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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49896 οικ. Φ. 702. 14 (1)
 Παροχή εφ’ άπαξ ειδικής αποζημίωσης σε Εθελοντές Πυ−

ροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος που συμμε−
τείχαν σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές κατά την αντι−
πυρική περίοδο έτους 2007 και η περιοχή τους είχε 
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1951/1991 

«Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄84).

2. Των άρθρων 41 παρ. 1 εδ. δ’ και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α’ 98).

3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 
«Συγχώνευση Υπουργείων» (Α’ 231).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ 10689/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (40/Β΄/16.1.2009).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 357/7.1.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί καταργήσεως θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 3/τ.Β).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού 13.300,00 € για το έτος 2009, που θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

7. Το από 11.11.2008 Εισηγητικό Σημείωμα προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών «Παροχή εφ’ άπαξ ειδικής αποζη−
μίωσης σε Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού 
Σώματος», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Παρέχουμε εφ’ άπαξ ειδική αποζημίωση ύψους εκατό 
(100) Ευρώ σε κάθε έναν από τους Εθελοντές Πυροσβέ−
στες του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι αποδεδειγ−
μένα συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλων δασικών 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2007 και 
η περιοχή τους είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, με σκοπό την επιβράβευση της προσφοράς 
τους προς το Πυροσβεστικό Σώμα και εν γένει στο 
κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 17 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝIKOΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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Αριθμ. Φ6. 107/11815/832 (2)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας του εργοστασίου της 

«DEMO ABEE». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει.

 β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).

 γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει.

 δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄).

 ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).

 στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄).

 ζ) του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως 
ισχύει.

 η) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Δ 15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 91 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/14.12.2007 (ΦΕΚ 2474 
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση 
στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστά−
μενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της 
Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να 
υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού» όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.9379/7622−4−2008 (ΦΕΚ 
778 Β΄) όμοια.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 33361/5.9.1991 κοινή υπουργική από−
φαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το αρ. 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 703 Β΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 13444/29.1.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων 
«Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199 Β΄).

7. Τις υπ’ αριθμ. Φ 6.107/2890/135/19.3.2001 και Φ 6.1
07/19246/1298/26.11.2002 αποφάσεις μας με τις οποίες 
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 5.4.2007 
στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και ιατρο−
τεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων παρεντερικής δια−
τροφής, διαλυμάτων συντήρησης ανθρωπίνων μοσχευ−
μάτων και υγρών φακών επαφής της «DEMO ABEE».

8. Την από 23.10.2008 αίτηση της «DEMO ABEE» για τη 
χορήγηση άδειας μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του 
προαναφερόμενου εργοστάσιου.

9. Την από 21.5.2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας και 
την 45506/23.6.2009 γνωμάτευση του ΕΟΦ, αποφασί−
ζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας μετά από μηχανο−
λογικό εκσυγχρονισμό διάρκειας οκτώ (8) ετών στο 
εργοστάσιο της «DEMO ABEE» όπως αυτό εικονίζεται 
στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα 
απόφαση και έχει τα πιο κάτω ειδικά στοιχεία:

Φορέας: «DEMO ABEE»
Θέση εγκατάστασης: 21ο χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, 

Κρυονέρι Αττικής
Είδος δραστηριότητας: παραγωγή φαρμακευτικών και 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων παρεντερι−
κής διατροφής, διαλυμάτων συντήρησης ανθρωπίνων 
μοσχευμάτων και υγρών φακών επαφής.

Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 2344,78 KW (κιν.), 
962,55 KW (θερμ.), αξίας 36.917.796 €.

Μη παραγωγικός εξοπλισμός (ισχύος 584,39 KW (κιν.), 
22 KW (θερμ.), αξίας 482.200 €.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της 
τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής 
όρους:

 α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση 
ο αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των 
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι−
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται 
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι−
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ, 
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ) 

 β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται 
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και 
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και 
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν 
με την ΠΕΧΩ 677/Φ.Περ.9/08/25.2.2008 απόφαση της Πε−
ριφέρειας Αττικής 

 γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει 
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την μελέτη πυ−
ρασφάλειας και να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέ−
ωση του 1181/Φ.701.4/ 8187−219/12.5.2009 πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας

 δ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να παίρνει 
όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το β.δ. 227/1963 
(ΦΕΚ 65Α) «περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λει−
τουργίας αυτών» και οι ατμολέβητες πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασί−
ας

 ε) η διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 1315/23.3.2009 άδεια της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας της ΝΑ Αν. Αττικής και το από 28.2.2007 
ιδιωτικό συμφωνητικό με την «POLYECO AE».

3. Η παρούσα άδεια τροποποιείται σε περίπτωση αλ−
λαγής του φορέα ή της επωνυμίας του. Τόσο ο παλαιός 
όσο και ο νέος φορέας, υποχρεούνται μέσα σε δύο 
μήνες από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να 
ειδοποιήσουν την υπηρεσία μας. Επίσης, η άδεια αυτή 
δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση 
να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει 
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

Με εντολή Υπουργών

 Η Γενική Διευθύντρια  Η Γενική Διευθύντρια
 Στηρ. Βιομηχανίας Υπ. Υγείας και
 του ΥΠΑΝ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
   ΑΔ. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.500/390/94197/Ε5 (3)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας στον Παιδικό 
Σταθμό Δήμου Πέτα, Νομού Άρτας.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ. 1 εδαφ. Δ’ του 

ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 
Α 98.

3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16.6.1994 εγκυκλίου του 
ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκη−
σης.

4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν.2327/1995 
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ. α του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουργική 
απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) 
που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

13. Το υπ’ αριθμ. 181/23.7.2008 έγγραφο και την υπ’ 
αριθμ. 222/5.11.2008 τηλεομοιοτυπία του Παιδικού Σταθ−
μού Δήμου Πέτα, Νομού Άρτας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην 
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της, 
αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι − στο Παιδικό Σταθμό Δήμου Πέτα, Νομού Αρτας.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.11.2008.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Παιδικού Σταθμού Δήμου Πέτα.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Ε ως 
εξής: 6042−001

368,00 ΕΥΡΩ (1 θέση Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 2 μήνες) για το έτος 
2009 (μεταφορά πίστωσης από Π/Υ 2008) και

2208,00 ΕΥΡΩ (1 θέση Χ184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για κα−
θένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. Αντίστοιχη 
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του 
Σταθμού αυτού για μία πενταετία τουλάχιστον.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από 
το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/426/94193/Ε5 (4)
    Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο Γ.Ν.Α., «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του 

ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α 98.

3. Τις διατάξεις της Ε5/1387/16.6.1994 εγκυκλίου του 
ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκη−
σης.
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4. Τις διατάξεις της Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β, 168) διυ−
πουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ.3, εδ.α του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α, 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α, 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουρ−
γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα 
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.9559/23.1.2009 (ΦΕΚ 85/
Β/23.1.2009) απόφαση, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης Γ. Παπαγεωργίου και Μ. Σαλμά.

12. Την υπ’ αριθμ. Στ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

13. Το υπ’ αριθμ. 23574/3.11.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανα−
φέρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην 
οποία επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστω−
σης στον οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψη της, 
αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τριανταοκτώ (38) θέσεις πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Γ.Ν.Α, «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ−
ΣΜΟΣ», ως εξής:

−Δέκα (10) θέσεων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.
−Πέντε (5) θέσεων του Τμήματος Μηχανολογίας.
−Πέντε (5) θέσεων του Τμήμοτος Ηλεκτρολογίας.
−Τριών (3) θέσεων του Τμήματος Αυτοματισμού.
−Πέντε (5) θέσεων του Τμήματος Ηλεκτρονικής.
−Πέντε (5) θέσεων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.
−Πέντε (5) θέσεων του Τμήματος Πολιτικών Έργων 

Υποδομής.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι πραγ−

ματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.1.2009.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 

ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Κ.Α. 0289 και 
0551 ως εξής:

83.904,00 ΕΥΡΩ (38 θέσεις Χ 184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) 
για το έτος 2009 και 83.904,00 ΕΥΡΩ (38 θέσεις Χ 
184 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγ−
γραφεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του 2009. Αντίστοιχη πίστωση θα εγγράφεται στους 
προϋπολογισμούς του Νοσοκομείου αυτού για μία 
πενταετία τουλάχιστον.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς ανατρέχει από 
το χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθμ. 14423 (5)
    Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α’43) «Κατάταξη 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύ−
στημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», 
όπως ισχύει.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του ν. 3498/2006 

(ΦΕΚ 230 Α) « Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και άλλες 
διατάξεις». 

2) Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2160/1993 
(ΦΕΚ 118 Α) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες δι−
ατάξεις». 

3) Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α).

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

5) Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ 85/Α’).

6) Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α).

7) Την υπ’ αριθμ. 23908/1.12.1991 (ΦΕΚ Β΄ 208) κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων, όπως ισχύει, περί καθορισμού προδιαγραφών 
ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων 
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του 
ν.1892/1990.

8) Tο υπ’ αριθμ. π.δ. 43/2002 για την κατάταξη των 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορί−
ες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές 
αυτών (Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανά−
πτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1441). 

9) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
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1) Την τροποποίηση του στοιχείου (22) του πίνακα του 
εδαφίου ε) της παρ. 11 του υποκεφαλαίου Β΄ του Δεύτε−
ρου Κεφαλαίου του πδ. 43/2002, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης, ως ακολούθως: 

22. Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων μετά 
από ανακύκλωση)

Όχι σε απόσταση μικρότερη 
των 1000μ. από τα όρια του 
γηπέδου.

2) Η ρύθμιση της παραπάνω παραγράφου δεν εφαρ−
μόζεται εάν αίτηση για έγκριση σκοπιμότητας για 
δημιουργία συνεδριακού κέντρου, είχε κατατεθεί 
πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 
Απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 
1441/9.8.2007).

3) Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43) 
«Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορί−
ες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές 
αυτών», όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 7592 (6)
    Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Βουκολι−
ών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ 1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997
2. Την από 13.1.2005 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ−
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των συμ−
βάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το 
οποίο αφορά στην κατανομή διακοσίων πενήντα εννέα 
(259) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι 
μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Χώρας 
στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009, απο−
φασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
από τον Δήμο Βουκολιών διάρκειας έως έξι (6) μηνών 
για την υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π ) του Δήμου 
Βουκολιών

2) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση 
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία 
Υπουργείου)

3) Αριθμός ατόμων που θα ασχοληθούν:Δύο (2) 
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 

οικείου ΚΕΠ 

5) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ,

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005.

6) Έργο που θα εκτελεστεί: α) Η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της 
τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμό−
διες υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων βάσεων δεδο−
μένων που θα εγκαταστήσει β) Η κατάρτιση βάσεων 
δεδομένων με πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος 
και η παράδοση του ολοκληρωμένου συστήματος σε 
λειτουργία

7) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο.

8) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέ−
χωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται 
οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως 
αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. με 
αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007.

9) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο διάστημα των 
συμβάσεων.

10) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ .

11)Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω 
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις 
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρημα−
τοδοτηθούν και θα ανακληθούν

12) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βου−
κολιών ετών 2009 και 2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 30 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
Αριθμ. 7246 (7)
    Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
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• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ 1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997
2. Την από 13.1.2005 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ−
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των συμ−
βάσεων των ΚΕΠ

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το 
οποίο αφορά στην κατανομή διακοσίων πενήντα εννέα 
(259) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι 
μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Χώρας 
στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009, απο−
φασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
από τον Δήμο Χανίων διάρκειας έως έξι (6) μηνών για 
την υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π ) του Δήμου 
Χανίων

2) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση 
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία 
Υπουργείου)

3) Αριθμός ατόμων που θα ασχοληθούν: Ένα (1)
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 

οικείου ΚΕΠ
5) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 

με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:
1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 

των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ, 

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005.

6) Έργο που θα εκτελεστεί: α)Η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της 
τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμό−
διες υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων βάσεων δεδο−
μένων που θα εγκαταστήσει β) Η κατάρτιση βάσεων 
δεδομένων με πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντος 
και η παράδοση του ολοκληρωμένου συστήματος σε 
λειτουργία.

7) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο

8) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέ−
χωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται 
οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως 

αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. με 
αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007.

9) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο διάστημα των 
συμβάσεων.

10) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.

11) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω 
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις 
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρημα−
τοδοτηθούν και θα ανακληθούν.

12) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) η οποία 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων ετών 
2009 και 2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 30 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F

Αριθμ. Φ6/12686 (8)
    Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τομέων Νοσηλευτικού Το−

μέα των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 5ης Υ.Π.Ε. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

  O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ΦΕΚ Α’ 26/9.2.2007).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 (ε) του 
ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81/4.4.2005), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο τρίτο παράγραφος 1 του ν. 3527/2007 
(ΦΕΚ Α’ 25/9.2.2007)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5 
περίπτωση 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81/4.4.2005), όπως 
η περίπτωση 13 αναριθμήθηκε με την κατάργηση, μεταξύ 
άλλων, των περιπτώσεων 4, 11 και 12, σύμφωνα με το 
άρθρο τρίτο παράγραφος 11 του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α’ 
25/9.2.2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 10778/3.7.2009 απόφαση του Διοι−
κητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
περί κύρωσης του πρακτικού επιλογής ως προς την 
νομιμότητα.

5. Την υπ’ αριθμ.12/14.4.2009 απόφαση της συνεδρίασης 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας.

6. Τους οργανισμούς των Νοσοκομείων, αποφασίζου−
με:

1. Την τοποθέτηση της Τσινίδου Ελισάβετ του Νικολά−
ου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Λάρι−
σας με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του Εργαστη−
ριακού Τομέα του Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

2. Την τοποθέτηση της Κουλούσιου Μαρίας του Βα−
σιλείου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν. 
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Λάρισας με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 8ου 
Νοσηλευτικού Μαιευτικού − Γυναικολογικού Τομέα του 
Π.Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

3. Την τοποθέτηση της Γεωργαλή Σοφίας του Γε−
ωργίου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Ααμ\ας, με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 5ου 

Νοσηλευτικού Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν. Λαμίας 
για μια τριετία.

4. Την τοποθέτηση της Γελαγώτα Δήμητρας του 
Ευαγγέλου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του 
Γ.Ν. Βόλου, με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 2ου 
Νοσηλευτικού Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Βόλου για 
μια τριετία.

5. Την τοποθέτηση της Μπεκιάρη Μαρίας του Κων−
σταντίνου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του 
Γ.Ν. Χαλκίδας, με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 
1ου Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Χαλκίδας για μια τρι−
ετία.

6. Την τοποθέτηση της Τσόγια−Σαμαρά Κωνσταντινιάς 
του Δημητρίου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
του Γ.Ν. Λάρισας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης 
του 1ου Νοσηλευτικού Παθολογικού Τομέα του Π.Γ.Ν. 
Λάρισας για μια τριετία.

7. Την τοποθέτηση της Παπανίκου Θεοδώρας του 
Χρήστου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Καρδίτσας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του Πα−
θολογικού Τομέα του Γ.Ν. Καρδίτσας για μια τριετία.

8. Την τοποθέτηση της Μπέη Παρασκευής του Πα−
ναγιώτη, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Λάρισας με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του Παθο−
λογικού Τομέα του Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

9. Την τοποθέτηση της Σακκά Ελένης του Αριστοτέλη, 
υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Βόλου, με 
βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 3ου Νοσηλευτικού 
Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν. Βόλου για μια τριετία.

10. Την τοποθέτηση της Βέργου Ελένης του Κωνστα−
ντίνου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν. 
Λάρισας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 5ου Νο−
σηλευτικού Τομέα του Π.Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

11. Την τοποθέτηση της Σκαρμούτσου Κωνσταντίνας 
του Σπυρίδωνος, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
του Γ.Ν. Λαμίας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης 
του 3ου Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Λαμίας για μια 
τριετία.

12. Την τοποθέτηση της Μοσκόφη Ελένης του Γε−
ωργίου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Λάρισας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του Χει−
ρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

13. Την τοποθέτηση της Καπρή Αργυρώς του Χαρα−
λάμπους, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Χαλκίδας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 2ου 
Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Χαλκίδας για μια τριε−
τία.

14. Την τοποθέτηση της Περόνα Ζωής του Ιωάννη, 
υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας 
με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 6ου Νοσηλευτι−
κού Τομέα του Π.Γ.Ν. Λάρισας για μια τριετία.

15. Την τοποθέτηση της Γαλάτου Νίκης του Παναγιώτη 
υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Άμφισσας, 
με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του Χειρουργικού 
Τομέα του Γ.Ν. Άμφισσας για μια τριετία.

16. Την τοποθέτηση της Ράτσικα Ευαγγελίας του Νι−
κολάου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Τρικάλων, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 3ου 
Νοσηλευτικού Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν. Τρικάλων 
για μια τριετία.

17. Την τοποθέτηση της Παπαδοπούλου Σταυρούλας 
του Βασιλείου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
του Γ.Ν. Καρδίτσας με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης 
του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν. Καρδίτσας για μια 
τριετία.

18. Την τοποθέτηση της Σερέτη Κωνσταντινιά του 
Βαϊου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Τρικάλων, με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 4ου 

Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Τρικάλων για μια τριε−
τία.

19. Την τοποθέτηση της Λαζαρίδου Ελένης του Χρή−
στου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Θήβας, με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης του 1ου Νο−
σηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Θήβας για μια τριετία.

20. Την τοποθέτηση της Βαρδούλη Μαρίας του Γε−
ωργίου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Λάρισας, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 2ου 
Νοσηλευτικού Τομέα του Γ.Ν. Λαμίας για μια τριετία.

21. Την τοποθέτηση της Καραναστάση Δέσποινας 
του Ευαγγέλου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
του Π.Γ.Ν. Λάρισας με βαθμό Α΄ σε θέση Προϊσταμένης 
του 2ου Παθολογικού Τομέα του Π.Γ.Ν. Λάρισας για μια 
τριετία.

22. Την τοποθέτηση της Βαΐτση Κωνσταντίνας του 
Ηλία, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Βό−
λου, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του 4ου Νοση−
λευτικού Τομέα του Γ.Ν. Βόλου για μια τριετία.

23.Την τοποθέτηση της Κουτσούρη Αριστέας του Ευ−
αγγέλου, υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. 
Λιβαδειάς, με βαθμό Α’ σε θέση Προϊσταμένης του Πα−
θολογικού Τομέα του Γ.Ν. Λιβαδειάς για μια τριετία.

Οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση παύει να 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 4 Αυγούστου 2009

  Ο Διοικητής
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017111908090008*

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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