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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103920 (1)
   Μερική Μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης Γρε−

βενών τύπου Α, σε Κατάστημα Κράτησης Τύπου Γ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) των άρθρων 18 παρ. 1 19 παρ. 1, 4 του ν. 2776/1999 

«Σωφρονιστικός Κώδικας», όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3038/2002 «Για την επί−
λυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ−
ματος και λοιπών διατάξεων»,

β) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α).
2) Το γεγονός ότι, από τη διάταξη αυτής της από−

φασης προκαλείται δαπάνηπερίπου 500.000 ευρώ σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ 9749), 
αποφασίζουμε: 

Τη μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης 
Γρεβενών τύπου Α σε Κατάστημα Κράτησης τύπου Γ 
(πτέρυγα Γ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F

      Αριθμ. Μ. 8415.6/01/09 (2)
     Έγκριση παροχής υπερωριών στο προσωπικό της 

Πλοηγικής Υπηρεσίας για το έτος 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 25 του ν. 3142/1955 

«περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 43Α΄).
β. Το π.δ. 242/1999 « Οργανισμός Υπουργείου Εμπορι−

κής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 201 Α΄).
γ. Το π.δ. 175/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λει−

τουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 158 Α΄).

δ. Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231 Α΄).

ε. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 297 Α΄).

στ. Την υπ’ αριθμ. Μ. 8414.4/5.1.2007 απόφαση YEN «Συ−
γκρότηση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 14 Β΄).

ζ. Την υπ’ αριθμ. 1957/2009 γνωμοδότηση Συμβουλίου 
Πλοηγικής Υπηρεσίας.
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η. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
του YEN που θα καλυφθούν με υπερωριακή εργασία, 
αποφασίζουμε: 

1. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 1957/12.6.2009 (θέμα 12°) 
γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας 
και εγκρίνουμε την παροχή υπερωριών στο προσωπικό 
της Πλοηγικής Υπηρεσίας ως εξής:

α) Έως 3500 ώρες απογευματινής υπερωριακής εργα−
σίας στους 11 υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας για 
εργασίες συγκέντρωσης, ταξινόμησης και αρχειοθέτη−
σης του οικονομικού αρχείου της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
προκειμένου να αποσταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Ο αριθμός των υπερωριών δεν θα υπερβεί τις 
50 ανά υπάλληλο μηνιαίως.

β) Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσό των 
20.000 Ευρώ. 

2. Η ανωτέρω πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπο−
λογισμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 
2009 και θα βαρύνει τον Κ.Α 0261.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

(3)
        Ανάκληση αποφάσεων απόκτησης ελληνικής ιθαγένει−

ας των 1) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ ΦΕΟΧΑΡ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 2) 
ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ ΑΦΤΑΝΤΙΛ ΤΟΥ ΦΟΕΧΑΡ.

  Με την υπ’ αριθμ. 1601/17.6.2009 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 
& Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ. Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την 
υπ’ αριθμ. 2439/6.5.2009 (ΦΕΚ 839/6.5.2009 τ. Β΄) απόφα−
ση περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ανακαλείται η προγενέστερη με αριθμό 10661/14.9.2004 
απόφασή μας περί απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 
και εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου του Γκεοργκί−
εφ Φεοχάρ του Βλαντιμίρ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1526/13.10.2004 τεύχος Β΄.

Με την υπ’ αριθμ. 1694/18.6.2009 απόφαση της προ−
ϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, 
τ. Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας» και την υπ’ αριθμ. 2439/6.5.2009 (ΦΕΚ 839/6.5.2009 
τ. Β΄) απόφαση περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων 

και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ανακαλείται η προγενέστερη με υπ’ αριθμ. 
12853/8.11.2004 απόφασή μας περί απόκτησης ελληνι−
κής ιθαγένειας του Γκεοργκίεφ Αφταντίλ του Φεοχάρ 
και των ανήλικων τέκνων του Αρτέμιϊ και Αναστασίας, 
εξελληνισμού των επωνύμων τους και του κυρίου ονό−
ματος του ανήλικου τέκνου του Αρτέμιϊ, που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1751/29.11.2004 τεύχος Β΄.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F

      Αριθμ. 41/5509 (4)
        Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 28492/ 

2009 (ΦΕΚ Β΄ 931/18.5.2009) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια−
τάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 
(ΦΕΚ Β΄ 931/18.5.2009) υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγρα−
φών για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων 
και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειο−
δότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης 
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

4. Την υπ’ αριθμ. 33366/29.5.2009 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., με την 
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης, αποφασίζουμε: 

Συστήνουμε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 
Χαρών, για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του 
χώρου και της λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 
931) υπουργικής απόφασης, με έδρα την Ηγουμενίτσα 
και με αρμοδιότητα το Νομό Θεσπρωτίας, ως εξής:

1. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ν. Θεσπρωτίας, 
ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο επίσης από εκπρόσωπο 
της ίδιας ΤΕΔΚ.

2. Δύο μηχανικούς υπαλλήλους του Δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα είναι αρχιτέκτονας 
με τους αναπληρωτές τους επίσης μηχανικούς της ίδιας 
κατηγορίας και κλάδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηγουμενίτσα, 25 Ιουνίου 2009

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19661

    Αριθμ. 14627 (5)
         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις έργου 

από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Την προγραμματική σύμβαση της Νομ. Αυτ/σης 
Κέρκυρας, της Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε., του Δήμου Παρελίων και 
του Εμπορικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κέρκυ−
ρας για τη διενέργεια προκαταρκτικών ενεργειών για 
την υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ή άλλο 
επιχορηγούμενο πρόγραμμα εθνικό ή κοινοτικό για την 
κατασκευή Πλανηταρίου «Θεματικό Πάρκο − Ψηφιακού 
Κοσμοράματος».

3. Την υπ’ αριθμ. 5−1/2.1.2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Επιχείρησης της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, με την οποία αποφα−
σίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη τριών (3) Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών (πτυχίο μελετητή) με σύμβαση έργου για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

4. Το υπ’ αριθμ. 19125/30.6.2009 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτ/σης Κέρκυρας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
το σχετικό αίτημα, καθώς και εισήγηση του Νομάρχη 
ότι συναινεί για την εν λόγω πρόσληψη.

5. Την υπ’ αριθμ. 58/ΠΣ/23.6.2009 βεβαίωση, από την 
οποία προκύπτει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋ−
πολογισμό της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κέρκυρας για την 
πληρωμή των προσλαμβανομένων ατόμων.

6. Τη βεβαίωση του Δικηγόρου, Αλέξανδρου Παπαδά−
του, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσι−
ες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη 
εργασία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού από την Ανα−
πτυξιακή Επιχείρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κέρκυρας με συμβάσεις έργου για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα:

• Τριών (3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με πτυχίο με−
λετητή)

σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του
ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του ν. 
2527/1997 και τις μεταγενέστερες του ν. 3051/2002.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για το προσωπικό αυτό 
ανέρχεται στο ύψος των 40.000 ευρώ και θα καλυφθεί 
από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας στον ΚΑΕ 2271.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

Αριθμ. 19134 (6)
        Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για τους γεωτεχνικούς 
υπαλλήλους της Ν.Α. Πιερίας για το 2009.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−

νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 7272/22.6.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί ανα−
πλήρωσης του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Π.K.M.

4. Την υπ’ αριθμ. 1558/27.1.2009 απόφασή μας με την 
οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5. Το υπ’ αριθμ. 06/7660/25.6.2009 έγγραφο της Ν.Α. Πιερί−
ας−Γραφείο Νομάρχη αναφορικά με την αύξηση του ανω−
τάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας στους 
Γεωτεχνικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στη Ν.Α. Πιε−
ρίας δεδομένου ότι οι περισσότεροι το έχουν εξαντλήσει, 
για να μην υπάρξουν προβλήματα στην ολοκλήρωση των 
εφαρμοζομένων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

6. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 51.000 € και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711 γεωργοκτηνοτροφία, περι−
βαλλοντικά, αμπελουργικό κτηματολόγιο, ελαιοκομικό 
κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του αριθ−
μού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με 
την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας, στους Γεωτεχνικούς 
υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας που 
θα μετακινούνται εκτός έδρας για τη διεξαγωγή ελέγχων 
και την εφαρμογή προγραμμάτων του εν γένει γεωργικού 
τομέα για το έτος 2009, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 60 ημέρες
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 60 ημέρες
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 60 ημέρες
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 60 ημέρες
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

Ο Δ/ντής Αυτ/σης και Αποκ/σης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 19229 (7)
        Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημερών 

κίνησης εκτός έδρας για τους υπαλλήλους του Τμήμα−
τος Εργαστηρίου, Τεχνικού Εξοπλισμού και Μηχανημά−
των Έργων της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Πιερίας για το 2009.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−

νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»

2. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σευπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 7272/22.6.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί ανα−
πλήρωσης του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Π.K.M.

4. Την υπ’ αριθμ. 1558/27.1.2009 απόφασή μας με την 
οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Περιφέρειας όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

5. Το υπ’ αριθμ. 02/2498/25.5.2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Δ/κών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πιερίας αναφορικά με την αύξη−
ση του αριθμού των εκτός έδρας ημερών υπαλλήλων του 
Τμήματος Εργαστηρίου, Τεχνικού Εξοπλισμού και Μηχανη−
μάτων Έργων Ν.Α. Πιερίας, για την αντιμετώπιση των κατα−
στροφών από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, πυρκαγιές).

6. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.000 € και 
θα βαρύνει τον φορέα 073 και τον κωδικό εξόδων 0711, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του 
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθη−
καν με την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας, σε υπαλλή−
λους του Τμήματος Εργαστηρίου, Τεχνικού Εξοπλισμού 

και Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Πιερίας για 
το έτος 2009, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής, ως κατωτέρω:

TE Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΤΕ Μηχανικών) 80 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών 80 ημέρες
ΔΕ Τεχνικών−Χειριστών Μηχανημάτων 80 ημέρες
(Τεχν. Εξοπλισμού) 
ΥΕ Τεχνικών (Τεχν. Εξοπλισμού) 80 ημέρες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

Ο Δ/ντής Αυτ/σης και Αποκ/σης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F

Αριθμ. 11327 (8)
    Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Πρόεδρο και Γενικό Διευ−

θυντή της ΕΠ.Ε.Ι.Α ενεργώντας από κοινού για έγκρι−
ση μεταβολών στην περιουσία εταιρειών που τελούν 
σε κατάσταση δέσμευσης.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)

(    Αριθμ. απόφ. 150/6/2.7.2009)

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) «Εποπτεία της ιδιω−

τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα της 
διάταξης του αρ. 6 παρ. 2 σύμφωνα με την οποία «Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση 
του την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων αρμο−
διοτήτων για ορισμένο χρόνο σε ένα από τα μέλη του 
ή στον Γενικό Διευθυντή».

(β) Του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Αγορές Χρηματο−
πιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα 
της διάταξης του αρ. 5, σύμφωνα με την οποία ορίζεται 
ότι:

«Για τους σκοπούς του νόμου αυτού στην έννοια των 
χρηματοπιστωτικών μέσων εμπίπτουν:

(α) Οι κινητές αξίες.
(β) Τα μέσα χρηματαγοράς.
(γ) Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
(δ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμ−

βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλ−
λαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες 
παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, 
νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα 
μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματο−
πιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με 
φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

(ε) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβό−
λαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλα−
γής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και 
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κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 
εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά 
διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά δια−
θέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά 
όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που 
επιφέρει τη λύση της σύμβασης).

(στ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμ−
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλ−
λαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετι−
ζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης 
με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα 
σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.

(ζ) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβό−
λαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλα−
γής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με 
εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική 
παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περί−
πτωση στ’ του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για 
εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά 
άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε 
εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γρα−
φείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων.

(η) Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστω−
τικού κινδύνου.

(θ) Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών 
(contracts for differences).

(ι) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμ−
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλ−
λαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου 
και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη 
με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής 
ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικο−
νομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά 
με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με 
ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου 
μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου 
γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς 
και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη 
με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δεί−
κτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων 
παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα 
σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθά−
ριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων 
συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περι−
θωρίων.»

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10) «περί ιδιωτικής επιχει−
ρήσεως ασφαλίσεως, στο σύνολο του, όπως ισχύει.

(δ) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17) «Οργανισμός Επιτροπής 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως».

2. Την ανάγκη για την σε σύντομο χρονικό διάστημα 
λήψη αποφάσεων από την ΕΠΕΙΑ για την αποδέσμευση 
δεσμευθέντων χρηματοπιστωτικών μέσων και ποσών 
από δεσμευθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς, στοι−
χεία τα οποία έχουν δεσμευθεί με σχετικές αποφάσεις 
της ΕΠΕΙΑ Η ταχεία λήψη αποφάσεων απαιτείται λόγω 

της φύσης των επενδύσεων αυτών ως χρηματοπιστω−
τικών μέσων και για την βελτίωση των αποδόσεων τους 
σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα των εποπτευομένων 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και για λόγους εκ−
πλήρωσης από τις επιχειρήσεις αυτές νόμιμων και συμ−
βατικών τους υποχρεώσεων, και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της ΕΠ.Ε.ΙΑ, Γεώργιος Πέτσας, και ο Γενικός 
Διευθυντής της ΕΠ.Ε.ΙΑ, Ιωάννης Βάσσης, ενεργώντας 
από κοινού, όπως:

α) αποφασίζουν την κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 ν.δ. 400/1970, 
άρση της απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης −η οποία 
έχει επιβληθεί σε εποπτευόμενη ασφαλιστική επιχεί−
ρηση από την ΕΠΕΙΑ−, στο μέτρο που αυτή αφορά σε 
ποσά κατατεθέντα σε δεσμευθέντες λογαριασμούς και 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα της επιχείρησης όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο αρ. 5 ν. 3606/2007, κατόπιν σχετι−
κού αιτήματος της επιχείρησης και πάντοτε με γνώμονα 
την εκπλήρωση νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων 
ή/και την αξιοποίηση των διαφαινόμενων ως επενδυ−
τικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στα πλαίσια των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου, και

β) στον προσδιορισμό των όρων της ως άνω άρσης 
της δέσμευσης και της ταυτόχρονης δέσμευσης των 
νέων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν αποκτώνται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

F

(9)
  Σύσταση θέσης.

        Α) Με την υπ’ αριθμ. 3313/1/9.7.2009 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, 
εγκρίνεται η μεταφορά της Αικατερίνης ΛΑΜΠΡΑΚΑ−
ΚΗ του Κωνσταντίνου, πρώην υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικό−
τητας υπαλλήλων γραφείου, της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.), 
σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού−Λογιοτικού, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και Δανείων, η οποία 
θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Τ. Π. και Δανείων ως αρμόδιου για το διορισμό των 
υπαλλήλων αυτού οργάνου.

Β) Με την υπ’ αριθμ. 33216/10.7.2009 απόφαση του Προ−
έδρου του Δ.Σ. του Τ. Π. και Δανείων συστήνεται μία 
(1) προσωποπαγής θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού−λογιστικού, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και Δανείων, 
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την οποία καταλαμβάνει η μεταφερόμενη στο Τ. Π. και 
Δανείων Αικατερίνη ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ του Κωνσταντίνου, 
πρώην υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.).

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της ως άνω 
μεταφερόμενης υπαλλήλου, η οποία ανέρχεται ετησίως 
στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πε−
νήντα πέντε (37.355,00) €, περίπου, και θα βαρύνει τους 

Κ.Α.Ε. 0212, 0225, 0261, 0269 και 0551, υπάρχουν πιστώσεις 

προϋπολογισμό του Τ. Π. και Δανείων για το έτος 2009 

[σχετ. η από 3.7.2009 υπηρεσιακή βεβαίωση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ2) του Τ. Π. και Δανείων].

  Ο Πρόεδρος

ΑΥΣΤΟΥΣΤΙΝΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ  





19666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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

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*02015442807090008*
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