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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
       Αριθμ. 2/ 54638 /0022 (1)

Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 2318/1995 

«Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών»

3. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 2560/7.2.2008 της Ομοσπον−
δίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.

4. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 2/19484/0022/12.5.2008 του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών 
για τις πράξεις που ενεργούν, όπως παρακάτω:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ
α) Για επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου 

εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εφό−
σον αυτή έχει ένα μόνο φύλλο, σε είκοσι δύο ευρώ 
(22,00 €).

β) Αν η έκθεση επίδοσης έχει περισσότερα από ένα 
φύλλα, για κάθε επόμενο φύλλο σε δύο ευρώ (2,00 €).

γ) Σε περίπτωση θυροκόλλησης, για την εγχείριση 
στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθ−
μού ή στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας 
αντιγράφου του εγγράφου που θυροκολλήθηκε, σύμφω−
να με το άρθρο 128 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δικ., και τη σύνταξη 
της σχετικής απόδειξης σε δύο ευρώ (2,00 €).

δ) Για την παράδοση γραπτής ειδοποίησης στο τα−
χυδρομικό γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 
εδ. γ΄του Κ.Πολ.Δικ., σε δύο ευρώ (2,00 €).

ε) Για τη σύνταξη της βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρ−
θρο 128 παρ. 4 εδ. γ΄ του Κ.Πολ.Δικ., παράδοσης της πιο 
πάνω γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο 
σε δύο ευρώ (2,00 €).

στ) Αν από την έκθεση επίδοσης φαίνεται ότι έχουν 
επιδοθεί περισσότερα από ένα έγγραφα, που αναφέρο−
νται σ΄ αυτή χωριστά ή ότι στο έγγραφο που επιδόθηκε 
ήταν ενσωματωμένα περισσότερα έγγραφα τα οποία 
επιδόθηκαν, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το 
πρώτο έγγραφο ολόκληρη την αμοιβή και για κάθε ένα 
από τα υπόλοιπα δέκα ευρώ (10.00 €).

ζ) Η αμοιβή μάρτυρα που συμμετέχει στην θυροκόλ−
ληση κάθε εγγράφου είναι πέντε ευρώ (5,00 €).

η) Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο 
ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελη−
τή, δικαιούται αυτός ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω 
αμοιβής.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής 

κατάσχεσης, ανάλογα με το ποσό απαίτησης για την 
οποία η κατάσχεση, η αμοιβή καθορίζεται με την πα−
ρακάτω κλίμακα:

α. Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 €, πενήντα 
τρία ευρώ (53,00 €).
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β. Για το ποσό απαίτησης από 590,01 €, μέχρι 6.500,00 €, 
υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2,5% 
και 

γ) Για το ποσό απαίτησης 6.500,01 € και άνω υπολο−
γίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1% που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ 
(422,00 €).

2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται 
περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο 
δικαστικός επιμελητής δικαιούται χωριστή αμοιβή για 
κάθε ένα από αυτά, με βάση το ποσό απαίτησης για 
την οποία γίνεται η κατάσχεση, σύμφωνα με την πα−
ραπάνω κλίμακα.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος (αρχικού ή επανα−

ληπτικού) πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού ή την 
κατάρτιση κάθε περίληψης (αρχικής ή επαναληπτικής) 
κατασχετήριας έκθεσης, ανάλογα με το ποσό της απαί−
τησης για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός ή 
αναπλειστηριασμός, η αμοιβή καθορίζεται με την πα−
ρακάτω κλίμακα:

1. Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 €, πενήντα 
τρία ευρώ (53,00 €).

2. Για το ποσό απαίτησης από 590,01 € μέχρι 6.500,00 € 
υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2%

3. Για το ποσό απαίτησης από 6.500,01 € και άνω, 
υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1% 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια δέκα ευρώ 
(210,00 €).

Αν το πρόγραμμα (αρχικό ή επαναληπτικό) ή η περί−
ληψη (αρχική ή επαναληπτική) αφορά διενέργεια πλει−
στηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 
του Κ.Πολ.Δικ., και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του 
ιδίου κώδικα ή με άλλη διάταξη Νόμου και δεν υπάρχει 
ποσό απαίτησης, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή 
καθορίζεται, σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα, με βάση 
το ποσό εκτίμησης που καθορίζει η δικαστική απόφαση 
ή η έκθεση εκτίμησης.

Σε περίπτωση διόρθωσης της τιμής με δικαστική από−
φαση, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την διορθωμένη 
τιμή.

Σε περίπτωση που γίνει κήρυξη κατά την προδικασία 
του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 943, 960, 
παρ. 2 περ. β΄ του Κ. Πολ.Δικ. ή με άλλη διάταξη Νό−
μου, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται τριάντα ευρώ 
(30,00 €).

Η αμοιβή του κήρυκα που προσλαμβάνει ο δικαστικός 
επιμελητής για διενέργεια κήρυξης κατά την προδικασία 
του πλειστηριασμού είναι τριάντα ευρώ (30,00 €).

Δ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
I. Γενικά
α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατά−

σχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγ−
γύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπι−
στωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης, για την 
ενέργεια κάθε μιας απ΄ αυτές η αμοιβή του δικαστικού 
επιμελητή κυμαίνεται από διακόσια σαράντα δύο ευρώ 
(242,00 €) μέχρι τετρακόσια ευρώ (400,00 €) ανάλογα με 
τις δυσχέρειες που εμφανίζονται και την απασχόληση 
του δικαστικού επιμελητή, μετά από συμφωνία με το 
εντολέα του.

β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις 
περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ. Πολ. Δικ. 

ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επι−
μελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της πα−
ραγράφου 1 περ. α, β, γ, με ανάλογη εφαρμογή και της 
παραγράφου 2 του Β΄ Κεφαλαίου για την κατάσχεση.

γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κρά−
τηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, η αμοιβή του δικα−
στικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα 
της παραγράφου 1 περ. α, β, γ, του Β΄ Κεφαλαίου.

ΙΙ. Δικαιώματα μαρτύρων
Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικα−

στικός επιμελητής σε κάθε πράξη εκτελέσεως, είναι για 
κάθε έναν τριάντα ευρώ (30,00 €). Αν κατά την εκτέλεση 
παρίσταται ως μάρτυρας άλλος δικαστικός επιμελητής, 
δικαιούται την αμοιβή δύο μαρτύρων.

III. Ματαίωση εκτέλεσης
Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλε−

σης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά 
του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση 
προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και 
τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και 
σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει 
λόγω ματαιώσεως της εκτέλεσης πριν την έναρξή της, 
για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο δικα−
στικός επιμελητής δικαιούται το μισό των πιο πάνω 
αμοιβών του.

Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί 
για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού 
επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεσή του, 
τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κα−

τασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περι−
ουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφε−
ται η εκτέλεση, δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής ως 
αμοιβή για κάθε μία πράξη δέκα ευρώ (10,00 €).

Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μη−
τρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών 
υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για δια−
πίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά 
του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει 
περισσότερο από μία ημέρα, τότε για κάθε επί πλέον 
ημέρα απασχόλησης, ο μεν δικαστικός επιμελητής δι−
καιούται σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €), ο δε μάρτυρας 
τριάντα ευρώ (30,00 €).

γ) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή 
ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα ημέρα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.
Δικ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού 
επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν 
στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.

δ) Για τη σύνταξη κάθε έκθεσης εκτός εκείνης της 
περίπτωσης α΄ (έκθεση επίδοσης) του Α΄ Κεφαλαίου, ο 
δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο φύλλο 
τρία ευρώ (3,00 €) και για κάθε επόμενο φύλλο δύο 
ευρώ (2,00 €).

ε) Για κάθε φύλλο αντιγράφου έκθεσης επίδοσης που 
εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται τρία ευρώ 
και πενήντα λεπτά (3,50 €).

στ) Για τη σύνταξη περίληψης έκθεσης κατάσχεσης ή 
προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού 
καθώς και περίληψης δικογράφου που κοινοποιείται ή 
εγγράφου, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται για μεν 
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το πρώτο φύλλο τρία ευρώ (3,00 €), για κάθε δε επόμενο 
φύλλο δύο ευρώ (2,00 €).

ζ) Για τη σύνταξη κάθε αίτησης ο δικαστικός επιμε−
λητής δικαιούται δύο ευρώ (2,00 €).

η) Για την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δύο 
ευρώ (2,00 €).

θ) Για την κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού δύο ευρώ (2,00 €)

ι) Για τη δημοσίευση κάθε εγγράφου εκτέλεσης ή 
επίδοσης τρία ευρώ (3,00 €).

ια) Για επιδόσεις, εκτελέσεις και άλλες πράξεις που 
γίνονται από δικαστικό επιμελητή εκτός της έδρας του, 
δικαιούται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα ή τη δα−
πάνη του μεταφορικού του μέσου, πρόσθετης αμοιβής 
πενήντα λεπτών (0,50 €) για κάθε χιλιόμετρο, τόσο για 
τη μετάβαση στον τόπο ενέργειας της πράξης, όσο και 
για την επιστροφή του.

ιβ) Αν για την ενέργεια οποιασδήποτε πράξης είναι 
αναγκαία και η μετάβαση ενός ή περισσότερων μαρτύ−
ρων εκτός της έδρας του δικαστικού επιμελητή, κάθε 
μάρτυρας δικαιούται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα 
ή τη δαπάνη του μεταφορικού του μέσου, πρόσθετης 
αμοιβής πενήντα λεπτών (0,50 €) για κάθε χιλιόμετρο, 
τόσο για τη μετάβαση στον τόπο ενέργειας της πράξης, 
όσο και για την επιστροφή του.

ιγ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄, η χιλιομετρική 
απόσταση υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 33 του ν. 1968/1991.

ιδ) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός επιμε−
λητής αντιμετωπίζει δυσχέρειες στις επιδόσεις ή εκτε−
λέσεις καθώς και στις λοιπές πράξεις, η αμοιβή του 
μπορεί, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα 
του, να είναι μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη σύμφω−
να με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον αυτή 
αμοιβή δεν βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση 
ή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

ιε) Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων 
αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστι−
κής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση 
αντιγράφου εκθέσεως επίδοσης διαταγής πληρωμής, 
σύμφωνα με το άρθρο 630Α του Κ.Πολ.Δικ., ο δικα−
στικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτήν της 
επίδοσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 23980 (2)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητικό 
Οργανισμό Δήμου Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997),

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) που 
αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα.

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό 
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της 
33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρί−
θηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν υποβληθεί 
σχετικά αιτήματα.

4. Το υπ’ αριθμ. 3180 / 8.2.2008 έγγραφό μας που αφο−
ρά την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού 
με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό 
Δήμου Σταυρούπολης.

5. Την υπ’ αριθμ. 4/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σταυ−
ρούπολης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
με πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋ−
πολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σταυρού−
πολης έτους 2008, συνολικού ποσού 12.900,00 €, για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης των συμβάσεων αυτών.

6. Την από 19.1.2008 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Άννα 
Στ. Παπαδοπούλου, η οποία βεβαιώνει ότι η κατωτέρω 
σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και είναι 
γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σταυρούπο−
λης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του 
Αστικού Κώδικα ως εξής:

ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(1) Ένας Καθηγητής φυσικής αγωγής 
(ΤΕΦΑΑ)

ΣΥΝΟΛΟ: Ένας (1)

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι 
αυτό που ορίζεται στην 4/2008 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 
Σταυρούπολης.

Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.

Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό 
των 12.900,00 €.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Σταυ−
ρούπολης.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το εξουσι−
οδοτημένο απ’ αυτόν όργανο.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Σταυρούπολης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 10822 (3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ενιπ−

πέα για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/1920.
3) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών».
4) Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
5) Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 7/2/7772/

ΟΔΕ ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006 και Φ.7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλή−
ρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ

5) Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 1215275/11.7.2008 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην 
κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου έως και έξι (6) 
μήνες για τη στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμ−
βάσεις λήγουν από 1.8.2008 έως 31.8.2008 και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του οποίου θα πρέπει να συναφθεί η 
κατανεμηθείσα σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στο Δήμο Ενιππέα για χρονικό διάστημα έως 
έξι (6) μήνες με την προϋπόθεση της εφαρμογής των 
παρακάτω όρων:

Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και 
4Κ/2007), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των 
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους 
του ΥΠ.ΕΣ με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.

Β. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ της 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ..

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

3. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 
055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880 Ευρώ.

β) 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:

β.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ.

β.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δι−
καιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής την 1.2.2005)

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του OΤA με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F

    Αριθμ. 10905 (4)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ναρθα−

κίου για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/1920.
3) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών».
4) Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
5) Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 7/2/7772/

ΟΔΕ ΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006 και Φ .7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλή−
ρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ.

6) Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/19468/14.7.2008 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο εγκρίνεται η 
σύναψη μιας μίσθωσης έργου 6μηνης χρονικής διάρ−
κειας για τη στελέχωση του ΚΕΠ Δήμου Ναρθακίου Ν. 
Λάρισας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου στο Δήμο Ναρθακίου για χρονικό διάστημα έως 
έξι (6) μήνες με την προϋπόθεση της εφαρμογής των 
παρακάτω όρων:

Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό με επιλαχ−όντα/
ούσα της θέσης του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέ−
σεων Πολιτών (προκήρυξη 7Κ/2006), εφαρμόζονται οι 
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως 
αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ με 
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007.

Β. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα Φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Tης 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

3. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 
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055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880 Ευρώ.

β) 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 έξης υποπεριπτώσεις:

β. 1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ.

β. 2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δι−
καιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής την 1.2.2005)

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 1 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 10686 (5)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Ν.Α. Μαγνη−

σίας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/ 

1920.
3) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών».
4) Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
5) Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ. 7/2/7772/

ΟΔΕ ΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006 και Φ.7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλή−
ρωση των συμβάσεων των ΚΕΠ.

6) Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 1215275/11.7.2008 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην 
κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου έως και έξι (6) 
μήνες για τη στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμ−
βάσεις λήγουν από 1.8.2008 έως 31.8.2008 και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του οποίου θα πρέπει να συναφθεί η 
κατανεμηθείσα σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου στη Ν.Α Μαγνησίας για χρονικό διάστημα έως 
έξι (6) μήνες με την προϋπόθεση της εφαρμογής των 
παρακάτω όρων:

Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και 
4Κ/2007), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των 
συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους 
του ΥΠ.ΕΣ με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.

Β. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις ιιε άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί νέα 

σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Tης 
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

3. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
και με την εγκύκλιο 11123/8.5.2006 ως εξής:

α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 
055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880 Ευρώ.

β) 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:

β.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 880 ευρώ.

β.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει 
αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δι−
καιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής την 1.2.2005)

5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι−
κή στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 29 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Αριθμ. 12612 (6)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Νομαρχια−

κής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 7) του ν. 2738/ 

9.9.1999 (ΦΕΚ 180 Α) «Η διαπίστωση αναγκών υπερω−
ριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις 
Νομ/κές Αυτ/σεις γίνεται με απόφαση του οικείου Νο−
μάρχη».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 2592/1998 σχετικά 
με την υπερωριακή εργασία.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999 
(’ΦΕΚ 154 Α΄) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων 
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες.

ε) Το υπ’ αριθμ. 320075/25.7.2008 έγγραφο του Γεν. 
Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, περί υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων, που 
ασχολούνται με μη αμειβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων ή 
προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης, δηλαδή με ελέγχους που εκτελούνται άνευ 
αιτήσεως του ενδιαφερομένου (εισαγωγέα, εξαγωγέα, 
διακινητή), και που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 14 του ν. 3460/2006, όπως έλεγχοι κατά την 
παραβολή, διαλογή, συσκευασία, σήμανση, συντήρηση, 
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έλεγχοι σε εγκαταστάσεις, σε αποσυρόμενα φυτικά 
προϊόντα, παραλαβή α’ ύλης προς μεταποίηση, δειγμα−
τολειψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προϊόντων 
φυτικής παραγωγής κ.τ.λ.

στ) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Λάρισας για την καλή λειτουργία της.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας, οι οποίες 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 
μας, φορέας 291/10, ΚΑΕ 0511−0512 ύψους €9.167 ΕΥΡΩ.

η) Την υπ’ αριθμ. 92/4.1.2008 απόφαση Νομάρχη με την 
οποία μεταβιβάζονται στον αρμόδιο Αντινομάρχη αρμο−
διότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, εγκρίνει:

Το ποσό της υπερωριακής απασχόλησης τόσο της απο−
γευματινής όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
για τους υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με τους πιο πάνω 
ελέγχους κατά το Β΄ εξάμηνο του 2008. Μέγιστος αριθμός 
υπαλλήλων απασχολούμενων κατά μήνα είκοσι (20).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 11 Αυγούστου 2008
Με εντολή Νομάρχη

Ο Αντινομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ

F
    Αριθμ. 3356 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για τον 

Ποιοτικό και Ποσοτικό Έλεγχο Νωπών και Μεταποι−
ημένων Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 
για το Β΄ Εξάμηνο 2008.

  Ο ΝOMAΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 «ανα−

μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοί−
κησης και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997.

2. 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. και άλλες συναφείς διατά−
ξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Διε−
παγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπ. Γεωργίας».

4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορ. χρόνου 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 320075/25.7.2008 απόφαση Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για καθιέρωση 
Υπερωριακής απασχόλησης στους ασχολούμενους στον 
Ποιοτικό Έλεγχο.

6. Την εφαρμογή των Νέων Μισθολογικών ρυθμίσεων 
έτους 2008.

7. Την υπ’ αριθμ. 127/14.1.2008 Απόφαση Νομάρχη για 
«μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων για θέματα της 
Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης στον Αντινομάρχη Κ. Στύ−
λο Νικόλαο».

8. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας για τον Ποιοτικό 
και Ποσοτικό Έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση Υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για 
το Β’ εξάμηνο 2008 για την κάλυψη των πιο πάνω ανα−
γκών και για τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης 
Γεωργικής Ανάπτυξης Πρέβεζας ως εξής:

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σε τέσσερις (4) Γεωπόνους: 1) μέχρι 280 ώρες για 
απογευματινή εργασία συνολικά

2) μέχρι 50 ώρες για Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυ−
χτερινές συνολικά.

Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής εργασίας 
ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.667,00 ευρώ περίπου 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Τ.Γ. και Δασών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
μέχρι του ποσού της κατανεμημένης πίστωσης και έχει 
εγγραφεί στον Ε.Φ. 291.

Ο αριθμός των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο 
Γεωπόνο θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Δ/ντή 
Γεωργικής Ανάπτυξης Πρέβεζας, σύμφωνα με τις ανά−
γκες τις Υπηρεσίας.

Η παρούσα ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 7 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΟΣ
F

            Αριθμ. 8201 (8)
Υπερωριακή εργασία γεωπόνων της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 7 του 

ν. 2738/1999 «Περί διαπίστωσης αναγκών υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 το 
οποίο αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 2470/1997 «Ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» και το άρθρο 
16 του ν. 3205/2003.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 σχετικά 
με την απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές, 
ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.

5. Το υπ’ αριθμ. 320075/25.7.2008, έγγραφο του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις υπερωρίες Β΄ 
Εξαμήνου του έτους 2008 για τους υπαλλήλους των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολούνται με 
τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προ−
έλευσης των προοριζόμενων για τη μεταποίηση, των 
αποσυρόμενων, καθώς και με τον έλεγχο της εσω−
τερικής αγοράς.

6. Οι παραπάνω έλεγχοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 3460/2006.
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7. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νο−
μού Φθιώτιδας για την καλή λειτουργία της.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού 
του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε τρεις χιλιάδες και τριακόσια τριάντα τρία (3.333,00) 
ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε το ποσό της υπερωριακής εργασίας 
τόσο της απογευματινής όσο και των Κυριακών, εξαιρέ−
σιμων και νυχτερινών, για τους γεωπόνους ποιοτικούς 

ελεγκτές που θα ασχοληθούν με τους πιο πάνω ελέγ−
χους κατά το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2008.

2. Μέγιστος αριθμός γεωπόνων ασχολούμενων κατά 
μήνα, οκτώ (8).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 1 Αυγούστου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017162608080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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