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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/74482/0025
(1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της
από 8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο−
σίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις».
2. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄
1816/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξου−
σίας να υπογράφουν με “Εντολή Υφυπουργού” στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφασή μας
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις
για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».
5. Το υπ’ αριθμ. 101547/20.12.2006 έγγραφο της ανω−
τέρω Τράπεζας με το οποίο ζητά τον καθορισμό ορίου
έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
6. Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (350.000.000 €),
με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.
(απόφασή μας 2028691/4354/3.8.1995).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
F
Αριθμ. 13709/IB
(2)
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης Ιδρύματος
Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Το από 22.6.1927 π.δ. «Περί κυρώσεως του από 2.7.1926
ν.δ. περί ιδρύσεως της Σιβιτανιδείου Σχολής», όπως αυτό
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τροποποιήθηκε με ψήφισμα της Βουλής της 15.2.1927
(ΦΕΚ 137/1927, τ.Α΄).
2. Το άρθρο 16 του ν.δ. 1876/1958, με το οποίο προ−
βλέπεται ότι το ποσό των αναγραφομένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ για την επι−
χορήγηση των ανηκόντων στην εποπτεία του Σχολών
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
180/1958, τ.Α΄).
3. Το ν.δ. 3973/1959 «περί ενοποιήσεως και συντονισμού
της Διοικήσεως Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως».
4. Τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, κ.τ.λ.».
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικο−
νομικού έτους 2007, ύψους ένδεκα εκατομμυρίων ενενή−
ντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (11.097.400,00), η
οποία θα αντιμετωπιστεί από την πίστωση του ειδικού
φορέα 19−220 και ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων
του ΥΠΕΠΘ.
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε/1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Τον ψηφισθέντα από τη Βουλή Νόμο «Κύρωση του
Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους για το οικονομικό
έτος 2007», αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2007 το ύψος της
Κρατικής Επιχορήγησης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια
Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων μέχρι του ποσού των
ένδεκα εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρα−
κοσίων Ευρώ (11.097.400,00).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 19−220 και
ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΠΘ, οι−
κονομικού έτους 2007 και η τμηματική καταβολή στην
ανωτέρω Σχολή θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 8315.2/02/07
Κατάταξη Λιμένων.

(3)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και ανα−
διάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 64).
2. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 1346/2001/22.5.2001 ΕΚ απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
1692/96/ΕΚ απόφαση όσον αφορά στους θαλάσσιους
λιμένες, τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους
τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών καθώς
και το σχέδιο υπ’ αριθμ. 8 του παραρτήματος III.
4. Τις ιδιομορφίες του ελληνικού γεωγραφικού χώρου
λόγω της κατάτμησής του σε πολυάριθμα νησιά, την
ύπαρξη πορθμειακών, ενδονησιωτικών, διανησιωτικών
και διαπεριφερειακών συνδέσεων.
5. Τα στατιστικά στοιχεία συνολικού ετήσιου όγκου
διακίνησης εμπορευμάτων (σε τόνους) και επιβατών των
θαλάσσιων λιμένων της Χώρας που πληρούν τα χαρα−
κτηριστικά Α και Β της υπ’ αριθμ. 1346/2001/22.5.2001
ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό
με τα κριτήρια των εγγενών γεωγραφικών τους πλεο−
νεκτημάτων και της επίδρασής τους στο δίκτυο των
διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας καθώς και
των διαφαινόμενων προοπτικών ανάπτυξης που πα−
ρουσιάζουν.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
Και επειδή
α) Οι Λιμένες της Χώρας έχουν αφενός διαφορετική
σημασία όσον αφορά την επίδρασή τους στο δίκτυο
των διεθνών και εθνικών μεταφορών της Χώρας σε
συνδυασμό με τη διακριτή γεωστρατηγική τους θέση
και αφετέρου παρουσιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους
προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των θαλάσσιων δια−
δρόμων των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μετα−
φοράς.
β) Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η ιεράρχηση και
ο προγραμματισμός της εκτέλεσης λιμενικών έργων
απαιτούν τη διάκριση, από άποψη αναπτυξιακών επι−
λογών των λιμένων αυτών ανάλογα με τη θέση τους
στο Λιμενικό Σύστημα της Χώρας και τις προοπτικές
αύξησης εθνικών ροών, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος
τους λιμένες: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΛΟΥ, ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΗΡΑ−
ΚΛΕΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΩΝ,
ΡΑΦΗΝΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ και ΣΟΥ−
ΔΑΣ−ΧΑΝΙΩΝ.
2. Καθορίζουμε ως Λιμένες Εθνικής Σημασίας τους
λιμένες: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΑ−
ΤΑΣ, ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΚΩ, ΛΑΓΟΣ,
ΠΑΡΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΣΥ−
ΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ και ΧΙΟΥ.
3. Καθορίζουμε ως Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος
(διανομαρχιακού επιπέδου) τους λιμένες: ΑΓ. ΚΗΡΥ−
ΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ),
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ,
ΘΑΣΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Ν. ΜΟΥΔΑ−
ΝΙΩΝ, ΠΑΤΜΟΥ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ,
ΤΗΝΟΥ, και ΥΔΡΑΣ.
4. Καθορίζουμε ως Λιμένες Τοπικής Σημασίας (νο−
μαρχιακού επιπέδου) όλους τους υπόλοιπους λιμένες
της Χώρας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

1. Οικιακό Τιμολόγιο (τετράμηνη κατανάλωση)
Τιμές σε €/m³
Κλίμακα
Ισχύουσες
4μηνης
τιμές
2007 2008 2009 2010 2011
κατανάλωσης
2006
0−10 m3

0,37

0,39 0,41 0,43 0,45 0,47

11−30 m

3

0,50

0,53 0,56 0,59 0,62 0,65

31−60 m

3

0,59

0,62 0,65 0,68 0,71 0,74

3

1,03

1,06 1,09

3

181 m <άνω

61−120 m

1,12

1,15 1,18

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

121−180 m

2,27

2,30 2,33

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

3

4,03

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

F
Αριθμ. 11741
(4)
Καθορισμός τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης και απο−
χέτευσης Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από
1.1.2007 ως 31.12.2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 20 του ν. 2651/1998 «Ρυθμίσεις θεμάτων
της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανι−
σμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 248 Α΄).
• Του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2937/2001 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν στην
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των ΕΠΕΥ και πιστωτικών
ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 169 Α΄).
• Του π.δ. 358/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γείου Βορείου Ελλάδος» (ΦΕΚ 158 Α΄).
• Του π.δ. 167/2005 «Οργανισμός Υπουργείου Μακε−
δονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 220 Α΄).
• Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α΄).
• Του π.δ. 81/2002 που αφορά στη συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57 Α΄).
• Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ 704/19.8.1988 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί μετονομασίας του Υπουργείου Βορείου
Ελλάδος σε Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης.
3. Την υπ’ αριθμ. 517/29.11.2006 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 16696/30.11.2006 αιτιολογική έκθεση
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε την τιμολογιακή πολιτική της Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από 1.1.2007 ως και 31.12.2011
για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, με βάση τις μεσο−
σταθμικές αυξήσεις 4% κατ’ έτος, καθώς και υπηρεσιών
αποχέτευσης, ως ακολούθως:

2,36 2,39 2,42

Οι πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά και άνω χρεώνονται
με το 50% της τετράμηνης κατανάλωσης.
Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμοσθούν από το Μάιο του
2007 και θα αφορούν καταναλώσεις νερού από 1.1.2007,
όπως αυτές θα καταμετρούνται μετά τις 30.4.2007, ώστε
να αφορούν πλήρη τετράμηνη καταναλωτική περίοδο
εντός του 2007.
2. Λοιπές κατηγορίες καταναλωτών

Κατηγορία

Τιμές επόμενης πενταετίας
2006 –
2007−2011
ισχύον
(€) 2007 2008 2009 2010 2011
€
€
€
€
€

α) Κοινόχρηστες
παροχές
πολυκατοικιών

0,73

β) Επαγγελματίες

0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83

γ) Βιομηχανίες
0−500m3/μήνα

0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54

501m3<άνω/μήνα

0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83

δ) Δημόσιο – Ο.Τ.Α.
(Από 0,44€)

0,44 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

1,06 1,06

1,06 1,06 1,06

Ενίσχυση δικτύων
Ο.Τ.Α. που δεν
είναι πελάτες
της Ε.Υ.Α.Θ.

0,22 0,28 0,30 0,32 0,35 0,38

ΕΛ−ΠΕ (Βάσει
20ετούς σύμβασης)

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Ο.Λ.Θ. (από 0,88€)

0,88

1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

Οι τιμές στις κοινόχρηστες παροχές στο Δημόσιο,
στους Ο.Τ.Α. και στον Ο.Λ.Θ. θα παραμείνουν σταθερές
καθ’ όλη την περίοδο 2007−2011, διότι ήταν σταθερές και
κατά την προηγούμενη πενταετία σε αρκετά χαμηλά
επίπεδα, και έτσι, αναπροσαρμόζονται κατά τέτοιο τρό−
πο, ώστε να εναρμονίζονται με το γενικό μέσο όρο τιμής
ανά κυβικό του συνόλου των λοιπών καταναλώσεων.
3. Τέλη χρήσης υπονόμων
Υπολογίζονται επί της εκάστοτε συνολικής αξίας του
νερού σε ποσοστό που από 60% το 2006, αναπροσαρ−
μόζεται ως εξής μέχρι το 2011:
Έτη

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ποσοστό

60%

64%

68%

72%

76% 80%
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4. Πάγια τέλη
Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη ανάλογα με τη διατομή
της παροχής, αναπροσαρμόζονται κατά 4% κάθε χρόνο,
όπως προβλέπει ο πίνακας:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Έτος (σε €)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έτος
Παροχές
Πάγιο
2006 − 2007 2008 2009 2010 2011
(Διατομή) τέλος ανά:
€
½ και ¾ ΄

Μήνα
0,62
Τετράμηνο 2,48

0,65
2,60

0,68
2,72

0,71
2,84

0,74 0,77
2,96 3,08

1΄

Μήνα
2,48 2,58 2,68 2,79 2,90 3,02
Τετράμηνο 9,92 10,32 10,72 11,16 11,60 12,08

1½΄

Μήνα
3,72 3,87 4,02 4,18 4,35 4,53
Τετράμηνο 14,88 15,48 16,08 16,72 17,40 18,12

2΄

Μήνα
7,44 7,74 8,05 8,37 8,70 9,05
Τετράμηνο 29,76 30,96 32,20 33,48 34,80 36,20

3΄

Μήνα
12,40 12,90 13,41 13,95 14,50 15,08
Τετράμηνο 49,60 51,60 53,64 55,80 58,00 60,32

4΄ και άνω

Μήνα
18,60 19,34 20,12 20,92 21,76 22,63
Τετράμηνο 74,40 77,36 80,48 83,68 87,04 90,52

Για τις παροχές ½ και ¾ της ίντσας που αφορούν, κατά
κανόνα, τους οικιακούς καταναλωτές, τα πάγια τέλη
υπολογίζονται εις διπλούν για καταναλώσεις πάνω από
40 m3 το τετράμηνο.
5. Τέλη συντήρησης και αντικατάστασης υδρομέ−
τρων
Τα τέλη αυτά, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του
Κανονισμού Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθορίζονται
από την εκάστοτε τιμή της 1ης κλίμακας του οικιακού
τιμολογίου για την περίοδο 2007−2011, υπολογιζόμενης
επί τον αριθμό των κυβικών νερού, σύμφωνα με τη δια−
τομή της κάθε παροχής.
Ειδικότερα για τα νοικοκυριά που καλύπτουν το 99%
περίπου του συνόλου των πελατών – καταναλωτών της
Εταιρείας και χρησιμοποιούν παροχές νερού των οποί−
ων η διατομή είναι ½ της ίντσας, αυτά θα επιβαρύνονται
για το εν λόγω τέλος με την αξία 2m³ νερού για κάθε
μήνα υπολογιζομένων στην τιμή της 1ης κλίμακας. Δη−
λαδή, για κάθε τετράμηνη καταναλωτική περίοδο, η
επιβάρυνση θα είναι 8m³.
Έτος

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Τέλος συντήρησης
και αντικατάστασης 2,96 3,12
υδρομέτρων

3,28

3,44 3,60 3,76

6. Λοιπές υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Τα πάσης φύσεως τιμολόγια των λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών της Ε.Υ.Α.Θ., που είναι κυρίως οι συνδέσεις
με τα δίκτυα, οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι επεκτάσεις
δικτύων καθώς και οι διάφορες εργασίες που αφορούν
παρεμβάσεις της Εταιρείας για επισκευές βλαβών, δια−
κοπές και επανασυνδέσεις παροχών κ.λπ. αυξάνονται
κατά 10% για το 2007 και κατά 4% ετησίως τα επόμενα
έτη από το 2008 ως το 2011.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 11922/06
(5)
Σύμβαση μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών Ν.Α. Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004) στις οποίες ορίζεται ότι: «για τις
ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχό−
ληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς
να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».
2. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγ−
γραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο στάλθηκαν πίνακες
κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως
δώδεκα (12) μηνών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν
από 1.1.2007 έως 30.4.2007 στο ΚΕΠ του Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Δράμας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 3146/2003,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας − Καβάλας − Ξάν−
θης, για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
Ένα (1) για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας και
όπως ειδικότερα αναγράφεται στο συναποστελλόμε−
νο πίνακα κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου του
ΥΠΕΣΔΔΑ.
Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί
είναι η υποστήριξη και η παραγωγική λειτουργία του
Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι έως δώδεκα
(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
Η αμοιβή των αναδόχων θα καθορισθεί στις συμβάσεις
που θα υπογραφούν.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας −
Καβάλας − Ξάνθης.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χώρος
στέγασης του Κ.Ε.Π.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας − Καβάλας − Ξάν−
θης.
Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν από τη στιγμή που θα
στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως
της διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κλπ, της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς
προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία
θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την υπηρεσία σας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 16438/06
(6)
Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Δήμου Πιαλείων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄/6.8.2004).
4. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
5. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τα οποία παρέ−
χονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση
των συμβάσεων των ΚΕΠ.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 4/43/13144/22278/9.10.2006
έγγραφο του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου, το οποίο αφορά κατανομή συμβάσεων μίσθω−
σης έργου 34μηνης διάρκειας στο ΚΕΠ Δήμου Πιαλείων
Ν. Τρικάλων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου από το Δήμο Πιαλείων διάρκειας 24 μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με
νέο άτομο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την
αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν θα κάνει δεκτή τη
σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ
− ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμβα−
σιούχου 880 ευρώ.
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει
αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
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βάνει μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1.2.2005).
5. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη
χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με
μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος
των.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Τρίκαλα, 1 Φεβρουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 17265/06
(7)
Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων
(ΔΕΣΕ) Νομού Βοιωτίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Κώδικα
Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Εισφορών
και Ναυλώσεων (ν. 4442/1929).
2. Την πάγια διαταγή 8−11/1980 (Φ.851/40/371372/
Σ.1619/4.3.1980), περί των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρα−
τιωτικών Επιτάξεων του Γ.Ε.Σ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνο του π.δ/τος 115/1984
(ΦΕΚ 39/Α΄/1984), περί διορισμού των μελών των Διοικη−
τικών Δικαστηρίων περί Στρατιωτικών Επιτάξεων.
4. Τη διαταγή Φ454/0/48/446980/1336/31.7.1994 του ΓΕΣ
(Στρατιωτικό δελτίο Ν.Δ.Α. / υπ’ αριθμ. 6 / περί παρο−
χής διοικητικών οδηγιών για την εφαρμογή του π.δ/τος
115/1984), περί διορισμού μελών ΔΕΣΕ.
5. Την υπ’ αριθμ. 357/2006 πράξη του Προέδρου Πρω−
τοδικών Λιβαδειάς, περί ορισμού Τακτικών και Αναπλη−
ρωματικών δικαστικών μελών της ΔΕΣΕ Βοιωτίας.
6. Το υπ’ αριθμ. Φ.851.1/27/197034/Σ.595/2.11.2006 έγ−
γραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών,
με το οποίο ορίζονται τα μέλη της ΔΕΣΕ Βοιωτίας, για
το έτος 2007.
7. Το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986 με το οποίο
τα Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών Επιτάξεων και
Ναυλώσεων, μετονομάστηκε σε Διοικητική Επιτροπή
Στρατιωτικών Επιτάξεων.
8. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
9. Τις διατάξεις του ν. 3260/2004.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων, Νο−
μού Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ως
κατωτέρω:
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Δημήτριος Τριανταφύλλου, Πρωτοδίκης Λιβαδειάς,
ως Πρόεδρος της ΔΕΣΕ Βοιωτίας.
2. Χριστίνα Αντωνοπούλου, Πρωτοδίκης Λιβαδειάς.
3. Καλαϊτζίδης Νικόλαος, Λγος (ΠΒ) του ΚΕΠΒ.
4. Τσιραγγιάννης Στέφανος, Λγος (ΠΒ) του ΚΕΠΒ.
5. Δημήτριος Ζυγογιάννης, Δ/ντής Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
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Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωάννα Κορίτου, Πρωτοδίκη Λιβαδειάς.
2. Ιωάννα Κατσουλίδη, Πρωτοδίκη Λιβαδειάς.
3. Ιακωβάκης Κων/νος, Λγος (ΠΒ) του ΚΕΠΒ.
4. Ευσταθίου Γεώργιος, Λγος (ΠΒ) του ΚΕΠΒ.
5. Χρήστος Διαμαντόπουλος, ΠΕ/Α΄ Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
Ως γραμματέα της ΔΕΣΕ ορίζουμε την Αρβανίτη Πα−
ναγιώτα, υπάλληλο της Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Βοιω−
τίας κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, αναπληρούμενη από την
Κωνσταντογιάννη Βασιλική, κλάδου ΔΕ Δ/κού Οικ/κού,
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Λιβαδειά, 22 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 618
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά
το έτος 2007 για μόνιμο και αποσπασμένο προσω−
πικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/
1999.
4. Την ανάγκη για κάλυψη εκτάκτων και τακτικών υπη−
ρεσιακών αναγκών, όπως τη διάθεση και εν συνεχεία την
αρχειοθέτηση δικαιολογητικών των δικαιούχων δελτίων
ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
χορήγηση εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων για έν−
δεια, έλεγχος Λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών
και αποστολή των δικαιολογητικών στον Πάρεδρο για
απαλλαγή υπολόγων του ανωτέρω λογαριασμού, διαδι−
κασίες προσαρμογής στα δεδομένα του νέου οικονομι−
κού έτους των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Δ/νση
Κοινωνικής Πρόνοιας (επιδόματα − προϋπολογισμοί),
λόγω των οποίων οι υπάλληλοι της Δ/νσης Κοινωνικής
Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να απασχο−
λούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
5. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2007 Ε.Φ. 151 της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Δ/νσης
Κοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή, απογευματινή με αμοι−
βή, απασχόληση χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180) ωρών
για επτά (7) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής που απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο
στοιχείο (4) αντικείμενα της Υπηρεσίας.
Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία θα παρασχεθεί μέχρι
30.5.2007.

Κάλυψη δαπάνης:
Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που
ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 € θα καλυφθεί από
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋ−
πολογισμό έτους 2007 Ε.Φ. 151, για υπερωριακή εργασία
(ΚΑΕ 0511) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής, Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 5 Φεβρουαρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Αριθμ. 997
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για προσωπικό
της Ν.Α. Μαγνησίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση»
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999).
3. Το γεγονός ότι: α) Οκτώ (8) υπάλληλοι του τμήματος
αυτοκινήτων και β) δύο (2) οδηγοί του Νομάρχη απα−
σχολούνται υπερωριακά για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (εκχιονισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρ−
καγιές κ.α.) σε 24ωρη βάση.
4. Το ότι ανωτέρω εργασίες δεν αποτελούν συνηθι−
σμένες υπερωριακές ενασχολήσεις υπαλλήλων, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το έτος 2007 από 1.1.2007 έως 30.6.2007
την καθιέρωση τετρακοσίων σαράντα πέντε (445) κατ’
άτομο ωρών υπερωριακής απασχόλησης, εκ των οποί−
ων οι τριακόσιες πενήντα (350) είναι απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης και οι ενενήντα πέντε (95)
είναι νυχτερινές, εξαιρέσιμες του κανονικού ωραρίου
εργασίας, στους οκτώ (8) υπαλλήλους του τμήματος
κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων και στους δύο (2)
οδηγούς του Νομάρχη, διότι οι υπάλληλοι αυτοί απα−
σχολούνται υπερωριακά με έκτακτες ανάγκες (εκχιο−
νισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές για την
νόσο των πουλερικών κ.α.) πέραν του κανονικού ωραρί−
ου σε 24ωρη βάση και κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς
και τις ημέρες αργίας και Κυριακές.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που θα
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α.Μ. από τους
εξής Κ.Α.Ε.:
1. Κ.Α.Ε. 072−0511 ύψους 18.000 Ευρώ και
2. Κ.Α.Ε. 072−0512 ύψους 11.000 Ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 22 Ιανουαρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 453
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της
Ν.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 2007.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης»,
β) του άρθρων 29 του ν. 2683/1999 «Υπαλληλικός Κώ−
δικας»,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/9.9.1999, τ.Α΄),
δ) του άρθρου 3 του π.δ. 402/2001 «Μισθοδοσία πάσης
φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και κατα−
βολής των εξόδων, παράστασης των αιρετών οργάνων
των υπηρεσιών αυτών» (ΦΕΚ 287/20.12.2001, τ.Α΄),
ε) του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνά−
μεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα−
φείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003, τ.Α΄),
στ) της υπ’ αριθμ. 72757/0022/31.12.2003 εγκυκλίου
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «παρο−
χή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003».
2. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Ν.Α. Φθιώτιδας όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 114/13.9.2004 απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου
Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1602/27.10.2004, τ.Β΄) και στη συνέχεια
διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές,
εκλογές), διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων της υπη−
ρεσίας για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολού−
νται οι υπάλληλοι του Τεχνικού Εξοπλισμού, οι οδηγοί
όλων των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του Γραφείου Νο−
μάρχη, οι υπάλληλοι του Τμήματος ΠΣΕΑ, καθώς και οι
υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που απασχολούνται για
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το σκοπό αυτό πέραν του ωραρίου σε 24ωρη βάση και
με εργασία σε απογευματινές, νυκτερινές ώρες, ημέρες
αργίας και Κυριακές.
4. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών, καθώς και κάθε έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό
της Ν.Α. Φθιώτιδας να απασχολείται υπερωριακά, τις
απογευματινές και νυκτερινές ώρες καθώς και τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
της Ν.Α. Φθιώτιδας Οικ. Έτος 2007, και ειδικά στο φο−
ρέα 073 και 0511 ΚΑΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (154.200)
ΕΥΡΩ και μπορεί να καλύψει την προκαλούμενη δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παροχή απογευματινής υπερωριακής
απασχόλησης με αμοιβή καθώς και την παροχή υπερω−
ριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, από 1.1.2007 μέχρι
31.12.2007, για διακόσιους πενήντα επτά (257) υπαλλή−
λους της Ν.Α. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών.
Η διαπίστωση της προσφοράς υπερωριακής απασχό−
λησης θα γίνει από εμάς ανάλογα με τις προαναφερό−
μενες υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών, η οποία δεν μπορεί να είναι, μεγαλύτερη τις
60 ώρες απογευματινής εργασίας κατά μήνα και τις
16 ώρες κατά μήνα για τις νυχτερινές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε υπάλληλο.
Οι υπηρεσίες της ΝΑΦ, η ονομαστική κατάσταση των
υπαλλήλων που θα προσφέρουν υπερωριακή εργασία
και η κατανομή κατά είδος (απογευματινής, νυκτερινής,
εξαιρέσιμων και των Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα
γίνει με νεώτερη απόφασή μας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 29 Ιανουαρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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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