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υπουργικής απόφασης και θέμα: «Έγκριση, προκήρυ−
ξη, ανάθεση, διενέργεια και κατανομή των δαπανών 
διενέργειας της Βασικής Έρευνας Διάρθρωσης Γε−
ωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, (Απο−
γραφή Γεωργίας−Κτηνοτροφίας) και της ειδικής δειγ−
ματοληπτικής έρευνας για τις Μεθόδους Γεωργικής 
Παραγωγής έτους 2009, καθώς και έγκριση χρησι−
μοποίησης στατιστικών οργάνων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2392/96 «Πρόσβαση 

της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδος (Γ. Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ. Γ. ΕΣΥΕ», 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του Νόμου 
3470/06 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄/28.06.06).

β. Του Ν.Δ. 3627/56 «Περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των Π.Δ. 1143/80 «Περί Οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ».
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γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22.4.2005)».

δ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», (ΦΕΚ 213/τ. Α΄/7.10.2009).

ε. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5.11.2009).

2. α. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διοργάνωση κοι−
νοτικών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωρ−
γικής παραγωγής καθώς και σχετικά με την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου.

β. την απόφαση της Επιτροπής με αριθ. 85/377/ΕΟΚ 
για τη θέσπιση Κοινοτικής Τυπολογίας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, όπως τροποποιήθηκε από την από−
φαση (ΕΚ) 369/2003.

γ. Την Οδηγία του Συμβουλίου 75/268/ΕΟΚ/28−4−75 
περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορι−
σμένες μειονεκτικές περιοχές, όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 85/148 ΕΟΚ και τον Κανονισμό 950/97.

δ. Τον Κανονισμό 1698/2005 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ε. Την Οδηγία 92/43/21−5−92, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992).

στ. Το Βασικό Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμ−
βουλίου για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ 135/2009 «Περί διενέργειας Βασικής Έρευνας 
Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμε−
ταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας − Κτηνοτρο−
φίας) κατά το έτος 2009».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καθοριστεί με 
νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

5. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 8416/Γ2−
1158/17−07−09 και θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, 
διενέργεια και κατανομή των δαπανών διενέργειας της 
Βασικής Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτρο−
φικών Εκμεταλλεύσεων, (Απογραφή Γεωργίας − Κτηνο−
τροφίας) και της ειδικής δειγματοληπτικής έρευνας για 
τις Μεθόδους Γεωργικής Παραγωγής έτους 2009, καθώς 
και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων.», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη μνημονευόμενη στην παράγραφο 
5 του προοιμίου Κοινή Υπουργική απόφαση ως ακο−
λούθως:

α) Η παράγραφος 7.2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:

Υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ,  με δυνατότητα μετακίνησης 
εντός και εκτός έδρας.

− Μέχρι 10.000 Ιδιώτες − Συνεργάτες,  οι οποίοι θα 
απασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων.

β) Η παράγραφος 7.3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων (λογικοί 

έλεγχοι, κωδικογράφηση, εισαγωγή δεδομένων και μη−
χανογραφικοί έλεγχοι) θα χρησιμοποιηθούν κυρίως:

− Υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ που έλαβαν μέρος στη δι−
ενέργεια της έρευνας, οι οποίοι θα απασχοληθούν και 
πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού 
ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Σάββατα 
και Κυριακές), όταν κριθεί απαραίτητο.

− Ιδιώτες − Συνεργάτες,  οι οποίοι διενήργησαν την 
έρευνα, δύνανται να απασχοληθούν με τις εργασίες 
αυτές εφόσον οι ανάγκες της έρευνας δεν καλυφθούν 
από τους υπαλλήλους της Γ.Γ.ΕΣΥΕ.

γ) Καταργούνται οι «Νομαρχιακές Ομάδες Εργασίας» 
της παραγράφου 8, καθώς και η σύσταση και οι αρμο−
διότητες αυτών του εδαφίου 1.β.

δ) Τροποποιείται το εδάφιο 5 της παραγράφου 8 
«Απογραφείς» ως ακολούθως: Οι Απογραφείς θα είναι, 
κατά σειρά προτίμησης:

• Φοιτητές/σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Γεωπόνοι
• Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, με την προϋπόθεση ότι δεν ερ−

γάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 
ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την προ−
ϋπόθεση ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

ε) Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 
και το δεύτερο διαμορφώνεται ως εξής: «Αναθέτουμε 
στο Διοικητή του Αγίου Όρους το διορισμό των απαραί−
τητων απογραφέων της περιοχής, κοσμικών ή μοναχών, 
μετά από προηγούμενη έγκριση του συνολικού αριθμού 
αυτών από το Γενικό Γραμματέα της ΕΣΥΕ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 8416/Γ2−1158/17−07−2009
(ΦΕΚ 1530/Β/27−07−2009) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΦΩΝ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
    Αριθμ. 1017 (2)

Μετάθεση χρόνου υποβολής αιτήσεων επιστροφής 
ΦΠΑ από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, που κυ−

ρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) Του άρθρου 41 
β) Του άρθρου 42 
γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.
2. Την παράγραφο 4 της απόφασης Π. 953/432/64/

ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
3. Την επικείμενη αύξηση των κατ’ αποκοπή συντε−

λεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος και την ανάγκη παροχής οδηγιών σχετικά 
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με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που χρησι−
μοποιούνται για την επιστροφή αυτή.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγρά−
φου 3 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 αιτήσεις 
επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι 
οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και 
παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη χρήση 2009, ειδικά για το έτος 2010, υποβάλλο−
νται από 1ης Απριλίου 2010 έως 29 Οκτωβρίου 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 1016 (3)
Τροποποίηση ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21.7.2004 

για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής 
ΦΠΑ Β1164.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) όπως ισχύει:
α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34,
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,
γ) των άρθρων 30, 31, και 32,
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35,
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38,
στ) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64. 
2. Την ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21.7.2004. 
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης καταστρατηγήσεων που 

έχουν παρατηρηθεί με επιστροφή, χωρίς έλεγχο, ΦΠΑ 
σε επιχειρήσεις χωρίς την ύπαρξη σχετικού δικαιώμα−
τος.

4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του
Ν. 2120/93, όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/β/3.12.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες 
του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της ΑΥΟ ΠΟΛ 
1073/2004, και μέχρι την οριστική αναμόρφωση της εν 
λόγω απόφασης με την υιοθέτηση νέων διαδικασιών 
επιστροφής, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων 
του δημοσίου και χωρίς καθυστέρηση επιστροφής του 
ΦΠΑ στους πραγματικούς δικαιούχους, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 
31.5.2010, δεν θα πραγματοποιείται καμία επιστροφή φό−
ρου, χωρίς προηγούμενο προσωρινό έλεγχο ή τακτικό 
έλεγχο σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/2004 Β1164.

2. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφείλουν να προχωρήσουν, άμε−
σα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε προσωρινούς 
ελέγχους που αφορούν αιτήσεις επιστροφής που εκ−
κρεμούν, με προτεραιότητα την ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων επιστροφής. 

3. Για τις αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί προσωρινός ή τακτικός έλεγχος 
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, η επιστροφή πραγ−
ματοποιείται. Αντίθετα υποθέσεις επιστροφής χωρίς 
έλεγχο, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει 
καταχωρηθεί η σχετική απόφαση περί επιστροφής μέχρι 
τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλονται σε έλεγχο 
πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής. 

4. Οι διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση διενέρ−
γειας τακτικού ελέγχου, είτε με βάση στοιχεία που 
διαθέτει η υπηρεσία, είτε με βάση στοιχεία που διαπι−
στώνονται κατά τον προσωρινό έλεγχο, συνεχίζουν να 
εφαρμόζονται.

5. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να αναφέρουν στην 
υπηρεσία μας, εντός 10 ημερών από τη λήξη εκάστου 
μήνα, τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποίησαν 
κατά τη διάρκεια του μηνός, τον αριθμό των εκκρεμου−
σών αιτήσεων επιστροφής καθώς και τα αποτελέσματα 
του ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθε−
ται ως παράρτημα Ι στην παρούσα.

6. Για τους ανωτέρω ελέγχους, όσον αφορά αιτήσεις 
επιστροφής που αφορούν εξαγωγές και ενδοκοινοτικές 
παραδόσεις, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, μεταξύ 
άλλων, τα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
που προκύπτουν από το σύστημα VIES, καθώς και τα 
στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα ICIS, όσον 
αφορά τις εξαγωγές.

7. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές οφείλουν να ελέγχουν 
την εκτέλεση της παρούσας και σε περίπτωση δια−
πίστωσης παρεκκλίσεων να αναφέρουν σχετικά στην 
υπηρεσία μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΟΥ…………………………

Προς:   Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
            Σίνα 2−4 −  106 72 Αθήνα
            ΦΑΞ: 2103645413
            e−mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ (ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010)

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ 
ΜΗΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ 

Α.Φ.Ε.Κ.

................................................., ..../.../2010
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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    Αριθμ. 4557/324 (4)
Επανακαθορισμός μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμέ−

νου οχήματος και φορτίσεων αξόνων διαξονικών λεω−
φορείων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο συμπιεσμένο 
φυσικό αέριο και εκτελούν εθνικές μεταφορές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 12 παρ. 2, περιπτ. β΄ του ν.δ. 3155/1955 

«περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών», όπως ισχύει.
β. τoυ άρθρου 53, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/99, Α΄ 57), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. του άρθρου 1 της κοινής απόφασης αριθμ. 69139/7766 

(Β΄ 2514/22−12−2009) του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων.

δ. του π.δ. 1161/1977 (Α΄ 380), περί των μεγίστων ορίων 
διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρ−
θρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων 
και συρμών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ε. του π.δ. 77/98 (Α΄ 71), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με το οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθε−
σία με την οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα 
οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των 
μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων 
βαρών στις διεθνείς μεταφορές.

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της Μέγιστης Αποδε−
κτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) και των 
μέγιστων επιτρεπόμενων φορτίσεων αξόνων διαξονικών 
λεωφορείων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο συμπιεσμέ−
νο φυσικό αέριο (CNG), λόγω απαιτήσεων πρόσθετου 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του κινητήρα με CNG. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επανακαθορίζουμε ως εξής τη ΜΑΜΦΟ και τις μέ−
γιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις κατ’ άξονα των λεω−
φορείων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο συμπιεσμένο 
φυσικό αέριο (CNG) και εκτελούν εθνικές μεταφορές, 
αντικαθιστώντας το σημείο δ) του Άρθρου 1 του π.δ. 
1161/1977 (Α΄ 380), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή 
υπουργική απόφαση 38504/2786/07 (Β΄ 1703/17−08−2009) 
και ισχύει, ως εξής:

«δ) Προκειμένου περί λεωφορείων, που εκτελούν εθνι−
κές μεταφορές, η ΜΑΜΦΟ και η φόρτιση του οδοστρώ−
ματος κατ’ άξονα ή σύστημα αξόνων καθορίζονται στο 
π.δ. 77/98 (Α΄ 71), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
εκτός των διαξονικών λεωφορείων που χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Ειδικότερα, για τα διαξονικά λεωφορεία που εκτελούν 
εθνικές μεταφορές και χρησιμοποιούν ως καύσιμο CNG, 
ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

αα) Ως προς τη ΜΑΜΦΟ: δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) 
χιλιόγραμμα.

ββ) Ως προς τις φορτίσεις του οδοστρώματος κινητή−
ριου άξονα: δεκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραμμα.

γγ) Ως προς τις φορτίσεις του οδοστρώματος μη κι−
νητήριου άξονα: δέκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραμμα.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. Οικ. 6341/4016 (5)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 

τέσσερα (4) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών (ΚΕΠ) Δήμου Αμαρουσίου−Παράρτημα Β (Κωδ. 
ΚΕΠ 5ΠΒ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/
Α΄/30.5.1997.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 234/28−12−2009) περί παράτασης ορισμένων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου.

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20/20−1−2010 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Δια−
δικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−Επι−
χειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ).

4. Το αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−2/3296/11−2−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και 
Διαδικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−
Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ,  με το οποίο μας απέστειλε 
πίνακα με τον αριθμό συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και παρατείνονται 
ως την 30η−4−2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου τεσσάρων (4) ατόμων ως την 30η−4−2010 για το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αμαρουσίου−Πα−
ράρτημα Β (Κωδ. ΚΕΠ 5ΠΒ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκριτική απόφαση με την 
οποία έχει συναφθεί η παραταθείσα με την παρούσα 
σύμβαση και ως προς τη χρηματοδότηση για ΚΕΠ με 
χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μη−
νών αυτή γίνεται από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 055/3 του 
Υπ. Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 
ευρώ. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργία μεγα−
λύτερη των 24 μηνών αυτή γίνεται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό και για το ύψος αμοιβής ισχύει:

α) για συμβασιούχο που δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί 
σε 880 ευρώ ενώ 

β) για συμβασιούχο που έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1000 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Οικ. 6342/4017 (6)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα 

(1) άτομο για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Δήμου Γλυφάδας − Παράρτημα (Κωδ. ΚΕΠ 702Π).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/
Α΄/30.5.1997.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 234/28−12−2009) περί παράτασης ορισμένων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου.

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20/20−1−2010 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Δια−
δικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−Επι−
χειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ).

4. Το αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−2/3296/11−2−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και 
Διαδικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−
Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ, με το οποίο μας απέστειλε 
πίνακα με τον αριθμό συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και παρατείνονται 
ως την 30η−4−2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου ενός (1) ατόμου ως την 30η−4−2010 για το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Γλυφάδας−Παράρτημα 
(Κωδ. ΚΕΠ 702Π).

Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκριτική απόφαση με την 
οποία έχει συναφθεί η παραταθείσα με την παρούσα 
σύμβαση και ως προς τη χρηματοδότηση για ΚΕΠ με 
χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μη−
νών αυτή γίνεται από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 055/3 του
Υπ. Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 
ευρώ. Πα ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργία μεγα−
λύτερη των 24 μηνών αυτή γίνεται από τον τακτικό 
προϋπολογισμό και για το ύψος αμοιβής ισχύει:

α) για συμβασιούχο που δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί 
σε 880 ευρώ ενώ 

β) για συμβασιούχο που έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Οικ. 6333/4008 (7)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 

τρία (3) άτομα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Κωδ. ΚΕΠ 366).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 107/
Α΄/30.5.1997.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 234/28−12−2009) περί παράτασης ορισμένων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου.

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20/20−1−2010 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4−18/1968/28−1−2010 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και Δια−
δικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−Επι−
χειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ).

4. Το αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−2/3296/11−2−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (Γεν. Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης και 
Διαδικασιών−Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ−
Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ,  με το οποίο μας απέστειλε 
πίνακα με τον αριθμό συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και παρατείνονται 
ως την 30η−4−2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου τριών (3) ατόμων ως την 30η−4−2010 για το Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
(Κωδ. ΚΕΠ 366).

Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκριτική απόφαση με την 
οποία έχει συναφθεί η παραταθείσα με την παρούσα 
σύμβαση και ως προς τη χρηματοδότηση για ΚΕΠ με 
χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 24 μηνών 
αυτή γίνεται από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ 055/3 του Υπ. 
Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ. 
Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργία μεγαλύτερη 
των 24 μηνών αυτή γίνεται από τον τακτικό προϋπο−
λογισμό και για το ύφος αμοιβής ισχύει:

α) για συμβασιούχο που δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί 
σε 880 ευρώ ενώ 

β) για συμβασιούχο που έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 14451/1705 (8)
Συμπλήρωση της αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφα−

σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επι−
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπη−
ρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση Γρεβενών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 και του Π.Δ. 51/1987 
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(ΦΕΚ 26 Α΄) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας 
για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της 
Περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99, 
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 6 του Ν. 2738/99.

4. Την αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 (ΦΕΚ 928/18.05.2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπό−
μενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών.

5. Τα με αριθμ. 58/14.01.2010 και 166/10.02.2010 έγγραφα 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, με τα οποία 
ζητείται η συμπλήρωση της αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 
απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπό−
μενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και 
δικαιολογείται η μετακίνηση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 από−
φαση και καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπό−
μενων, κατά το τρέχον έτος 2010 μετακινήσεων εκτός 
έδρας, του υπηρετούντος υπαλλήλου της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Γρεβενών ως εξής:

Διεύθυνση
Αριθμ. 

Υπαλλ/λων
Κλάδος/ 

Ειδικότητα

Ανώτατο όριο 
Επιτρεπομένων 

Ημερών Σύνολο
Μεταφορών 

και 
Επικοινωνιών 1

ΤΕ 
Πληροφορικής 100 100

Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις 
θα ανέλθει στο ποσό των 1.000 € και θα καλυφθεί από 
τον ΚΑΕ 0711 του Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 
απόφαση μας όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F

    Αριθμ. 990 (9)
Τροποποίηση της αριθμ. 17725/6.10.1992 (ΦΕΚ 48/

τ.Β΄/5.2.1993) απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας, περί 
σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την Επωνυμία «Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Δερβενίου (ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ) .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/ 

2006 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των».

2. Τις διατάξεις του 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005.

4. Την αριθμ. 17725/6.10.1992 (ΦΕΚ48/τ. Β΄/5.2.1993) από−
φαση του Νομάρχη Κορινθίας περί σύστασης Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «Πανταζοπούλειο Πολιτι−
στικό Κέντρο Δερβενίου (ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ.), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθμ. 222/2009 νόμιμα ληφθείσα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου.

6. Το αριθμ. 10069/16.10.2009 έγγραφό μας και το 
αριθμ. πρωτ. 8783/2009/20.1.2010 απαντητικό έγγραφο 
του Δήμου Ευρωστίνης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 17725/6.10.1992 (ΦΕΚ 48/
τ. Β΄/5.2.1993) απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, περί 
σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δερ−
βενίου (ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ)», όπως αυτή έχει διαμορφωθεί−
και ισχύει Α) κατά το μέρος που αφορά τους σκοπούς 
του Νομικού Προσώπου οι οποίοι διευρύνονται με την 
προσθήκη εδαφίου (η) στην παράγραφο 2 της συστα−
τικής πράξης του Ν.Π. το οποίο έχει ως εξής: Η ίδρυση 
Δημοτικού Ωδείου με την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με τα εξής τμήματα: οργάνων, τραγου−
διού, μουσικής δωματίου, παραδοσιακής μουσικής, βυ−
ζαντινής μουσικής, μοντέρνο τμήμα, τμήμα θεωρητικών 
προετοιμασίας υποψηφίων για μουσικές σπουδές στο 
Πανεπιστήμιο, μουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας και 
παιδική χορωδία − χορωδία ενηλίκων και

Β) κατά το μέρος που αφορά την ετήσια επιχορήγηση 
του Δήμου ως εξής:

Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου θα είναι ύψους 
145.000,00 Ευρώ, για το έτος 2009 και για κάθε ένα 
από τα επόμενα έτη.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
145.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.0001 για το 
έτος 2009 και αντίστοιχη για τα επόμενα έτη που θα 
εγγραφεί στους ίδιους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ευρωστίνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 17725/6−10−1999 (ΦΕΚ 48/
τ. Β΄/5.2.1993) απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας, όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 10 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 1507 (10)
    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κα−
λεντζίου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 

Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 7 του Ν. 2503/1997.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005.

3. Την αριθμ. 24756/1992 προηγούμενη απόφαση Νο−
μάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 60/Β/11.2.1993), περί σύστασης 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ−
μία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καλεντζίου» όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9735/7.9.2007 απόφαση 
μας και ισχύει (ΦΕΚ 2006/τ.Β΄/11.10.2007).

4. Την αριθμ. 219/2009 νόμιμα ληφθείσα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βόχας, περί κατάργησης του 
παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καλε−
ντζίου». αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. 24756/1992 προηγούμενη από−
φαση του Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 60/τ. Β΄/11.2.1993), 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την απόφαση 
μας 9735/7.9.2007 και καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτρο−
πή Νηπιαγωγείου Καλεντζίου» του Δήμου Βόχας (ΦΕΚ 
2006/τ. Β΄/ 11.10.2007).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Βόχας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 26 Φεβρουαρίου 2010

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F

(11)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στη Μαρία Γιαζκουλίδου του Χαρα−
λάμπους κάτοικο Πατρών.

    Με την αριθ. 1777/10 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας 
χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Μαρία Γιαζκου−
λίδου του Χαραλάμπους. κάτοικο Πατρών άδεια ασκή−
σεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
F

(12)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Γεωργία Στεφανοπούλου του Κων−
σταντίνου κάτοικο Πατρών.

  Με την αριθ. 1605/10 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας 
χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Γεωργία Στεφα−
νοπούλου του Κωνσταντίνου κάτοικο Πατρών, άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

Αριθμ. 7649 (13)
    Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού και Τι−

μολόγια Δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπη−
γημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική περιοχή του 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Αριθμ. απόφασης Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. 30/22.02.2010)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου 

του Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε 
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/01.03.1999), η οποία 
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19.06.2003).

β) Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχικά 
ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/τ. Α΄/01.03.1999), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κω−
δικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας της 7ης Δεκεμβρίου 2009, εγκρί−
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ 14722/τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε./24.12.2009).

γ) Την 12/16.02.2010 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος Πρακτικού, αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Την τροποποίηση του «Κανονισμού και Τιμολόγια Δι−
καιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπη−
γοεπισκευαστική περιοχή του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως ακολούθως:

i. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2.3 του άρθρου 3 με 
την ακόλουθη:

«2.3. Επάνοδος πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος για νέες 
εργασίες επισκευής νοείται μόνο αν το πλοίο επανέλθει 
στους επισκευαστικούς χώρους του Ο.Λ.Π. όχι ενωρίτερα 
από ενενήντα (90) ημέρες μετά το πέρας της τελευταίας 
επισκευής του, άλλως η επισκευή θεωρείται συνέχιση 
και παράταση της προηγούμενης επισκευής».

ii. Τροποποιείται το άρθρο 6, ως εξής:
Αντικαθίσταται η περίπτωση 2.5 της παραγράφου 2, 

ως ακολούθως:
«2.5. Σε πλοία που περατώνονται οι εργασίες τους 

εντός 60 ημερών παρέχεται έκπτωση 30%».
Διαγράφεται η περίπτωση 2 των Σημειώσεων και ανα−

ριθμούνται και αναδιατυπώνονται οι λοιπές, ως εξής:
Σημειώσεις:
1. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται διαδοχικά και με τη 

σειρά που αναφέρονται στο ανωτέρω τιμολόγιο.
2. Πλοίο που λαμβάνει την έκπτωση λόγω παραμονής 

μικρότερης των 60 ημερών, λαμβάνει την έκπτωση αυτή σε 
περίπτωση νέας επισκευής αρχομένης όχι ενωρίτερα από 
ενενήντα (90) ημέρες μετά την λήξη της προηγουμένης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με έναρξη ισχύος αυτής την επομένη της 
δημοσίευσης.

   Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2010

Ο Πρόεδρος − Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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