Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2009.09.30 08:52:50
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

25613

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2065
24 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22224
(1)
Μερική τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ
1143Β΄), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ 1082Β΄) και 50762/4.9.2007
(ΦΕΚ 1906Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, «Σύστα−
ση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».

Μερική τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 13083/4.5.2007
(ΦΕΚ 1143Β΄), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ 1082Β΄) και
50762/4.9.2007 (ΦΕΚ 1906Β΄) κοινών υπουργικών
αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομί−
ας και Οικονομικών, «Σύσταση οργανικών θέσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού»...................................................
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Καβάλας»
ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» .......................................................................................................
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης..............................................................................................................
Τροποποίηση Προγράμματος Απόκτησης Εργασια−
κής Εμπειρίας (Stage) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 297060/25.5.2007 απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγη−
ση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας
αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μι−
κρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 916), όπως
τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
283601/18.3.2008 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 549) ...........
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δροσιάς ...........................................................
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
3) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκo».
6) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄/
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

3

4

5
6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.115525/
47601/8.7.2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών ................................................................................................... 7
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
7) Την υπ’ αριθμ. 13083/4.5.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση ορ−
γανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού» (ΦΕΚ 1143Β΄) με την
οποία συστήθηκαν, μεταξύ άλλων, δέκα έξι (16) θέσεις
ΙΔΑΧ στο Δήμο Λιτοχώρου καθώς και την υπ’ αριθμ.
61031/1.11.2007 (ΦΕΚ 2200Β΄) κοινή υπουργική απόφαση
περί μερικής τροποποίησης της ανωτέρω.
8) Την υπ’ αριθμ. 33766/14.6.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, «Σύσταση ορ−
γανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού» (ΦΕΚ 1082Β΄) με
την οποία συστήθηκαν, μεταξύ άλλων, τρείς (3) θέσεις
ΙΔΑΧ στο Δήμο Λιτοχώρου ν. Πιερίας
9) Την υπ’ αριθμ. 50762/4.9.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση
οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού» (ΦΕΚ 1906Β΄)
με την οποία συστήθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεις
ΙΔΑΧ στο Δήμο Λιτοχώρου ν. Πιερίας.
10) Την υπ’ αριθμ. 276/28.11.2008 απόφαση του ΑΣΕΠ με
την οποία ανακαλούνται στο σύνολό τους οι υπ’ αριθμ.
1140/20.6.2006 και 76/3.4.2007 όμοιες.
11) Το υπ’ αριθμ. 2683/9.4.2009 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάσθηκε
στην υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 1670/9.4.2009 έγγρα−
φο του Δήμου Λιτοχώρου ν. Πιερίας με τα συνημμένα
σχετικά.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Λιτοχώρου ν. Πιερίας, αποφασίζουμε:
α) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ
1143Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που
αφορά στη σύσταση δέκα έξι (16) θέσεων ΙΔΑΧ στο
Δήμο Λιτοχώρου ν. Πιερίας και διαγράφουμε τις θέσεις
αυτές από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
β) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 33766/14.6.2007 (ΦΕΚ
1082Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που
αφορά στη σύσταση τριών (3) θέσεων ΙΔΑΧ στο Δήμο
Λιτοχώρου ν. Πιερίας και διαγράφουμε τις θέσεις αυτές
από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
γ) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 50762/14.6.2007 (ΦΕΚ
1906Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που
αφορά στη σύσταση δύο (2) θέσεων ΙΔΑΧ στο Δήμο
Λιτοχώρου ν. Πιερίας και διαγράφουμε τις θέσεις αυτές
από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθμ.
13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β΄), 33766/14.6.2007 (ΦΕΚ 1082Β΄)
50762/14.6.2007 (ΦΕΚ 1906Β΄) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αριθμ. 3020385/3220/0029
(2)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Καβάλας» ως
συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις ( παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9)
του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την πα−
ρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γε−
ωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1576/1989
του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθου 5) του
ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18.12.2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο β της
παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθμ.
3010878/1396/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και διάθε−
ση αλκοολούχων ποτών (ΦΕΚ 832/Β/25.6.2003)».
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/B΄/
16.1.2009).
6. Σχετικό αίτημα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία των
κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Καβάλας»
ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκο−
ολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο
παράγεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων του Νο−
μού Καβάλας, πλην της νήσου Θάσου.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέ−πει να πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) η διαδικασία παραγωγής, από του σταδίου της
αρωμάτισης (με απόσταξη ή διαβροχή) της αιθυλικής
αλκοόλης, έως της τελικής παρασκευής του ποτού,
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που
έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός της
προαναφερομένης περιοχής,
β) η εμφιάλωση των ποτών πραγματοποιείται εντός
της προαναφερομένης περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Καβάλα»,
λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκο−
ολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Καβάλας» υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία
Καβάλας, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν
το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γεω−
γραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Καβάλας μετά
από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερο−
μένους της έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής
ένδειξης.
2. Η Χημική Υπηρεσία Καβάλας είναι αρμόδια για τον
τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της
εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση
της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγη−
σης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της
παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 113950
(3)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ−
λήλων» άρθρο 16 παρ. 1.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
«Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205 /2003.
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 270.980,00 περίπου, σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν
εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−
110) του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, όπως
θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που
θα εγκριθούν.
4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων
ή επειγουσών αναγκών των υπουργικών γραφείων του
ΥΠΕΠΘ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασία προκειμένου να καλυ−
φθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες
της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ ως εξής:
• Για 650 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και
οι υπάλληλοι της ΥΔΕ για το χρονικό διάστημα από
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1.9.2009 έως 30.9.2009 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα
για κάθε υπάλληλο.
• Για 72 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και 5 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα
από 1.9.2009 έως 30.9.2009 και για μέχρι 60 ώρες το
μήνα για κάθε υπάλληλο.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 270.980,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και θα έχει ένα μήνα αναδρομική ισχύ
από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 12507/344
(4)
Τροποποίηση Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής
Εμπειρίας (Stage) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2956/
2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ
188 Α΄) «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του
ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 205 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
6. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην
αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας
ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερ−
χομένων στην αγορά εργασίας.
7. Την υπ’ αριθμ. 37701/584/30.10.2008 (ΦΕΚ 2288 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Από−
κτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) στις Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους».
8. Την υπ’ αριθμ. 1412/12/18.3.2009 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ. 12/18.3.2009) που μας διαβιβά−
σθηκε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β113812/26.3.2009
έγγραφό του.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της παραγράφου 9 εδ. γ της υπ’
αριθμ. 37701/584/30.10.2008 κοινή υπουργική απόφαση,
που αφορά πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπει−
ρίας (Stage) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, ως εξής:
«Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις
επτά (7) ώρες ημερησίως και μπορεί να παρέχεται πέ−
ντε (5) ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και
Σάββατο) και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές
ώρες (πέραν της 22αςώρας)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 323905
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 297060/25.5.2007 απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση οι−
κονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημασίας αγρο−
τικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 916), όπως τροποποιήθη−
κε −συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 283601/18.3.2008
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 549).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EURATOM» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του
ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
δ) Των άρθρων 13−29 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) «Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιή−
θηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το
άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/20003 (Α΄ 135/2003).

ε) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).
3. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρειών εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 729/1970 του
Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ−Τμήμα Εγγυήσεων,
όπως ισχύει κάθε φορά,
β) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορι−
σμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003,
γ) 1914/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006
του Συμβουλίου (L 365/64/21.12.2006),
δ) 1782/2003 για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την θέσπιση ορισμένων καθε−
στώτων στήριξης για τους γεωργούς,
ε) 795/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Καν. (Ε.Κ.)
αρ. 1782/2003 του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί−
σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρω−
μένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προ−
βλέπεται στον καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
του γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006
«για την προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων»,
η) 1898/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του καν. (ΕΚ) αρ. 510/2006 του Συμβουλίου για την
προστασία των γεωργικών ενδείξεων και των ονομα−
σιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων»,
θ) 123/1997 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 1997
που συμπληρώνει το παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 1107/96
σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδεί−
ξεων και των ονομασιών προέλευσης στο πλαίσιο της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Καν.
(Ε.Ο.Κ.) 2081/1992,
ι) 1493/1999 του Συμβουλίου «Για την κοινή οργάνωση
της αμπελοοινικής αγοράς» (E.E./L 179/14.7.1999) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ια) 1607/2000 της Επιτροπής (E.E./L 185/5.7.2000) «Για
τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999 για την κοινή
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου
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σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε
συγκεκριμένες περιοχές»,
ιβ) 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999 του
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς,
ιγ) 2729/2000 της Επιτροπής (E.E./L 316/15.12.2000)
«Σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά
τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα»,
ιδ) 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφο−
ρίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρα−
κολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα.
4. Την από 21.4.2009 απόφαση της Επιτροπής για την
έγκριση του τροποποιημένου Προγράμματος Στήριξης
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 105830/17.7.2009 γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευ−
τικής.
7. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
διενεργούνται στο πλαίσιο τροποποίησης του Γενικού
Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου (100%)
από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων/Τμήμα Εγγυήσεων)
και κατά συνέπεια δεν προκαλείται εν τέλει δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
297060/25.5.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε τοπικής σημα−
σίας αγροτικά προϊόντα Φυτικής Παραγωγής στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους» (Β΄ 916), όπως τροποποιή−
θηκε − συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 283601/18.3.2008
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 549), ως ακολούθως:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 250 στρέμματα. Το ποσό ενίσχυσης καθορίζε−
ται μέχρι 53,2 ευρώ ανά στρέμμα, το δε συνολικό διατι−
θέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 13.278 ευρώ.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σύμφωνα με την παρ. 3.4 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 62,5
Ευρώ ανά στρέμμα αμπελώνων, με σκοπό τη διατήρηση
της καλλιέργειας αμπέλων που προορίζονται για την
παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D. στις ζώνες παραδοσιακής
καλλιέργειας των «μικρών νησιών» του Αιγαίου Πελά−
γους. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης των
ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε 2.400.000 Ευρώ. Η
συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρχεται
σε 52.000 στρέμματα.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου δ,όπως ισχύει αντικαθίσταται
ως εξής: «3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενί−
σχυση ανέρχεται σε 966.000 στρέμματα. Το συνολικό
ετήσιο ποσό ενίσχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές
των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους ανέρχεται σε
11.384.831 ευρώ. Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης
ανά ελαιοκαλλιεργητή μπορεί να φθάσει το ποσό των
14,5 ευρώ ανά στρέμμα.».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«2. Η συνολική εν δυνάμει έκταση προς ενίσχυση ανέρ−
χεται σε 11.064 στρέμματα. Το ποσό της ενίσχυσης κα−
θορίζεται μέχρι 60 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό
κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 613.839 ευρώ
ετησίως.».
5. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνολική εν δυνάμει έκταση εσπεριδοειδών προς
ενίσχυση ανέρχεται σε 14.380 στρέμματα, εκ των οποί−
ων 5.000 στρέμματα αφορούν την καλλιέργεια εσπε−
ριδοειδών στη νήσο Χίο, 1.200 στρέμματα αφορούν
την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη νήσο Σάμο, 8.180
στρέμματα αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών
στο νομό Δωδεκανήσου. Από τα 8.180 στρέμματα καλ−
λιέργειας εσπεριδοειδών του Νομού Δωδεκανήσου τα
1.500 στρέμματα αφορούν την καλλιέργεια μανταρινιάς
στη νήσο Κάλυμνο. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται
μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα και το συνολικό διατιθέμενο
ποσό για τη στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών
εσπεριδοειδών των ανωτέρω περιοχών ανέρχεται σε
408.475 ευρώ, εκ των οποίων 170.000 ευρώ αφορούν
τη νήσο Χίο, 52.381 ευρώ αφορούν τη νήσο Σάμο και
186.194 ευρώ αφορούν το Νομό Δωδεκανήσου. Από το
σύνολο των 186.194 ευρώ του νομού Δωδεκανήσου το
ποσό των 75.000 ευρώ αφορά τη νήσο Κάλυμνο για την
καλλιέργεια μανταρινιάς.».
6. Η παρ. 1, καθώς και η παρ. 3,όπως ισχύει, του άρθρου
10, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σύμφωνα με την παρ. 3.8 του εγκεκριμένου προ−
γράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους, χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 1,3
Ευρώ ανά μαστιχόδενδρο, με σκοπό τη διατήρηση της
καλλιέργειας των μαστιχόδενδρων στις περιοχές πα−
ραδοσιακής καλλιέργειας τους. Σε συνολικά καλλιερ−
γήσιμη έκταση 20.000 στρεμμάτων υπολογίζεται ότι
υπάρχουν περίπου 2.000.000 μαστιχόδενδρα, από τα
οποία καλλιεργούνται περίπου το 60%. Το συνολικό
διατιθέμενο ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση ανέρχεται
σε 1.150.000 Ευρώ.».
«3. Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω της
Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.),η οποία υπο−
βάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Χίου τα εξής:
α) Αίτηση − Δήλωση των δικαιούχων με την οποία
αιτούνται την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.
β) Αντίγραφο ζυγολογίου − τιμολογίου παράδοσης της
«καθαρής μαστίχας» στην Ε.Μ.Χ. (τουλάχιστον 90 γρ.
καθαρής μαστίχας για κάθε παραγωγικό μαστιχόδενδρο
ανά εκμετάλλευση)».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 12, όπως προστέθηκε, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. α) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης για τα
προϊόντα: πατάτα προς κατανάλωση και προς σπορά,
αγκινάρα Τήνου, δαμάσκηνο Σκοπέλου, τοματάκι Σαντο−
ρίνης, εσπεριδοειδή, βρώσιμο λαθούρι (φάβα) το είδος
Lathyrus sp. και φασόλι υποβάλλουν στις Διευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των οικείων Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων, την αντίστοιχη αίτηση χορήγησης
ενίσχυσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας,
η οποία έχει δοθεί στον κάθε παραγωγό μαζί με την
Ενιαία Αίτηση από τις οικείες Ε.Α.Σ.
β) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης για τη δι−
ατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας
της Χίου υποβάλλουν στην Ε.Μ.Χ., την αίτηση χορήγησης
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ενίσχυσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα II της παρούσας, η
οποία έχει δοθεί στον κάθε παραγωγό μαζί με την Ενι−
αία Αίτηση από τις οικείες Ε.Α.Σ.. . Μετά την παραλαβή
των αιτήσεων, η Ε.Μ.Χ. υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Να της παρούσας, με
την οποία ζητά την οικονομική ενίσχυση για λογαριασμό
των μελών της συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.
γ) Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό
τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων που προορίζο−
νται για την παραγωγή οίνων V.Q.P.R.D., υποβάλουν στην
Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) που
ανήκουν, την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα III της παρούσας, η οποία έχει δοθεί
στον κάθε παραγωγό μαζί με την Ενιαία Αίτηση από
τις οικείες Ε.Α.Σ.. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η
Ο.Π., που αιτείται την οικονομική ενίσχυση, υποβάλει στη
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία ευρίσκονται
οι εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση, Αίτηση
− Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙα της παρού−
σας, με την οποία ζητά την οικονομική ενίσχυση για
λογαριασμό των μελών της, η οποία συνοδεύεται από
συγκεντρωτική κατάσταση των αμπελοτεμαχίων των
παραγωγών − μελών της Ο.Π. που υπέβαλαν αίτηση
ενίσχυσης και το σύνολο των αιτήσεων των παραγω−
γών που την υποστηρίζουν. Επίσης η Ο.Π. υποβάλλει
και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4
της παρούσας».
8. Η παρ. 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την 1η Δεκεμβρίου ως και την 30η
Ιουνίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Οι φάκε−
λοι πληρωμής πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Τμήμα
Προγραμμάτων Ενισχύσεων Φορέων της Διεύθυνσης
Ενιαίας Ενίσχυσης και Διαχείρισης Δικαιωμάτων του
ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την 10η Ιουνίου κάθε έτους (αριθμός
πρωτοκόλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Η οικονομική ενίσχυση κα−
ταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου παραγωγού. Η οικονομική ενίσχυση για την
μαστίχα Χίου, καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον
ανέκκλητο τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Μαστιχο−
παραγωγών Χίου, η οποία καταβάλλει στο ακέραιο την
ενίσχυση στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων παραγωγών. Η οικονομική ενίσχυση
για τα αμπέλια, καταβάλλεται στο ακέραιο από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στον ανέκκλητο τραπεζικό Λογαριασμό
της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγωγών, η οποία
στη συνέχεια καταβάλλει στο ακέραιο, την ενίσχυση
στους ατομικούς Τραπεζικούς λογαριασμούς των με−
λών της».
Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη κοινή από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/12647
(6)
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δροσιάς.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβίου 2009

Η Οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του
προσωπικού του Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ορίζεται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ38 χειριστή Η/Υ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 άρθρο 8, άρθρο 9
παρ. 1 και άρθρο 18 παρ. 12.
3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 καθώς και των π.δ. 37α/
1987, 22/1990 και 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το π.δ. 347/2003, το 44/2005, το 116/ 2006.
4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής
διάταξης.
5. Την υπ’ αριθμ.οικ. 6493/2008 (ΦΕΚ 1152/Β/24.6.2008)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας» αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή της Περι−
φέρειας Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 13/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Δροσιάς.
7. Την υπ’ αριθμ. 42/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Δροσιάς.
8. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής που δια−
τυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 33α/30.6.2009 πρακτικό του.
9. Η υπ’ αριθμ. 97/2009 βεβαίωση του Κ.Α.Π.Η. Δήμου
Δροσιάς (Αρ. Πρωτ. Περ. Αττ. 08/ΔΤΑ/15183).
10. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2009 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δροσιάς που αφορά στην
έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, ως κατωτέρου:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΣΙΑΣ
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ.
Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι−
καίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων Δήμου Δροσιάς» συγκροτούνται ως εξής.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ −
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαρι−
ότητας και εξυπηρέτηση κυλικείου.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης μέχρι οκτώ (8) μήνες ετησίως.
Δύο (2) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.
Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων κατά ειδικότητα
από τις ανωτέρω θέσεις θα ορίζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να προσλαμβάνει κατά έτος τις
ως άνω θέσειςς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών
(άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2503/1997) ανάλογα με τις υπη−
ρεσιακές ανάγκες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ
ΔΕ.1
1
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Μ.Κ. 1

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17.822
(1.273 x 14)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
1
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.232
(1088 x 14)

Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:
1. Η εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας
σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύ−
σεως προσωπικού του Νομικού Προσώπου.
2. Η έκδοση εγκυκλίων Προέδρου του Νομικού Προσώ−
που που ρυθμίζουν τα εσωτερικά λειτουργικά θέμιατα
των υπηρεσιών.
3. Η παρακολούθηση και εφαρμογή του πειθαρχικού
δικαίου που κάθε φορά ισχύει για το προσωπικό του
Νομικού Προσώπου.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου
για την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του
Διοικητικού Συμβουλίου και η επιμέλεια με ευθύνη του για
κοινοποίηση αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις των συνε−
δριάσεων, στους Συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η επιμέλεια για την προετοιμασία των αποφάσεων
των πιο πάνω οργάνων.
6. Η τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.
7. Η υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων του Δι−
οικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια Διοικητική Αρχή
(Περιφέρεια) ή το Δημοτικό Συμβούλιο, αναλόγως του
θέματος, για έγκριση.
8. Η τήρηση του γενικού αρχείου του Νομικού Προ−
σώπου και η εισήγηση για την καταστροφή του θεω−
ρούμενου σαν άχρηστου, όταν απαιτείται.
9. Η τήρηση του αρχείου της Διοίκησης του Νομικού
Προσώπου καθώς και του αρχείου της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
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Για πρωτόκολλο και διεκπεραίωση αρχείου
1. Η διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού
Προσώπου ή του Δήμου, αποφάσεων σχετικών με το
αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.
2. Η τήρηση ευρετηρίου αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και εγκριτικών ή μη αποφάσεων της Διοι−
κητικής Αρχής (Περιφέρειας).
3. Η παραλαβή και η αυθημερόν πρωτοκόλληση, ευ−
ρετηρίαση και συσχέτιση των πάσης φύσεως εισερχο−
μένων εγγράφων.
4. Η έγκαιρη διανομή στις διευθύνσεις, τα τμήματα και
τα γραφεία των εγγράφων προς ενέργεια και η τήρηση
των πρωτοτύπων στο αρχείο.
5. Η παραλαβή και ταξινόμηση των προοριζομένων για
αρχειοθέτηση εγγράφων.
6. Η διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου ή εξερχόμενου
εγγράφου και η τήρηση των σχετικών βιβλίων παρά−
δοσης.
7. Η μέριμνα για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση
των διακηρύξεων, των εγγράφων και των πιστοποιητι−
κών διαφόρων αρχών.
Για προσωπικό
1. Η τήρηση των μητρώων, των ατομικών φακέλων και
ευρετηρίων του προσωπικού του Νομικού Προσώπου με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των συνταξιούχων, καθώς
και των δελτίων παρουσίας τους και η φροντίδα για την
συνεχή παρακολούθηση και η ενημέρωσή τους.
2. Η σύνταξη κατά νόμο των πινάκων αρχαιότητας των
υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
3. Η σύνταξη παραστατικών στοιχείων απασχόλησης
και απουσιών του υπηρετούντος προσωπικού και η κοι−
νοποίηση των μεταβολών αυτών εγκαίρως στο αρμόδιο
γραφείο οικονομικού.
4. Η διεξαγωγή όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για την πρόσληψη προσωπικού, τις προα−
γωγές, απολύσεις, παραιτήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις,
συντάξεις, χορήγηση αδειών, πειθαρχικές υποθέσεις και
κοινοποίησής τους στο Τμήμα Λογιστικού .
5. Η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
για κάθε χρήση.
Για Προμήθειες, Περιουσία και Διαχείριση υλικού
1.. Η διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την προμήθεια
όλων των ειδών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου
και τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, με την άμεση επίβλεψη
του Προϊσταμένου του τμήματος και του Διευθυντή.
2.. Η επιμέλεια της έγκαιρης και κανονικής παραλα−
βής, από τις αρμόδιες επιτροπές, κάθε προμήθειας
και η ευθύνη παράδοσης αυτών στην αποθήκη των
ΚΑΠΗ, ανάλογα με τις ανάγκες τους, συνοδευόμενα με
τα αποδεικτικά παραλαβής των υπευθύνων για την δι−
αφύλαξη αυτών.
3. Η διασφάλιση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας
του Νομικού Προσώπου, καθώς και η περιφρούρηση των
δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας, με την συνεργασία
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4. Η τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων και δωρεών του
Νομικού Προσώπου.
5. Η συνεργασία με το Γραφείο Λογιστηρίου για τις
ανάγκες του Νομικού Προσώπου και η έγκαιρη ενημέ−
ρωσή του για τις απαιτούμενες ενέργειες.
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6. Η μίσθωση κτιρκον για τις ανάγκες στέγασης των
μονάδων και γραφείων του Κ.Α.Π.Η.
Για ωράριο Κ.Α.Π.Η. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. − Κυλικείου Δή−
μου Δροσιάς λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 − 13:00
και 17:00-20:00.
Το ωράριο θα καθοριστεί μετά από απόφαση του
Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 4
Πέρα των αρμοδιοτήτων, αντικειμένων και καθη−
κόντων κάθε υπηρεσίας και του προσωπικού, που
αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ανήκουν και
όλα τα συναφή που απορρέουν από τις διατάξεις Νό−
μων ή Υπουργικές αποφάσεις για το μόνιμο και Ιδιωτι−
κού Δικαίου προσίοπικό, όπως και όσα ανατίθενται με
απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου για το
προσωπικό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 5
Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. θέσεις
κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο
Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτους σχέσεως εργασίας.
Η κατανομή και τοποθέτηση του Προσωπικού στο
αυτοτελές Γραφείο γίνεται πάντοτε με απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες
τχον υπηρεσιών, τα προσόντα των υπαλλήλων, την πείρα
και τις γνώσεις αυτών σε ειδικά αντικείμενα, κατά την
οποία κατανομή θα εξετάζονται και τυχόν ειδικές
ανάγκες των υπαλλήλων (μητέρες ανηλίκων τέκνων,
έγκυες γυναίκες, τόπος διαμονής κ.λπ.) και σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Υπαλληλικό
Κώδικα Λήμων − Κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 6
Θέματα που αναφέρονται στην λειτουργία του ενιαίου
Ν.Π. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένοι Κ.Α.Π.Η.
Δήμου Δροσιάς» και δεν περιλαμβάνονται στον παρό−
ντα Ο.Ε.Υ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 7
Ο παρόν Οργανισμός ισχύει και γίνεται εκτελεστέος από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας του Δήμου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο πρακτικής εξάσκησης
σπουδαστών σχολών Κοινωνικής Εργασίας καθώς επί−
σης και σπουδαστών Παραϊατρικών επαγγελμάτων.
Κάθε τυχόν εθελοντικό προσωπικό του οποίου τις
υπηρεσίες αποδέχεται ο Πρόεδρος ή το Λ.Σ. ανεξαρτή−
του ειδικότητας, δραστηριοποιείται και χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις γνώσεις που διαθέτει και τις ικανότητές
του σε συνδυασμό με τις ανάγκες του Κέντρου και των
μελών του.
Άρθρο 9
Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Λιοίκησης
και Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η.
Ακροτελεύτιο άρθρο 10
Από τις διατάξεις του ως άνω Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου ποσού ύψους
€ 35.000 (τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ) για το τρέχον
έτος, η οποία έχει προβλεφθεί στον ψηφισθέντα προ−
ϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2009 και έχει γίνει
η σχετική πίστωση στους Κ.Α.: 10.6011 Τακτικές Αποδο−
χές κ.τ.λ., 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
συμβασιούχων υπαλλήλων κ.τ.λ., 10.6051 Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού με συμ. Δημοσίου Δικαίου και
10.6131 Αμοιβές τρίτων μη ελευθέρων επαγγελματιών.
Ανάλογη πίστωση θα υπάρχει και για τα επόμενα
οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 4 Σεπτεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.115525/47601/8.7.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1471/21.7.2009 (τ. Β΄) ως προς το έτος γέννησης,
από το λανθασμένο «1986» στο ορθό «1985».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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