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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της εταιρείας «ΒΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. 

   Με την υπ’ αριθμ. 29743/ΥΠΕ/5/00410/Ε/ν.3299/2004/ 
15.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν.3299/2004, της επιχείρησης «ΒΙΔΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ −ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με δ.τ. 
«ΒΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 

στη δημιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδια−
στικής αλυσίδας στο ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων ενενήντα (2.452.090) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% 
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιά−
δων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών 
(858.231,5).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις απασχόλησης (5 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26.3.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
F

(2)
   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MIRIANNO DEL LAGO» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. 

   Με την υπ’ αριθμ. 29728/ΥΠΕ/5/00712/Ε/ν.3299/2004/ 
15.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΜΙ−
ΧΑΗΛ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «MIRIANNO DEL LAGO», για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού τύπου, 
κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 16 δωματίων, 36 κλινών, 
στη θέση Χλόη − Σιούτιστα, Δήμου Καστοριάς, Νομού 
Καστοριάς, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα δύο (2.597.552) ευρώ.
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Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα 
οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.168.898) 
ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 6 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 9.4.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

F

Αριθμ.: 29580/940 (3)
   Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδι−

κών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του 
ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄/98).

2. Της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. η του άρ−
θρου 2 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ τ.Α/136/5.6.2003) «Επιτροπή 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση 
και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλε−
κτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» όπως αυτός 
ισχύει.

3. Του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ τ.Α 
174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των 
ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 72881/1461/7.11.2003 (ΦΕΚ 1644 τ.Β) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για τον τρόπο απόδοσης των εσόδων της ΕΛΤΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3673/94/28.1.2008 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
45/2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, με την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβού−
λιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(ΕΛΤΕ).

6. Την υπ’ αριθμ. 17779/524/3.4.2009 απόφαση αντι−
κατάστασης Προέδρου και Α΄ Αντιπροέδρου του ΔΣ 
της ΕΛΤΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 28831/914/9.6.2009 απόφαση ΥΠΟΙΟ 
περί «ορισμού μελών Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου».

8. Την υπ’ αριθμ. 28826/913/9.6.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την σύστα−
ση ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του έργου 
του ΣΠΕ.

9. Το υπ’ αριθμ. 23/11.6.2009 πρακτικό του ΔΣ της ΕΛΤΕ, 
αποφασίζουμε:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετά−
σεις για την απόκτηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, περιλαμ−

βανομένων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων 
του άρθρου 12 του ν. 3693/2008, έχουν όσοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ανωτέρω νόμου. Οι εξετάσεις τελούν υπό την εποπτεία 
και τον έλεγχο της Ε.Λ.Τ.Ε, ενώ η οργάνωση και η εκτέ−
λεση τους ανατίθεται στο ΣΟΕΛ και διέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του εν 
λόγω φορέα. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι πράξεις του 
ΣΟΕΛ υποβάλλονται στην Ε.Λ.Τ.Ε, η οποία ασκεί έλεγχο 
νομιμότητας.

2. Οι επαγγελματικές εξετάσεις διενεργούνται ανά 
εξάμηνο. Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ προκηρύσ−
σει τη διενέργεια εξετάσεων με απόφαση του, η οποία 
δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον αθηναϊκές εφημερί−
δες ευρείας κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια και 
στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ. Η προκήρυξη αναρτάται 
επίσης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΣΟΕΛ.

3. Η διενέργεια των εξετάσεων αρχίζει ένα μήνα μετά 
την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της προκήρυξης. 
Η προκήρυξη περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα 
των εξετάσεων στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 8 
του ν. 3693/2008, τον ακριβή χρόνο και τόπο διενέργειας 
τους, τα τυπικά προσόντα των δικαιούμενων να θέσουν 
υποψηφιότητα και την καταληκτική ημερομηνία υποβο−
λής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και με το παράβολο συμμετοχής, το εύλογο ύψος του 
οποίου καθορίζεται κάθε φορά από το Εποπτικό Συμ−
βούλιο του ΣΟΕΛ και εισπράττεται από αυτό.

4. Με την ίδια προκήρυξη καλούνται για υποβολή υπο−
ψηφιότητας και οι νόμιμοι ελεγκτές άλλων κρατών−με−
λών της Ε.Ε, οι οποίοι εξετάζονται μόνον στα γνωστικά 
αντικείμενα υπό στοιχεία ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3693/2008.

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελή Εξε−
ταστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από 
εισήγηση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε. Αποτελείται από δύο μέλη 
Δ.Ε.Π A.E.I, το ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, 
στο γνωστικό πεδίο της λογιστικής ή της ελεγκτικής 
και από τρία μέλη του ΣΟΕΛ. Η θητεία, οι αμοιβές και 
τα καθήκοντα των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

6. Η Εξεταστική Επιτροπή με απόφαση της, που αναρ−
τάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΟΕΛ και δημο−
σιεύεται στην ιστοσελίδα του πέντε (5) πλήρεις ημέρες 
πριν από την έναρξη των εξετάσεων, οριστικοποιεί τον 
πίνακα υποψηφίων, μετά από έλεγχο των τυπικών προ−
σόντων τους. Κατά της ως άνω απόφασης της Εξε−
ταστικής Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας ενώπιον 
της, η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) ημερών από 
τη λήξη της προθεσμίας ανάρτησης και δημοσίευσης 
του πίνακα υποψηφίων. Επί των αιτήσεων θεραπείας η 
Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει οριστικά εντός των 
επόμενων δύο (2) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων θεραπείας.

7. Οι εξετάσεις είναι γραπτές. Κατ’ εξαίρεση για άτομα 
με ειδικές ανάγκες διενεργούνται προφορικές εξετά−
σεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, 
ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατί−
θεται με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις 
και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από ιατρική γνωμάτευ−
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ση περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του 
στις γραπτές εξετάσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις της 
Εξεταστικής Επιτροπής δημοσιεύονται μαζί με τον πί−
νακα υποψηφίων πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 
έναρξη των εξετάσεων.

8. Για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων κάθε 
γνωστικού αντικειμένου ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες. 
Κάθε θεματοθέτης εισηγείται τρεις σειρές πιθανών θε−
μάτων καθώς και πλήρεις απαντήσεις σε αυτά, κατά 
τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του 
ΣΟΕΛ. Η Εξεταστική Επιτροπή επιλέγει τα θέματα για 
την εξέταση των μαθημάτων κάθε γνωστικού αντικει−
μένου.

9. Τα γραπτά δοκίμια έχουν καλυμμένο το ονοματεπώ−
νυμο και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας (δελ−
τίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο) από τους 
επιτηρητές, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του νόμιμου 
ελεγκτή και ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του 
ΣΟΕΛ.

10. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο 
βαθμολογητές, οι οποίοι σημειώνουν τους βαθμούς επί 
του γραπτού δοκιμίου και τους καλύπτουν με αδιαφα−
νές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Η κλίμακα βαθμολογίας 
είναι ακέραιες μονάδες από το 0 έως το 20. Επιτυχών 
θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε σε κάθε 
μάθημα τουλάχιστον τον βαθμό 10. Ως βαθμός νοείται ο 
αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξε−
ταστών. Αν οι δυο βαθμολογητές απέχουν μεταξύ τους 
πάνω από τρεις μονάδες και ο μέσος όρος τους είναι 
τουλάχιστον 10, τότε ορίζεται τρίτος βαθμολογητής, ο 
βαθμός του οποίου και μόνον είναι ο τελικός βαθμός.

11. Οι προφορικές εξετάσεις κατά άρθρο 7 της πα−
ρούσης απόφασης διενεργούνται από δύο εξεταστές. 
Κατά τη διάρκεια όμως της εξέτασης παρίσταται και 
τρίτος εξεταστής, ο οποίος στην περίπτωση συνδρομής 
του εδαφίου ε΄ του άρθρου 10 της παρούσης θέτει τον 
τελικό βαθμό.

12. Σε περιπτώσεις που θέματα σχετικά με τη διαδικα−
σία των εξετάσεων δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω, 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 9 και 10 του π.δ 193/ 
1993 για τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελ−
ματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα ή μαθήματα, γίνεται κατά το άρθρο 9 του
ν. 3693/2008. Όσοι επιθυμούν την απαλλαγή τους από 
τις επαγγελματικές εξετάσεις κατά το ανωτέρω εδάφιο 
υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία κατατίθεται από 
κοινού με την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις. 
Επί της αίτησης αυτής εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ της 
Ε.Λ.Τ.Ε, ύστερα από εισήγηση του ΣΟΕΛ. Οι εν λόγω 
αποφάσεις δημοσιεύονται από κοινού με τον Πίνακα 
Υποψηφίων κατά το άρθρο 6 της παρούσης. Κατά αυτών 
χωρεί αίτηση θεραπείας κατά τα οριζόμενα στα εδάφια 
β΄ και γ΄ του άρθρου 6 της παρούσης.

14. Υποψήφιοι που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξε−
τάσεις του Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και οι υποψήφιοι 
που συμμετέχουν στο Κοινό Πρόγραμμα Εξετάσεων 
(Joint Examination Scheme «JES»), το οποίο διοργανώ−
νεται από κοινού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λο−
γιστών και το ACCA, πλην των Εξετάσεων F4, Corporate 

& Business Law (Εμπορικό Δίκαιο) και F6, Taxation (Φο−
ρολογία), θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις επαγ−
γελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του ν. 3693/2008, 
εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις στα γνωστικά 
αντικείμενα του Ελληνικού Δικαίου υπό στοιχεία ια΄, 
ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 
ν. 3693/2008. Τα ως άνω ισχύουν και για όσους έχουν 
περατώσει επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις του 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS in ENGLAND 
and WALES (ICAEW) κατά τα οριζόμενα στις σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του ΣΟΕΛ, καθώς 
και για τους Έλληνες ομογενείς υπηκόους τρίτων κρα−
τών, που είναι μέλη των Επαγγελματικών Ινστιτούτων 
CPA(HnA), ΟΑ(ΚΑΝΑΔΑΣ), CA(SA)(NOTIA ΑΦΡΙΚΗ), CA 
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ).

15. Οι βαθμολογητές, οι εξεταστές και οι θεματοθέτες 
ορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του 
ΣΟΕΛ και εγκρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή. 
Απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ή του 
επιστημονικού συνεργάτη ΑΕΙ ή ΤΕΙ των αντίστοιχων 
γνωστικών αντικειμένων ή να είναι νόμιμοι ελεγκτές, 
μέλη του ΣΟΕΛ.

16. Με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε, ύστερα από ει−
σήγηση του ΣΟΕΛ, καθορίζονται οι αμοιβές των θεμα−
τοθετών, των βαθμολογητών, των επιτηρητών και των 
εξεταστών, οι οποίες βαρύνουν το ΣΟΕΛ. Οι σχετικές με 
τη λειτουργία και τις αμοιβές των μελών της Εξεταστι−
κής Επιτροπής δαπάνες βαρύνουν την Ε.Λ.Τ.Ε..

17. Το ειδικότερο περιεχόμενο των γνωστικών αντικει−
μένων των επαγγελματικών εξετάσεων είναι το εξής:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΟΕΛ

(α)Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λο−
γιστικά Πρότυπα (β)Νομοθετικές Ρυθ−
μίσεις και πρότυπα αναφερόμενα στη 
σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων (γ)Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Λογιστική 1
Λογιστική Τυποποί−
ηση και Διεθνή Λο−
γιστικά Πρότυπα
Λογιστική 4
Ειδική Ορολογία 
στην Αγγλική

(δ) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστική 3

(ε) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογι−
στική Λογιστική 2

(στ) Διαχείριση κινδύνων και εσωτε−
ρικός έλεγχος (ζ)Ελεγκτική και Επαγ−
γελματικές Ικανότητες του Ελεγκτή 
(η)Νομοθετικές Ρυθμίσεις και επαγ−
γελματικά πρότυπα σχετικά με υπο−
χρεωτικούς ελέγχους και τις λοιπές 
ελεγκτικολογιστικές εργασίες και τους 
νόμιμους ελεγκτές (θ)Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα (ι)Κανόνες ανεξαρτησίας και 
επαγγελματική δεοντολογία

Ελεγκτική 1
Ελεγκτική 2
Ελεγκτική 3

(ια) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού 
δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης 
συναφή με ελεγκτικές εργασίες (ιβ) 
Αρχές και ειδικά θέματα πτωχευτικού 
δικαίου

Δίκαιο Εταιρειών 
και Πτωχευτικό

(ιγ) Φορολογικό Δίκαιο Φορολογία 1
Φορολογία 2
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(ιδ) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού 
και εμπορικού δικαίου

Αστικό και Εμπορι−
κό Δίκαιο

(ιε) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλι−
στικού και εργατικού δικαίου

Εργατικό Δίκαιο και 
Δίκαιο Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων

(ιστ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά 
Συστήματα

Λογιστικές Εφαρ−
μογές Πληροφο−
ρικής

(ιζ) Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικο−
νομικής και Οικονομικής των Επιχει−
ρήσεων

Οικονομική Επιχει−
ρήσεων, Πολιτική 
Οικονομία και Διε−
θνής Οικονομία

(ιη) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατι−
στικής

Μαθηματικά και 
Στατιστική

(ιθ) Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης

Διαχείριση Επιχει−
ρήσεων, Επενδύ−
σεις και Νέα Χρη−
ματοοικονομικά 
Μέσα

18. Κατ’ εξαίρεση, στις εξετάσεις του πρώτου (α΄) εξα−
μήνου του 2009, δεν ισχύουν οι προθεσμίες των άρθρων 
3, 6, 7 και 13 της παρούσης, αλλά αυτές που ορίζουν 
οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εξετάσεων του 
ΣΟΕΛ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F  
Αριθμ. 5118/29.6.2009 (4)
   Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. Ν. ΛΑ−

ΣΙΘΙΟΥ Β΄ εξαμήνου 2009. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

β) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων»,

2. Την υπ’ αριθ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Το υπ’ αριθ. 16/31.3.2009 έγγραφο του Λ.Τ. Ν. ΛΑ−
ΣΙΘΙΟΥ.

4. Την υπ’ αριθ. 7/2009 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
Λ.Τ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας τριακοσίων εξήντα (360) ωρών 
συνολικά, με αμοιβή, για μία (1) μόνιμη υπάλληλο του 
Λιμενικού Ταμείου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, προς αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για 
το Β΄ εξάμηνο 2009 και ειδικότερα:

− Έλεγχος αριθμού διακινουμένων επιβατών − οχημά−
των και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων.

− Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος παραλιακών 
χώρων και είσπραξη τελών.

− Έλεγχος και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζο−
νται στις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας Λ.Τ. 
Λασιθίου.

− Επίβλεψη χερσαίων κα θαλασσίων χώρων, δικαιο−
δοσίας του Λ.Τ.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) μηνιαίως.

2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 2.000 Ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ. 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ έτους 2009 στον οποίο υπάρχει σχετική 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261.

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της υπερωριακής εργα−
σίας ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2009
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑNAΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 

F  
   Αριθμ. 6029 (5)

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Φιλιατρών. 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «ορ−

γανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας−συγκρότηση υπηρε−
σιών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 5495/30.4.1999 απόφασή μας με την 
οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Φιλιατρών (ΦΕΚ 
1127/Β΄/20.6.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 9112/6.7.2004 (ΦΕΚ 1108/Β΄/22.7.2004) και υπ’ αριθμ. 
14035/15.10.2007, όμοιες δικές μας.

4. Την υπ’ αριθμ. 188/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φιλιατρών περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ 
του δήμου.

5. Την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο Πρακτικό Νο 4/1.4.2009 (θέμα 2ο), με την οποία 
εγκρίνεται η ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

6. Την υπ’ αριθμ. 7092/1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί άσκησης 
αρμοδιοτήτων κατ’ εντολή» (ΦΕΚ 551/Β΄/3.6.1998), σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 8324/24.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 
818/Β/2.6.2004), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5495/30.4.1999 απόφασή 
μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Φιλιατρών 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9112/6.7.2004 
(ΦΕΚ 1108/Β΄/22.7.2004) και υπ’ αριθμ. 14035/15.10.2007, 
όμοιες δικές μας, και ως εξής:

1. Στην Διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
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− στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προστίθε−
νται:

μία (1) θέση ΠΕ1 Διοικητικού
μία (1) θέση ΥΕ16 Προσωπικό καθαριότητας (εσωτε−

ρικών χώρων).
− στο Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προστίθε−

νται:
μία (1) θέση ΠΕ1 Οικονομικού.
δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.
δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
− στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, προστίθενται:
μία(1) θέση ΠΕ Φυσικής Αγωγής
μία(1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγου
μία(1) θέση ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων.
2. Στην Διεύθυνση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
− στο Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προστίθενται:
μία (1) θέση ΔΕ28 Χειριστή μηχανημάτων έργων.
τέσσερις (4) θέσεις Εργατών καθαριότητας.
δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Εργατών ύδρευσης.
δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Εργατών αποχέτευσης.
− στο Τμήμα ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, προστίθενται:
δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών.
− στο Τμήμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−

ΝΤΟΣ, προστίθενται:
δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών κήπων.
− Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 5495/30.4.1999 

απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δή−
μου Φιλιατρών όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 9112/6.7.2004 (ΦΕΚ 1108/Β΄/22.7.2004) και υπ’ αριθμ. 
14035/15.10.2007, όμοιες δικές μας.

− Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους περίπου 471.156,00 € σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Φιλιατρών για ένα έτος αν καλυφθεί 
το σύνολο των νέων (προστιθέμενων) θέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 4 Ιουνίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ 
F  

     Αριθμ. 6030 (6)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Μεσσήνης.. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «ορ−

γανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας−συγκρότηση υπηρε−
σιών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 8965/2330/31.3.2008 απόφασή μας με 
την οποία εγκρίθηκε(επαναδιατυπώθηκε) ο ΟΕΥ του 
Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 625/Β΄/9.4.2008), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 61371/12650/17.10.2008 (ΦΕΚ 
2242/Β΄/31.10.2008) όμοια δική μας.

4. Την υπ’ αριθμ. 30/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μεσσήνης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ 
του δήμου.

5. Την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο Πρακτικό Νο 4/1.4.2009 (θέμα 3ο), με την οποία 
εγκρίνεται η ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

6. Την υπ’ αριθμ. 7092/1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί άσκησης 
αρμοδιοτήτων κατ’ εντολή» (ΦΕΚ 551/Β΄/3.6.1998), σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 8324/24.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 
818/Β/2.6.2004), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8965/2330/31.3.2008 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε (επαναδιατυ−
πώθηκε) ο ΟΕΥ του Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 625/Β΄/ 
9.4.2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
61371/12650/17.10.2008 (ΦΕΚ 2242/Β΄/31.10.2008) όμοια δική 
μας, και ως εξής:

Προστίθεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε, μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (Ορ−
γανικές θέσεις – προσωρινές θέσεις – θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου – θέσεις προϊσταμένων – τελικές διατάξεις), και 
ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως έχει 
συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3731/2008 οργανώνεται 
σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.

Το Αυτοτελές Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και 
28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008.

2. Η ιεραρχία του προσωπικού του αυτοτελούς τμή−
ματος έχει ως εξής:

i. Ένας (1) Τμηματάρχης.
ii. Δύο (2) Επόπτες.
iii. Επτά (7) Δημοτικοί Αστυνομικοί.

ΑΡΘΡΟ 2
Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο−
μίας κατατάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες και 
κλάδους:

1. Κλάδος Π.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις μία (1).
2. Κλάδος Τ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις μία (1).
3. Κλάδος Δ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις πέντε 

(5).

ΑΡΘΡΟ 3
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου

Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος έχει τις 
κατωτέρω αρμοδιότητες:

− Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, εύρυθμη και αποτε−
λεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέση 
με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.

− Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

− Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή 
τους.
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− Αναφέρει στον Δήμαρχο για τα προβλήματα που 
επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής 
Αστυνομίας.

− Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε 
βάρδιες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή 
του.

− Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει 
το έργο του προσωπικού.

− Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 
του προσωπικού.

− Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης 
έγγραφα, δίνει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει 
για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.

− Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί−
πτωση διοικητικές, δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές.

ΑΡΘΡΟ 4
Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας και του προϊστα−

μένου του αυτοτελούς τμήματος.

Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 1, 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 8 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά 
που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
9 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η επιλογή του Προϊσταμένου του αυτοτελούς τμή−
ματος διενεργείται με την διαδικασία των αντίστοιχων 
διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3731/2008.

Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
8 του ανωτέρω νόμου, η επιλογή στις θέσεις της ιεραρ−
χίας του άρθρου 1 γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Προστίθεται Άρθρο 18α στο υφιστάμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
(Οργανικές θέσεις –προσωρινές θέσεις –θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου –θέσεις προϊσταμένων –τελικές διατάξεις) του 
ΟΕΥ μετά το ΑΡΘΡΟ 18 (θέσεις με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), και ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 18α
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ένα (1) άτομο Ιατρός Εργασίας.
− Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 

8965/2330/31.3.2008 απόφασή μας με την οποία εγκρί−
θηκε (επαναδιατυπώθηκε) ο ΟΕΥ του Δήμου Μεσσήνης 
(ΦΕΚ 625/Β΄/9.4.2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 61371/12650/17.10.2008 (ΦΕΚ 2242/Β΄/31.10.2008) 
όμοια δική μας.

− Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Μεσσήνης διότι με την εν λόγω τροποποίηση 
δεν προστίθεται καμία νέα τακτική θέση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 4 Ιουνίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ 

     Αριθμ. 6028 (7)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πύλου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «ορ−

γανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας−συγκρότηση υπηρε−
σιών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 5966/7.5.1999 απόφασή μας με την 
οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Πύλου (ΦΕΚ 1549/Β΄/ 
2.8.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
11484/9.9.2003 (ΦΕΚ 1405/Β΄/30.9.2003) και υπ’ αριθμ. 
18779/11.1.2005, όμοιες δικές μας.

4. Την υπ’ αριθμ. 195/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πύλου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του 
δήμου.

5. Την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των 
ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε στο 
Πρακτικό Νο 4/1.4.2009 (θέμα 1ο), με την οποία εγκρί−
νεται η ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

6. Την υπ’ αριθμ. 7092/1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί άσκησης 
αρμοδιοτήτων κατ’ εντολή» (ΦΕΚ 551/Β΄/3.6.1998), σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 8324/24.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 
818/Β/2.6.2004), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ 5966/7.5.1999 απόφασή 
μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Πύλου 
(ΦΕΚ 1549/Β΄/2.8.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 11484/9.9.2003 (ΦΕΚ 1405/Β΄/30.9.2003) και υπ’ 
αριθμ. 18779/11.1.2005, όμοιες δικές μας, και ως εξής:

1. Στο μέρος του ΟΕΥ, Οι αναγκαίες διοικητικές θέ−
σεις που προβλέπονται κατά διοικητική μονάδα είναι οι 
εξής, στο κεφάλαιο Β. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ:

− στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι−
ών, στο Γραφείο οικονομικών Υπηρεσιών, διαγράφεται 
μία(1) από τις δύο υφιστάμενες θέσεις ΤΕ17 Λογιστών 
και προστίθεται μία(1) θέση ΠΕ1 Οικονομολόγων.

− στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλο−
ντος,

α) στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, διαγράφονται: η 
υφιστάμενη μία (1) θέση ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών και η 
υφιστάμενη μία (1) θέση ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
ή ηλεκτρολόγων Μηχανικών (εργοδηγός).

β) στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Η/Μ Εξοπλισμού, 
διαγράφονται: οι υφιστάμενες δύο (2) θέσεις ΔΕ28 Χει−
ριστών Μηχανημάτων, η υφιστάμενη μία (1) θέση ΥΕ16 
Υδρονομέας και η υφιστάμενη μία (1) θέση ΥΕ16 Υδρο−
νομέας (ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης), και προστίθενται: 
μία (1) θέση ΔΕ29 Οδηγός Λεωφορείου, μία (1) θέση ΔΕ30 
Ηλεκτρολόγων, τρεις (3) θέσεις ΥΕ16 Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων και μία (1) ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων.

− Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 5966/7.5.1999 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου 
Πύλου (ΦΕΚ 1549/Β΄/2.8.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 11484/9.9.2003 (ΦΕΚ 1405/Β΄/30.9.2003) 
και υπ’ αριθμ. 18779/11.1.2005, όμοιες δικές μας.
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− Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πύλου διότι για τις θέσεις που προστίθενται (1 
ΠΕ, 2 ΔΕ και 4 ΥΕ) υπάρχει αντίστοιχα η αφαίρεση των 
εξής υφιστάμενων θέσεων: 1 ΠΕ, 2 ΤΕ, 2 ΔΕ και 2 ΥΕ, 
ίδιας δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 4 Ιουνίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ 
F  

     Αριθμ. 6027 (8)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Είρας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, «ορ−

γανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας−συγκρότηση υπηρε−
σιών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 6732/19.5.1999 απόφασή μας με την 
οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Είρας (ΦΕΚ 1173/
Β΄/15.6.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.. 
17836/23.11.2001 και υπ’ αριθμ. 9961/5.8.2005, όμοιες δικές 
μας.

4. Την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Είρας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του 
δήμου.

5. Την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
των ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε 

στο Πρακτικό Νο 5/10.4.2009 (θέμα 6ο), με την οποία 
εγκρίνεται η ως άνω απόφαση του Δ.Σ.

6. Την υπ’ αριθμ. 7092/1997 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί άσκησης 
αρμοδιοτήτων κατ’ εντολή» (ΦΕΚ 551/Β΄/3.6.1998), σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 8324/24.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 
818/Β/2.6.2004), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 6732/19.5.1999 απόφασή 
μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Είρας 
(ΦΕΚ 1173//Β΄/15.6.1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 17836/23.11.2001 και υπ’ αριθμ. 9961/5.8.2005, 
όμοιες δικές μας, και ως εξής:

Στο μέρος του ΟΕΥ, οι αναγκαίες οργανικές θέσεις 
που προβλέπονται κατά διοικητική μονάδα είναι οι εξής, 
στο κεφάλαιο Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, στο Τμήμα Τεχνι−
κών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: διαγράφεται η μία 
(1) υφιστάμενη θέση ΠΕ7 Μηχανικών και προστίθεται 
μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.

− Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 6732/19.5.1999 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δή−
μου Είρας (ΦΕΚ 1173//Β΄/15.6.1999), όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 17836/23.11.2001 και υπ’ αριθμ. 
9961/5.8.2005, όμοιες δικές μας.

− Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Είρας διότι για την θέση που προστίθεται (1 ΠΕ 
3 Πολιτικών Μηχανικών) διαγράφεται αντίστοιχα μία (1) 
υφιστάμενη θέση ΠΕ 7 Μηχανικών ίδιας μισθολογικής 
δαπάνης.

−  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 4 Ιουνίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ  
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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*02012452406090008*

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


		2009-06-26T09:41:38+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




