγαίου, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μα−
ζικής Ενημέρωσης, για μεταβίβαση εξουσίας υπογρα−
φής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991, η 
οποία δεν έχει ανακληθεί και εξακολουθεί να ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κίνηση και παραμονή, εκτός έδρας, 
με δικαίωμα αποζημίωσης των κατωτέρω κατά κατηγο−
ρία υπαλλήλων τακτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και εποχιακών του Αρδευτι−
κού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας, με τις 
έναντι καθεμίας των κατηγοριών αυτών σημειούμενες 
ημέρες, κατά το έτος 2008 για εκτέλεση υπηρεσίας, 
ως ακολούθως:

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

1. Προϊστάμενος Οργανισμού 120 10

2. Προϊστάμενοι Τμημάτων 80  6

3. Δ/κοί Οικ/κοί Λογ/κοί 30  2

4. Τεχνίτες ΔΕ και ΥΕ (Επόπτης Υδρο−
νομέων−Υδρονομείς)

100  8

5. Τεχνίτες ΥΕ (Υδρονομείς με σύμ−
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου)

100  8

6. Εποχιακό προσωπικό (υδρονομείς 
− Επιμ.Εισπράξεων)

 80  6

7. Λοιπό προσωπικό μη κατονομαζό−
μενο

 40  3

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
αλλά η δαπάνη θα βαρύνει, αποκλειστικά, τον προϋπο−
λογισμό του Οργανισμού, που στηρίζεται στις στρεμ−
ματικές εισφορές των μελών−αγροτών.

Το ύψος αυτής δεν μπορεί να προϋπολογιστεί ακρι−
βώς, πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πι−
στώσεις, που είναι εγγεγραμμένες στους ΚΑΕ 0711, και 
0721, του προϋπολογισμού του Α.Ο.Σ.Α.Κ. έτους 2006 και 
ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ.

Ορίζουμε δε, ότι επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός 
των, κατά μήνα, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας και 
μέχρι τριάντα (30) ημέρες το μήνα, από το Μάρτιο ως 
και το Δεκέμβριο για τις εξής κατηγορίες υπαλλήλων:

α) του προϊσταμένου του οργανισμού και
β) του εποχιακού προσωπικού ΥΕ (υδρονομέων και 

τακτικών επιμελητών εισπράξεων), λόγω της εποχικής 
φύσης των εργασιών τους, η οποία δεν καθιστά δυνατό 
τον προγραμματισμό των αναγκών μετακίνησής τους.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.2008, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008

Οι Γενικοί Γραμματείς
  Δημοσιονομικής Πολιτικής

  Υπουργείου Οικονομίας

 Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών
 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
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  Αριθμ. Φ.1/Α/186/20934/ΙΒ (6)
    Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέντρου 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) οικ. έτους 
2008. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/1994 «Ρύθ−

μιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 «Ενι−
αίο Λύκειο πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτο−
βάθμια Εκπ/ση, αξιολόγηση Εκπ/κού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 232/1998 (ΦΕΚ179/τ.Α΄/29.7.1998) 
«Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες 
του Δ.Σ. καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού 
του ΕΚΕΠ», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 44/2004 
(ΦΕΚ37/τ.Α΄/9.2.2004).

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/26.9.2007 (ΦΕΚ 1948 τ. 
Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Τον τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2008 του 
ΥΠΕΠΘ.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού ύψους 100.000,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη 
έχει εγγραφεί πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2008 του ΥΠΕΠΘ στον ΚΑΕ 2599 του Φ 19−110, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2008 την επιχο−
ρήγηση του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού» ( ΕΚΕΠ) στο ποσό των εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2599 
του Ειδ. Φορέα 19−110 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2008 του ΥΠΕΠΘ.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά 
προσδιορίζονται κάθε φορά, με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
  Αριθμ. Φ.10051/397/147 (7)

    Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο 
Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του
ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσω−
πικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).

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. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/598/34633/18.12.2007 απόφα−
ση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. 8224/28.6.2007 γνωμοδότηση της Νο−
μικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού 
ΟΤΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο 
Νάκο», αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία 
μπορεί το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ να 
συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε δεκαέξι (16) για−
τρούς ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
για τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομει−
ακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης 
ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της 
αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ−
αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων δύο χιλιάδων (202.000,00) € περίπου θα κα−
ταβάλλεται τμηματικά και θα καλυφθεί από το τακτικό 
αποθεματικό του Προϋπολογισμού του κλάδου ασθέ−
νειας του ΤΑΠ − ΟΤΕ.

Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, θα παρέχεται 
στα γραφεία του ΤΑΠ − ΟΤΕ ή στα ιδιωτικά τους ιατρεία 
σε χρόνο ανεξάρτητο από το ωράριο λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Ταμείου και η εκτέλεσή του θα παρακο−
λουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού του Ταμείου,

Οι όροι της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
της παροχής του ανατιθέμενου έργου θα καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
  Αριθμ. 1396 (8)
    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πινδέων Νομού Τρικάλων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5 του ν. 3584/ 

2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2190/1994, του 

π.δ. 50/2001.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο του π.δ. 63/2005 και της υπ’ 
αριθμ. 550/7.10.1992 εγκυκλίου της Γραμματείας του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ 1157 τ.Β. 10.7.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας περί Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Δ/ντές Τοπ. 
Αυτ/σης και Δ/σης για υπογραφή με Ε.Γ.Γ.Π.Θ.

5. Την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση του Δήμου Πινδέων 
Ν. Τρικάλων.

6. Την υπ’ αριθμ. 125/2007 γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Νομού Τρικάλων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 87/2007 απόφαση του Δή−
μου Πινδέων Νομού Τρικάλων με την οποία τροποποι−
είται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)του 
Δήμου Πινδέων ως εξής:

Στο άρθρο 10 Τακτικές Οργαν. Θέσεις με Σχέση Ερ−
γασίας Δημ. Δικαίου καταργείται:

Μία (1 ) θέση ΤΕ Διοικητικών Λογιστών
Προστίθεται:
Μία (1 ) θέση ΤΕ Λογιστικού
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πινδέων.

Κατά τα λοιπά ο ΟΕΥ του Δήμου Πινδέων που δημο−
σιεύθηκε 873/24.5.1999 τ.β παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΚΗ
F

  Αριθμ. 711 (9)
      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κλεινοβού Νομού Τρικάλων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5 του ν. 3584/ 2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2190/1994, του 

π.δ. 50/2001.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο του π.δ. 63/2005 και της υπ’ 
αριθμ. 550/7.10.1992 εγκυκλίου της Γραμματείας του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ 1157 τ.Β. 10.7.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας περί Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Δ/ντές Τοπ. 
Αυτ/σης και Δ/σης για υπογραφή με Ε.Γ.Γ.Π.Θ.

5. Την υπ’ αριθμ. 147/2007 απόφαση του Δήμου Κλει−
νοβού Ν. Τρικάλων.

6. Την υπ’ αριθμ. 127/2007 γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Νομού Τρικάλων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 147/2007 απόφαση του Δή−
μου Κλεινοβού Νομού Τρικάλων με την οποία τροπο−
ποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του Δήμου Κλεινοβού ως εξής:

Στο άρθρο 10 Τακτικές Οργαν. Θέσεις με Σχέση Ερ−
γασίας Δημ. Δικαίου καταργείται:

Μία (1 ) θέση ΤΕ Διοικητικών Λογιστών
Προστίθεται:
Μία (1 ) θέση ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρονικός Οπτιακου−

στικών Συστημάτων).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κλεινοβού.

Κατά τα λοιπά ο ΟΕΥ του Δήμου Κλεινοβού που δη−
μοσιεύθηκε 928/26.5.1999 τ.Β παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 14 Φεβρουαρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΚΗ
F

      (10)
    Καταλογιστική Πράξη 1/2008.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

    Με την υπ’ αριθμ. 1/11.2.2008 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης του Τελωνείου Λαυρίου καταλόγισε σε 
βάρος των:

1. ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Λ 
965913/1978, άγνωστης διαμονής.

2. ΚΑΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου και της Αγγελικής, 
κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός Αττίδος 24, με Α.Δ.Τ. 
Φ.069389/2001, πληρεξουσίου του ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΥ του Χρήστου, κατοίκου Βάρης Αττικής, Λεωφ. Βάρης 
24, με ΑΔΤ Ρ640781/1997.

3. ΒΑΣΙΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
και της Αφροδίτης, κάτοικο Αγρινίου, Πανδώρας 5, Α.Δ.Τ. 
Ι851966/1981

για λαθρεμπορία ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας 
MERCEDES

Α) Πολλαπλό τέλος ύψους € 543081,30, πλέον Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. 2,4%, το οποίο επιμέρισε ισομερώς στον καθένα 
και κήρυξε αυτούς αλληλεγγύως υπόχρεους για την 
καταβολή του συνόλου αυτού.

Β) Δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ύψους 181.027,10 
€ αλληλεγγύως και εις ολόκληρο σε κάθε υπαίτιο.

Γ) Την ποινή του άρθρου 160, ν. 2960/2001, ύψους 
14.653,00 € αλληλεγγύως και εις ολόκληρο σε κάθε 
υπαίτιο.

  Η Προϊσταμένη

Ε. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ
F

  Αριθμ. Γ/ΕΞ/342 (11)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25/2004 απόφασης της Αρ−

χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή−
ρα (ΦΕΚ Β 684/2004). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Αριθμ. αποφ. 64/2007) 

 Στο εδάφιο Α της υπ’ αριθμ.25/2004 απόφασης της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
σελ. 4, μετά από το κείμενο: «Οι εξοφλήσεις οικονομι−
κών υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγματικές και 
διαταγές πληρωμής δεν αποκτούν δημοσιότητα, ώστε 
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τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
προσκομίζονται από τα υποκείμενα.

«Προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ενημέρωση για εξοφλήσεις οφειλών που προέρχονται 

από καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων από τραπε−
ζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών πληρωμής που 
έχουν εκδοθεί για αυτές τις οφειλές, πρέπει να γίνεται 
από τα τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν 
αποστείλει και τις σχετικές αρχικές καταχωρήσεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

        Στην υπ’ αριθμ. Φ.75606/63395/20.12.2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 23/15.1.2008 (Τεύχος Β΄), διορθώνεται ως προς το 
όνομα του συζύγου

από το εσφαλμένο: «ΗΛΙΑ»
στο ορθό: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

   Με εντολή Υφυπουργού

Ο Τμηματάρχης
Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ

F

(13)
      Στην υπ’ αριθμ. Φ. 104743/79387/07/8.1.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 73/22.1.2008 (τ.Β΄) διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «Με την υπ’ αριθμ. Φ. 104743/ 
79387/07/8.1.2007 απόφαση ...............»

στο ορθό: «Με την υπ’ αριθμ. Φ. 104743/79387/07/8.1.2008 
απόφαση ...............».

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Τμηματάρχης
ΑΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

F

(14)
    Στην υπ’ αριθμ. 34713/2007 απόφαση του Υπουργού Εσω−

τερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 238/14.2.2008/τ. Β΄ 
και αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4683/9.2.1998 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός Προσωπικού 
των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 140 
Β΄/18.2.1998), επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 3053, στήλη 2η και στίχο 15ο εκ των 
κάτω,

από το λανθασμένο: «(ΦΕΚ 39/Α75.3.2001)…»,
στο ορθό: «(ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001)…».
β) Στη σελίδα 3054, στήλη 1η και στίχους 7 και 8 εκ 

των άνω,
από το λανθασμένο: «…(ΦΕΚ 140/Β718.2.1998…»,
στο ορθό: «…(ΦΕΚ 140/Β΄/18.2.1998…». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(15)
Στην υπ’αριθμ. Φ. 93796/63130/07/9.1.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
73/22.1.2008 τ.Β΄ και αφορά στην σελ. 870, στήλη Α και 
στίχο 8 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο «.... 9−11.2000...»
στο ορθό «.... 9.11.2000...»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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