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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165 /Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3/
Β/05.01.2001) «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστι−
κών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται
η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του
Ν. 2860/2000 στην υπηρεσία διαχείρησης του επι−
χειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. .
Τροποποίηση της 52890/2−12−2004 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνο−
θάλασσας Μεσολογγίου» (ΦΕΚ 1965/Β΄/31−12−2004).
Τροποποίηση της 52771/2−12−2004 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης της
Λίμνης Κερκίνης» (ΦΕΚ 1934 Β΄/28−12−2004).................
Λειτουργία λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας Δήμου Χολαργού........................................................
Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου, δωδεκάμηνης (12) χρονικής διάρκειας, στο
ΚΕΠ του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. .................
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για
το Β’ εξάμηνο του έτους 2010 για το προσωπικό
της Δ/νσης Κτην/κής και των Αγροτικών Κτηνια−
τρείων του Νομού Λάρισας ..................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28172/ΕΥΘΥ1210
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165 /Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3/
Β/05.01.2001) «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστι−
κών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η
αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν. 2860/
2000 στην υπηρεσία διαχείρησης του επιχειρησια−
κού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 παρ. 1,
στ. (α),
3. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/ Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης», όπως ισχύει,
4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
κ.λπ.,
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876
(ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
κ.λπ.,
9 Tο Π.Δ. 178/2000 (165/Α/14.07.2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει,
10. Την αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β/12.2.2010)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί
«Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρου Αρ−
ναουτάκη,
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9766/ΕΥΣ
1120/29−2−2008 (ΦΕΚ 473/Β/18.03.2008), «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277/ 8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/
Β΄/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο−
νίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμ−
φωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007»,
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12. Την υπ’ αριθ. πρωτ.50057/1060/09.06.2010 πρόταση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο−
νίας για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού της Ενδιάμεσης Διαχειρι−
στικής Αρχής,
13. Το αριθμ. 50055/1059/09.06.2010 έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί
Σύστασης θέσης Αναπληρωτή προϊσταμένου στην ΕΔΑ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσό−
ντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται,
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 (1) του ν. 3614/2007 στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας κατά κατηγορία, όπως περιγράφεται στα
παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη
θέση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου
1. Για τη θέση του Προϊσταμένου και του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απαιτούνται τα πα−
ρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
Ι. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία:
i) δεκαετής (10) για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii) οκταετής (8) για τους κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης.
iii) εξαετής (6) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής,
γ) άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο
της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού
ομάδας έργου ή εργασίας.
Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της
Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης
εργασίας είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του
Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
ΙΙ. Ουσιαστικά προσόντα:
α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
β) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμά−
των ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα,
γ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας,
δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
ε) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής και
στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμών γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
2. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ−
ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης
πεδίο,

β) εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονισμό,
σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων,
γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας.
Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα των Προ−
ϊσταμένων των Μονάδων και του προσωπικού της κα−
τηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Για τη θέση των Προϊσταμένων Μονάδων απαιτεί−
ται:
Ι. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία
i) οκταετής (8) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία,
με εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην εκτέλεση,
διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών
προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων
ii) εξαετής (6) για όσους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης, με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην
εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο
κοινοτικών προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων,
iii) τριετής (3) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
με εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκτέλεση,
διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών
προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της
Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης
εργασίας είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του
Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
ΙΙ. Ουσιαστικά προσόντα:
α) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμά−
των ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα.
β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
δ) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής και
ε) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
ΙΙΙ. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. μηχανικού,
γεωτεχνικού, οικονομολόγου, πολιτικού επιστήμονα, νο−
μικού, κοινωνιολόγου,
β) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−
φές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας πεδίο,
γ) εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό,
σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών ή αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων,
δ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας
Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. απατούνται τα
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) ελάχιστη απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία
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i) τετραετής (4), με εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον
έτους στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδια−
σμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων
ii) τριετής (3) για όσους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης, με εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην
εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο
κοινοτικών προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων
iii) διετής (2) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
με εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκτέλεση,
διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών
προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Προκειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει το
Γραφείο ΟΠΣ απαιτείται πτυχίο ή τίτλος ή τουλάχιστον
τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο
της πληροφορικής.
Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της
Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης
εργασία είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του
Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμά−
των ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα.
β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
δ) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής και
ε) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. μηχανικού,
γεωτεχνικού, οικονομολόγου, πολιτικού επιστήμονα, νο−
μικού, κοινωνιολόγου,
β) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−
φές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας πεδίο,
γ) εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό,
σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών ή αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων,
δ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας
Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το
προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία,
Προκειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει το
γραφείο ΟΠΣ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή επαγγελ−
ματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής.
Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της
Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης
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εργασίας είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του
Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμά−
των ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα.
β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών,
δ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημε−
δαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, διοίκησης
επιχειρήσεων, ή πληροφορικής, ή λογιστικής Τ.Ε.Ι., ή βι−
βλιοθηκονομίας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότη−
τας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, ή πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής Στατιστικής
που λειτούργησε υπό την εποπτεία της πρώην Ανωτά−
της Βιομηχανικής Σχολής του Πειραιά,
β) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής,
γ) εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, λο−
γιστικής ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων,
δ) γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.
Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για
το προσωπικό της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ.Ε. απαιτούνται
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Τυπικά προσόντα:
α) απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνι−
κού ή επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξα−
τάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (δι−
οίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού
ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού−επαγγελματικού
λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών − γραμματέων
ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.
β) διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέση
γραμματέως ή σε χειρισμό εφαρμογών πληροφορικής.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
β) ικανότητα οργάνωσης γραφείου,
γ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
αντίστοιχου διπλώματος από κέντρα ελευθέρων σπου−
δών ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής,
β) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής,
γ) εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, λο−
γιστικής ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων,
δ) γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήριξης.
Άρθρο 5
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για
το προσωπικό της κατηγορίας Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Για το προσωπικό της κατηγορίας Υ.Ε. απαιτούνται τα
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) απολυτήριος τίτλος γυμνασίου ή ισότιμος της αλ−
λοδαπής,
β) ικανότητα συνεργασίας.
2. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) τίτλος αποφοίτησης από τις μέσες επαγγελματικές
σχολές ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,
β) στοιχειώδης γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας
κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά
1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου
ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικό−
τητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.
2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμό−
διας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού
προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991 από την
οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας
που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της,
ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή του εργοδότη στην
περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας
εργασίας συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου κατά το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ή αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 165/Γ΄Κ.Π.Σ. 303/3.1.2001 (ΦΕΚ 3/
Β’/5.1.2001) «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπά−
ται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000,
στην Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προ−
γράμματος Δυτικής Μακεδονίας» προηγούμενη απόφα−
ση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας καταργείται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 27925
(2)
Τροποποίηση της 52890/2−12−2004 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνο−
θάλασσας Μεσολογγίου» (ΦΕΚ 1965/Β΄/31−12−2004).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή
δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την από 13−4−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου (πρακτικό Νο 73) του Φορέα Διαχείρισης Λι−
μνοθάλασσας Μεσολογγίου.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού πρoϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 52890/2−12−2004 απόφα−
σης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουρ−
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» (ΦΕΚ 1965/Β΄) με την προ−
σθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως εξής:
«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ΄αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ΄ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70
ευρώ ανά ημέρα.
Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρία−
ση του Δ.Σ., τα μέλη λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 50
Ευρώ για κάθε ένα από τα μέλη και 100 ευρώ για τον
πρόεδρο του Δ.Σ.
Πέραν των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ο Φορέας καλύπτει
τις δαπάνες και για άλλες μετακινήσεις του Προέδρου ή
και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν αυτές έχουν ως αντικεί−
μενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης.
Για την έγκριση των τελευταίων μετακινήσεων θα πρέ−
πει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
Τα αναπληρωματικά μέλη δικαιούνται τις παραπάνω
αποζημιώσεις μόνο για τη συμμετοχή τους στις συνεδρι−
άσεις του Δ.Σ. και μόνο στην περίπτωση απουσίας του
τακτικού μέλους. Στην περίπτωση που παρευρίσκονται
στη συνεδρίαση αμφότεροι, την αποζημίωση δικαιούται
μόνο το τακτικό μέλος.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 27930
(3)
Τροποποίηση της 52771/2−12−2004 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης της
Λίμνης Κερκίνης » (ΦΕΚ 1934 Β΄/28−12−2004).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 2742/1999
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«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε−
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
3. Την 7/πρακτ.16/10−5−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού πρoϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 52771/2−12−2004 απόφα−
σης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουρ−
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
της Λίμνης Κερκίνης» ( ΦΕΚ 1934/Β) με την προσθήκη
παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως εξής:
«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70
ευρώ ανά ημέρα.
Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρία−
ση του Δ.Σ., τα μέλη λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 50
Ευρώ για κάθε ένα από τα μέλη και 100 ευρώ για τον
πρόεδρο του Δ.Σ.
Πέραν των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ο Φορέας καλύπτει
τις δαπάνες και για άλλες μετακινήσεις του Προέδρου ή
και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν αυτές έχουν ως αντικεί−
μενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης.
Για την έγκριση των τελευταίων μετακινήσεων θα πρέ−
πει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
Τα αναπληρωματικά μέλη δικαιούνται τις παραπάνω
αποζημιώσεις μόνο για τη συμμετοχή τους στις συνεδρι−
άσεις του Δ.Σ. και μόνο στην περίπτωση απουσίας του
τακτικού μέλους. Στην περίπτωση που παρευρίσκονται
στη συνεδρίαση αμφότεροι, την αποζημίωση δικαιούται
μόνο το τακτικό μέλος.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 22976/13219
(4)
Λειτουργία λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γεωρ−
γίας Δήμου Χολαργού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α’)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. υπ’ αρ. 115/2008
(ΦΕΚ Α’179/2008) Όροι και προϋποθέσεις Λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/
2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την
ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών
στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς και Θεσ−
σαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
4. Το με αριθμ. πρωτ. 9439/2010 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς−Πειραιά με το οποίο
μας διαβιβάστηκε α) η 19/19−5−2010 (θέμα 5°) πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) την αρ.
206/08 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού
και 1186/2009 έγγραφο Δήμου Χολαργού και γ) το αρ.
2009/4/129−β΄/22−4−2010 έγγραφο της Τροχαίας Αγίας
Παρασκευής, σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λα−
ϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γεωργίας Δήμου
Χολαργού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς προϊ−
όντων βιολογικής γεωργίας Δήμου Χολαργού, επί της
οδού Σύρου (από την οδό Περικλέους έως την οδό Βε−
ντούρη) κάθε Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας: α)
χειμερινό από 14:30 έως 18:00 και β) θερινό από 16:30
έως 19:30.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ.: 16984
(5)
Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου,
δωδεκάμηνης (12) χρονικής διάρκειας, στο ΚΕΠ του
Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997) β) των άρθρων 6 παρ. 10 και
7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 /Α/ 1997)
και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις δ) του άρθρου 31
του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ102/Α/2002) που αφορούν τη
σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών ε) της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004
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(ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004) όπου ορίζεται ότι: «για τις ανάγκες
λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυ−
σικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις
οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτού−
νται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998», στ) του άρθρου
14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28.12.2009).
2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006 εγκύ−
κλιος του ΥΠΕΣ που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στα ΚΕΠ.
3. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010, ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4−18/1969/28.1.2010, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−24/4090/24.2.2010 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−35/5326/10.3.2010 εγκύκλιοι του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.
4.Το αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/9/13549/10.6.2010 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/32/4874/4.3.2010 (ΦΕΚ 247/
τ.Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης
έργου, δωδεκάμηνης (12) χρονικής διάρκειας, στο ΚΕΠ
του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:

και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α) όπως ισχύουν. Είναι προφανές, ότι η ανακοίνωση
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται
να υποβληθούν, υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας
του ΑΣΕΠ
• Προϋπόθεση της κατάρτισης των συμβάσεων είναι
η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας των ΚΕΠ.
• Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστη−
μα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το
ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους
ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει
για όσο χρονικό διάστημα δεν υλοποιήθηκαν από τους
αρχικούς συμβασιούχους.
• Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρω−
τοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα
σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε,
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ., η
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια
υπηρεσία των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Σε διαφορετική
περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση
αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2010

ΟΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

2

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΟ (2)

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου
τυπικού προσόντος.
Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή
υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί−
στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί−
ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την
περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους
λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ € ενώ μετά
τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται
σε 1.000 ευρώ €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος
Δήμος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του
Πολίτη ή η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το
Δήμαρχο ή από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα
από αυτούς όργανα.
• Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των ΚΕΠ με
μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τις αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/
Φ.4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του Ν.
3812/ 2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγμα−
τοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία

Αριθμ.: 3126
(6)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση,
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ερ−
γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β’ εξάμη−
νο του έτους 2010 για το προσωπικό της Δ/νσης
Κτην/κής και των Αγροτικών Κτηνιατρείων του Νο−
μού Λάρισας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 Ν. 2738/99, βάσει
των οποίων, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, διαπι−
στώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και η
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό που
υπηρετεί στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003, βάσει των
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.. και των
Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997
και άρθρ. 6 του Ν.3833/2010 «περί δημοσιονομικής προ−
σαρμογής».
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5. Την υπ’ αριθμ. 3951 /εγκ. 3/20−9−2006 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη
διενέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνι−
ατρικής υπηρεσίας στα καταστήματα Κτηνιατρικού
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.
6. Την αριθμ. 10891/31−7−2007 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, «περί καθορισμού ωρα−
ρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 υπάρχει υπόλοιπο
8.129.50 Ευρώ από το Α’ εξάμηνο και στον 0512 8.009.76
Ευρώ που θα μεταφερθούν στο Β’ εξάμηνο του 2009
και έχουν εγγραφεί στην 2η τροποποίηση του 2009
πιστώσεις ύψους 30.000 ευρώ και 40.000 ευρώ αντί−
στοιχα.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/
1998.
9. Το γεγονός ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2010,
το προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό είναι 25 Κτη−
νίατροι και απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά για
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι έξι
(6) ημέρες την εβδομάδα, από ώρες 17:00 έως 22:00
και κατά μήνα 30 ώρες ο καθένας, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις
νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων ημερών μέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας το
μήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, ει−
κοσιπέντε (25) υπαλλήλων για το Β’ εξάμηνο του έτους
2010, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
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γκών και υποχρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για το Β’ εξάμηνο του έτους 2010 και μέχρι
9,300 ώρες συνολικά για εικοσιπέντε Κτηνιάτρους που
υπηρετούν στην Δ/νση Κτην/κής και στα Αγροτικά Κτη−
νιατρεία της Ν.Α. Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Εικοσιπέντε (25) υπάλληλοι με τριάντα (30) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες =25X30X6= 4500 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Εικοσιπέντε (25) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες =25X16X6= 2.400 ώρες
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Εικοσιπέντε (25) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες = 25X16X6= 2.400 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους, θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2010.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Δ/ντής Κτην/κής της
Ν.Α. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύ−
ει να ισχύει.
Λάρισα, 28 Ιουνίου 2010
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
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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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