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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ ον. πατρός ΜΩΧΑΜΕΝΤ, 
γεν. 1966 στην ΑΙΓΥΠΤΟ .

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 113686/61175/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ ον. πατρός ΜΩΧΑ−
ΜΕΝΤ, γεν. 1966 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(2)

      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΖΗΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1957 
στην Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108651/70005/17.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονταν δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΖΗΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1957 
στην Αλβανία και

β) ΖΗΣΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1964 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109084/68538/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΟΣ, γεν. 1962 στην 
Αλβανία και

β) ΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1988 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114375/73658/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΤΖΟΥΜΠΑ ΑΓΛΑΪΑ ον. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1947 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117796/70131/17.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
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αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΜΗΤΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 
1969 στην Αλβανία και

β) ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 123186/73752/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία:

ΔΑΜΙΑΝΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΦΑΤΟΣ, γεν. 1988 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)

      Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΜΠΟΥΜΑΚΚΟΥ ΑΜΠΝΤΕΛΛΑ ον. πατρός ΜΠΡΑΧΗΜ, 
γεν. 1968 στο ΜΑΡΟΚΟ κ.λπ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 33486/72260/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΜΑΚΚΟΥ ΑΜΠΝΤΕΛΛΑ ον. πατρός 
ΜΠΡΑΧΗΜ, γεν. 1968 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 45138/69520/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΟΛΗ NATΑΣΑ ον. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 56787/66661/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΕΧΟΥ ΦΛΩΡΑ ον. πατρός ΣΟΥΡΙΑ, γεν. 
1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 62532/60779/17.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΛΙΛΙΑ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 
1975 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 72246/62171/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΓΙΑ ον. πατρός ΜΑΡΤΙΝ, 
γεν. 1973 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 94721/73550/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΓΚΕΡΒΑΛΟΒΑ ΖΟΓΙΑ ονοματεπώνυμο πατρός ΙΒΑΝ 
ΓΚΕΡΒΑΛΩΒ, γεν. 1967 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106552/73406/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΦΙΡΟΥΛΙΟΒΑ ΟΛΓΑ ον. πατρός ΑΡΚΑΝΤΙ, 

γεν. 1971 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109700/57250/17.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΟΛΓΑ ον. πατρός ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 1978 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 112567/71691/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΠΟΥΡΚΕΡΕΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ − ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ον. πατρός 
ΑΝΤΡΙΑΝ, γεν. 1975 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117235/61030/17.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΧΑΤΖΗ ΧΑΖΜΠΙΓΙΕ ΦΙΛΙΖ ον. συζ. ΧΟΥΣΕΗΝ, γεν. 
1972 στη ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 118056/72399/17.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
γεν. 1977 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(4)

      Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 
1972 στην ΤΟΥΡΚΙΑ.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 123329/75693/18.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
γεν. 1972 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Π23ΓΓΥΓ−21193/ΑΣ 10923 (5)
      Τροποποίηση της απόφασης περί μεταβιβάσεως δικαιώ−

ματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Υπη−
ρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και 
διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Α΄ 177).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 
54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδι−
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κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως 
η παράγραφος 3 του άρθρου 54 τροποποιήθηκε με 
το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 216/2006 (Α’218).

4. Την υπ’ αριθμ. Π23ΣΤ0−22887/ΑΣ9881/20.7.2007 από−
φαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντο−
λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 1383).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου θ της ως άνω υπ’ 
αριθμ. 4 αποφάσεως, τροποποιείται ως εξής:

«θ. Στην έγκριση δαπανών προμηθειών αγαθών κεφα−
λαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών, παροχής 
υπηρεσιών και όλων των σχετικών συμβάσεων, μέχρι του 
ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

F
(6)

     Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «VIVARTIA ΑΒΕΕ» 
με έδρα την οδό Ζηρίδη 10 στο Μαρούσι, στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) όπως 
ισχύει, άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υπο−
περίπτωση x¡.

  Με την υπ’ αριθμ. 13780/ΔΒΕ 1797/ν. 3299/04/17.9.2009 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις δια−
τάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ261/Α/04) όπως ισχύει, 
άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση 
xi, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VIVARTIA ΑΒΕΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩ−
ΓΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΧΥΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 19.779.602, 00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 30%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5.933.880, 60

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 60

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 30.7.2009. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ

Αριθμ. 1974 (7)
      Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου Νομού Λέσβου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 

107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες 
διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 με 
τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας κατάστασης δημοτικών 
και κοινοτικών υπαλλήλων.

3. Το π.δ. 22/1990 «Μερική επέκταση διατάξεων που 
ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους των άλλων 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλ−
λήλους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

4. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 50/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Κούταλης.

6. Το υπ’ αριθμ. 25/2009 πρακτικό συνεδρίασης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων Ν. Λέσβου που αφορά στην ομόφωνη γνω−
μοδότηση υπέρ των τροποποιήσεων του Ο.Ε.Υ. του Δή−
μου Νέας Κούταλης.

6. Την υπ’ αριθμ. 3165/6.5.1999 προηγούμενη απόφασή 
μας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1197/Β/9.7.1999 
και αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Κούλαλης.

7. Την υπ’ αριθμ. 12660/27.11.2001 απόφασή μας που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1612/Β/5.12.2001 με 
την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Κούλαλης.

8. Την υπ’ αριθμ. 1264/17.7.1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για μεταβί−
βαση αρμοδιότητας υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή 
της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 50/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Κούταλης με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ομώνυμου Δήμου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
3165/6.5.1999 (ΦΕΚ 1197/Β/9.7.1999) απόφασή μας και το 
άρθρο 10 του Κεφαλαίου Δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 10

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ κατατάσ−
σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός) Γ, Β και Α (κα−
ταληκτικός).

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε (εισαγωγικός) Δ, Γ και Β (καταληκτικός).

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις οργανι−
κές θέσεις περιγράφονται στα π.δ. 50/2001 όπως ισχύει, 
37α/1987 και 22/1990.

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος) 2 (δύο)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 ή Τοπογράφων Μηχανικών 1 (μία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1 (μία)
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών 1 (μία)
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
 Αυτοδιοίκησης 1 (μία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Διοικητικών 7 (επτά)
ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων) 1 (μία)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 1 (μία)
ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικός) 1 (μία)
ΔΕ Οδηγών 1 (μία)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργατών 5 (πέντε)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 3165/6.5.1999 απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ με αριθμό 1197/Β/9.7.1999 όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 12660/27.11.2001 που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ με αριθμό 1612/Β/5.12.2001 και αφορά την έγκρι−
ση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Νέας Κούταλης.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 185.500,00 € 
η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 10/6011.001 
του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Κούταλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μύρινα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
F

Αριθμ. 12510 (8)
     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) 

έτος στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γιάννουλης, στο 
Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Φαλάννης Δήμου Γιάννου−
λης, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φαλάννης Δ. Γιάννου−
λης και στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Γιάννουλης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Δι−

οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997).

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47753/29.7.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1, της υπ’ αριθμ. 06/15.5.2009 
ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλή−
ψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ 
(ΦΕΚ Α΄ 22), με την οποία εγκρίθηκαν στο Δήμο Γιάν−
νουλης δεκαεννιά (19) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για 
ένα (1) έτος υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης 
των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν 
μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να 
ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των 
οικείων φορέων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. ε΄ του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006).

6. Τις υπ’ αριθμ. 1874/24.2.2009, 1966/25.2.2009, 
1965/25.2.2009 και 1968/25.2.2009 εισηγητικές εκθέσεις 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 150/2009 του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Δήμου Γιάννουλης, την υπ’ αριθμ. 17/2009 του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 
Γιάννουλης, την υπ’ αριθμ. 14/2009 του Δ.Σ. του Δημο−
τικού Παιδικού Σταθμού Φαλάννης Δ. Γιάννουλης, την 
υπ’ αριθμ. 13/2009 του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Φαλάννης Δ. Γιάννουλης και την υπ’ αριθμ. 8/2009 του 
Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Γιάννουλης.

8. Τις από 2.2.2009 τέσσερις (4) γνωμοδοτήσεις του 
Δικηγόρου Πούλιου Ιωάννη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στα κατωτέρω Νομικά Πρόσωπα Δήμου 
Γιάννουλης, τη σύναψη δεκαεννέα (19) συμβάσεων μί−
σθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
για απασχόληση προσωπικού, των παρακάτω ειδικο−
τήτων:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

1 ΠΕ Νηπιαγωγός 1

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 1

3 ΤΕ Οικονομολόγος 1

4 ΥΕ Βοηθός μάγειρα 1

5 ΥΕ Καθαρίστρια 1

6 ΥΕ Τραπεζοκόμος 1

ΣΥΝΟΛΟ 6

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ

1 ΔΕ βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 1

2 ΥΕ Τραπεζοκόμος 1

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΑΛΑΝΝΗΣ

1 ΤΕ Γραμματειακής Υποστήριξης 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

1 Καθηγητές θεωρητικών 1

2 Καθηγητές κιθάρας 1



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25401

3 Καθηγητές πιάνου 1

4 Καθηγητής ακορντεόν 1

5 Καθηγητής βιολιού 1

6 Καθηγητής βυζαντινής μουσικής 1

7 Καθηγητής Παραδοσιακής Μουσικής 1

8 Καθηγητής κρουστών 1

9 Καθηγητής φλάουτου 1

10 Μαέστρος Μικτής και Νεανικής Χορωδίας 1

ΣΥΝΟΛΟ 10

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα (1) έτος, η προκαλού−
μενη δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δεν θα ξεπεράσει το ύψος των 95.000, 00 € στον 
Κ.Α.6117.01−02−03−04−05−06, το ύψος των 29.000, 00€ στον 
Κ.Α.6117.03−04, το ύψος των 15.000,00€ στον Κ.Α.6117.01 
και το ύψος των 55.000,00€ στον Κ.Α.60.00.00 και έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδι−
κού Σταθμού Δήμου Γιάννουλης, του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Φαλάννης Δ.Γιάννουλης, της Δημοτικής Βιβλιο−
θήκης Γιάννουλης και του Δημοτικού Ωδείου Γιάννουλης 
αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2009.

 Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτε−
λεσματικότερη εκτέλεση του έργου, θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
Αριθμ. 25531/10293 (9)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α/28.6.2007),

γ) του π.δ. 129/2001 με το οποίο συστάθηκε το «Δη−
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» με έδρα το Δήμο 
Μυκόνου.

2. Την υπ’ αριθμ. 12011/25.11.2003 απόφασή μας με την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Φ.Ε.Κ. 
1847/Β/11.12.2003).

3. Την υπ’ αριθμ. 4453/10.6.2004 απόφασή μας με 
την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
(ΦΕK929/B/21.6.2004), καθώς και τις μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ. με τις αποφάσεις του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας υπ’ αριθμ. 4586/19.5.2008 
(ΦΕΚ1021/Β/2.6.2008), 14864/6235/29.5.2009 (ΦΕΚ 1123/
Β/10.6.2009).

4. Την υπ’ αριθμ. 12/14.3.2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτι−
κό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» και την υπ’ αριθμ. 96/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για την 
τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
του νομικού προσώπου.

5. Την υπ’ αριθμ. 62/2009 γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που 
διατυπώθηκε στο πρακτικό 31/2009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 12/14.3.2009 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Τα−
μείου Μυκόνου για την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου ως εξής:

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Στο άρθρο 1 προστίθεται:
−4. Γραφείο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
2) Τροποποιείται το άρθρο 2 ως εξής:
Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών τροποποιείται το −3γ 

Γραφείο Καθαριότητας ως εξής:
−3γ Γραφείο Περιβάλλοντος 
−3γα Γραφείο Καθαριότητας.
• Μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των 

κοινόχρηστων χώρων, (χερσαία και θαλάσσια ζώνη), 
αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυ−
κόνου.

• Μεριμνά για τον προγραμματισμό της φυτικής πα−
ραγωγής και εξασφάλισης συναφών υλικών και μέσων 
για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης και συντήρησης 
πράσινου κοινόχρηστων χώρων, του Δημοτικού Λιμενι−
κού Ταμείου Μυκόνου.

−3γβ Γραφείο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Πλοίων 

• Μεριμνά για την παραλαβή και διαχείριση αποβλή−
των που παράγονται από τα πλοία τα οποία ελλιμενίζο−
νται στους χώρους αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ βάσει του 
εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της υπ’ 
αριθμ. 3418/07/202 (ΦΕΚ 712Β΄) κοινή υπουργική απόφαση 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Μεριμνά για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δια−
χείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων πλοίων και έχει την 
ευθύνη για την τροποποίηση του και την ενημέρωση των 
αρμόδιων φορέων για τον κατά νόμο έλεγχο.

• Μεριμνά για την έγκαιρη πρόσκληση των Αναδό−
χων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν είτε απευθείας τα 
πλοία τα οποία αιτούν παράδοση μεγάλων ποσοτήτων 
αποβλήτων, είτε να εκκενωθούν οι Δεξαμενές Πετρελαι−
οειδών χωρητικότητας των 20 κυβικών μέτρων. Αμέσως 
μετά την άφιξή τους φροντίζει για τον έλεγχο της όλης 
διαδικασίας παραλαβής των αποβλήτων, ταυτίζοντας 
τις πραγματικές παραλαμβανόμενες ποσότητες με αυ−
τές που θα γράφουν οι αποδείξεις παραλαβής τους 
παράλληλα με την συμπλήρωση των απαιτούμενων τε−
λωνειακών εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
όλη διαδικασία νομότυπα. 

• Φροντίζει για την οικονομοτεχνική υποστήριξη όσον 
αφορά τα εισιτήρια του Βυτιοφόρου οχήματος, εξασφα−
λίζοντας την ολιγόωρη κατά το δυνατόν παραμονή του 
στη Μύκονο, καθότι το εν λόγω όχημα χρεώνεται με 
την ημέρα από την άφιξή του στον Λιμένα Αναχώρησης 
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(Λαύριο, Ραφήνα ή Πειραιάς) σύμφωνα με την ισχύουσα 
Σύμβαση, ενώ το κόστος των εισιτηρίων βαρύνουν το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη εκκένωση των μικρών Δε−
ξαμενών Πετρελαιοειδών αποβλήτων χωρητικότητας 
του ενός (1) κυβικού μέτρου, με την χρήση του φορητού 
αντλητικού συγκροτήματος το οποίο είναι τοποθετη−
μένο σε ρυμουλκούμενη μπαγκαζιέρα και ελέγχει την 
μεταφόρτωση των ποσοτήτων αυτών στην αντίστοιχη 
μεγάλη Δεξαμενή των 20 κυβικών μέτρων. 

• Φροντίζει για την συντήρηση την εν λόγω υποδομής 
προβαίνοντας ακόμη και σε αντικατάσταση των πλαστι−
κών Δεξαμενών αν κριθεί ότι έχουν πολυμεριστεί.

• Μεριμνά για την έγκαιρη υπογραφή νέων συμβάσεων 
Αναδόχων πριν αυτές λήξουν, ακολουθώντας διαδικασία 
λήψεως προσφορών από όλες τις Εταιρείες οι οποίες 
έχουν αδειοδότηση να παραλάβουν και να μεταφέρουν 
Απόβλητα Πλοίων σε εγκαταστάσεις τελικής νόμιμης 
διάθεσής τους. 

• Φροντίζει να υποβάλει την αντίστοιχη τροποποίηση 
στο Κεφάλαιο 15 (Συμβάσεις εν ισχύ) μετά την υπογρα−
φή νέων συμβάσεων με τους εργολάβους παραλαβής, 
στο Κεφάλαιο 8 (σύστημα χρέωσης) καθώς και σε όποια 
άλλα κεφάλαια θα πρέπει να τοποθετηθούν αλλαγές, 
αναθέτοντας ενδεχομένως την εν λόγω εργασία σε 
εξειδικευμένο Σύμβουλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί−
ου Μυκόνου στα θέματα Περιβάλλοντος, εφόσον κρίνει 
ότι οι αλλαγές είναι αρκετές και απαιτούν ικανό όγκο 
εξειδικευμένης εργασίας.

• Μεριμνά για την άμεση απάντηση αναφοράς ανε−
πάρκειας υποδομών και προσπαθεί να αποκαταστήσει 
άμεσα το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται σε αυτήν, 
εφόσον κριθεί ως βάσιμο. Επίσης υποβάλει την εν λόγω 
αναφορά στο ΥΕΝ όπως προβλέπεται από το εν ισχύ 
Σχέδιο Αποβλήτων.

• Μεριμνά για την αξιολόγηση των αιτημάτων εξαίρε−
σης σταθερών τελών, φροντίζοντας να αποσταλούν όλα 
τα στοιχεία των δυνατοτήτων προσωρινής αποθήκευ−
σης και επεξεργασίας των αποβλήτων του αιτούμενου 
την εξαίρεση Πλοίου και εν συνεχεία εισηγείται προς τo 
Διοικητικό Συμβούλιο το βάσιμο ή όχι του όποιου αιτή−
ματος, ζητώντας την εν συνεχεία συνδρομή του Τοπικού 
Λιμεναρχείου για έλεγχο της ορθότητας των υποδομών 
του εν λόγω Πλοίου όπως αυτές δηλώθηκαν.

• Μεριμνά για την υποβολή της έγκρισης του σχετι−
κού αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα 
με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης υποβάλει πίνακα 
εξαιρουμένων της καταβολής σταθερών τελών Πλοίων 
στο ΥΕΝ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα 
αναγραφόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αποβλήτων.

−3γγ Γραφείο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 
• Μεριμνά για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 

στις περιοχές αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.
• Μεριμνά για την πρόσκτηση και τακτική επιθεώρηση 

του Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμε−
νικού Ταμείου Μυκόνου.

• Μεριμνά για την άμεση ειδοποίηση του Συμβούλου 
Προστασίας Περιβάλλοντος του Λιμενικού Ταμείου σε 
περίπτωση περιστατικού ρύπανσης και ακολουθεί όλες 
τις οδηγίες τις οποίες αυτός του υποδεικνύει μέχρι να 
αφιχθεί στη Μύκονο και να αναλάβει ο ίδιος συντονι−
στικό ρόλο, εφόσον ισχύει αντίστοιχη σύμβαση.

• Μεριμνά για την άμεση ειδοποίηση της Ομάδας 
Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου ειδοποιώντας όλα τα μέλη τηλεφω−
νικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 4 
του εγκεκριμένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

• Φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των απαιτού−
μενων αναλωσίμων αντιρρυπαντικών υλικών από την 
Εταιρεία η οποία έχει παραχωρήσει τον εν λόγω εξο−
πλισμό στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και καταγράφει 
όλα τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από τις ανάγκες 
του περιστατικού ρύπανσης. 

• Φροντίζει για την αποστολή των προβλεπόμενων 
αναφορών προς τους εμπλεκόμενους φορείς σύμφωνα 
με τις υποδείξεις Συμβούλου του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου ή του Συντονιστή επιχειρήσεων και του αρχη−
γού της ομάδας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αν 
δεν υπάρχει σύμβαση υποστήριξης των εν λόγω κατα−
στάσεων από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη.

• Μερινά για την υποστήριξη της Ομάδας σε αναλώ−
σιμα υλικά από την εγχώρια αγορά (γάντια, σακούλες 
βαρέως τύπου κλπ ), καθώς και για την πλήρη σίτιση, 
φροντίζοντας παράλληλα την εξεύρεση ανειδίκευτων 
εργατών οι οποίοι θα μπορέσουν να αναλάβουν το έργο 
της χειρόνακτης αντιρρύπανσης (πχ καθαρισμός ακτών) 
αφού τεθούν υπό τις εντολές εκπαιδευμένων μελών της 
εν λόγω Ομάδας. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη ετήσια αναθεώρηση του 
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας 
Ρύπανσης σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, επιβάλ−
λοντας στον όποιο εργολάβο έχει αυτή την υποχρέωση, 
να υποβάλει εγκαίρως τις προβλεπόμενες διορθώσεις, 
ελέγχοντας την πληρότητά τους πριν αυτές υποβλη−
θούν στο Λιμεναρχείο Μυκόνου για έγκριση.

• Μεριμνά για τον προγραμματισμό της Ομάδας Αντι−
μετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δημοτικού Λιμενι−
κού Ταμείου και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, 
φροντίζοντας για την έγκαιρη ειδοποίηση όλων των 
μελών της εν λόγω ομάδας αλλά και τυχόν εθελοντών 
οι οποίοι είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ένα πραγ−
ματικό περιστατικό ρύπανσης. 

• Φροντίζει για την οργάνωση κατάλληλης αίθουσας 
όπου θα λάβει χώρα η θεωρητική εκπαίδευση, αλλά και 
για την ειδοποίηση των κατάλληλων σκαφών τα οποία 
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση άσκησης ρίψεως και 
πλωτών φραγμάτων ανάλογα με το σενάριο το οποίο 
έχει επιλεγεί από τον εξειδικευμένο εκπαιδευτή.

3) Δημιουργείται Γραφείο −4 Γραφείο Ασφάλειας Λι−
μενικών Εγκαταστάσεων ως εξής:

−4 Γραφείο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
• Μεριμνά για την εφαρμογή της Διεθνής Σύμβασης 

για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα 
(SOLAS), 1974, που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2002 
και συγκεκριμένα το παράρτημα του Διεθνή Κώδικα για 
την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκατα−
στάσεων (ISPS).

• Παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής 
ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης.

• Παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελε−
σματικότητας του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκα−
ταστάσεων (ΣΑΛΕ).

• Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας και υποστήριξης 
στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ΥΑΛΕ) όταν είναι απαραίτητο.
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• Ενθάρρυνση του προσωπικού της λιμενικής εγκα−
τάστασης να παρατηρεί και να συμμορφώνεται με την 
πολιτική ασφάλειας.

• Επαγρύπνηση για ασφάλεια και εγρήγορση του προ−
σωπικού της εγκατάστασης.

• Εξασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού της 
εγκατάστασης με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που 
καθορίζονται στο ΣΑΛΕ.

• Εντοπισμός κάθε αναγνωρισμένης έλλειψης, έλλει−
ψης επαρκούς εκπαίδευσης ή μη−συμμόρφωσης με το 
ΣΑΛΕ.

• Διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας, αναθεωρή−
σεων, επαναξιολόγησης και εσωτερικών ελέγχων όπως 
απαιτείται.

• Συμμετοχή σε ασκήσεις και γυμνάσια.
• Μεριμνά για την Διαχείριση Διαβαθμισμένων εγγρά−

φων ασφαλείας.
• Μεριμνά για την επικαιροποίηση του Σχεδίου 

Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων καθώς και την 
ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για τον κατά νόμο 
έλεγχο. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ−ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 
4) Στο Άρθρο 3 −Τακτικές Οργανικές Θέσεις Δημοσίου 

Δικαίου 
Προστίθεται:
Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
5) Στο Άρθρο 5− Προσωπικό με έμμισθη Εντολή 
Προστίθενται:
Μία (1) θέση Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκα−

ταστάσεων 
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λι−

μενικών Εγκαταστάσεων
Τα προσόντα διορισμού αυτών αναφέρονται στο υπ’ 

αριθμ. Οικ.65857/24.10.2008 του ΥΠ.ΕΣ.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ − ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ− ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
6) Στο Άρθρο 6 στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προ−

στίθενται και οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ακροτελεύτιο Άρθρο −Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δη−

μοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2009, σε βάρος των οικείων Κωδικών Εξόδων ΚΑ:30.6011, 
ύψους 75.000,00 ευρώ, ΚΑ:30.6051 ύψους 10.000 ευρώ και 
ΚΑ:00.6117.0001 ύψους 200.000,00 ευρώ.

Η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου από την απόφα−
ση αυτή, προϋπολογίζεται σε 5.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α.00.6462.

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει ο Ο.Ε.Υ. του Δημοτι−
κού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Φ.Ε.Κ. 1847/Β/11.12.2003) 
όπως τροποποιήθηκε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
(10)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στον ΣΤΑΜΕΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ−ΓΕΩΡ−
ΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΒΙΚΕΝΤΙΑΣ.

  Με την υπ’ αριθμ. 1809/15.6.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στον ΣΤΑΜΕΛΟ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ−ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΡΡΑ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

    Στο Φ.Ε.Κ.: 1772/Β/2009 που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 
3329/27.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς «ΤΑΤΑΡΟΒΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ του ΙΣΑΑΚ» διορθώνεται ως προς το επώ−
νυμο της ομογενούς

από το εσφαλμένο: «ΤΑΤΑΡΟΒΑ»
στο ορθό εξελληνισμένο: «ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ».

(Από την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02020482409090008*

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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