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τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2) τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ Α 56) «Περί του
Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3) την υπ’ αριθμ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.908/13438/
Η/30.1.2008 (ΦΕΚ Β΄ 148) «Συγκρότηση, κατάργηση και με−
τονομασία Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίστοιχων
θέσεων Ειδικών Γραμματέων», ως εξής:
Στο άρθρο 1 παρ. 3 προστίθεται εδάφιο στ) ως ακο−
λούθως:
στ) «Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ908/105666/Η
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.908/13438/Η/30.1.2008
(ΦΕΚ Β 148) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1) τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του Κώδικα νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/34156/0022
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/41853/0022/31.8.2006 (ΦΕΚ
1416, τ.Β΄ 26.9.2006) με θέμα: «Προσαύξηση αποδοχών
του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σ.Ε.Π».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 σε συνδυασμό με
τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του νόμου 3376/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 τ.Α΄/22.12.1978) «Περί ιδιωτικών επενδύσεων κλπ»,
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/14.4.1993).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 42362/
Υ252/3.10.2007 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών».
5. Την υπ’ αριθμ. 2/41853/0022/31.8.2006 (ΦΕΚ 1416, τ.Β΄
26.9.2006) με θέμα: «Προσαύξηση αποδοχών του εκπαι−
δευτικού προσωπικού του Σ.Ε.Π.».
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού ύψους 21.591,6 Ευρώ για το 2008, η οποία θα αντι−
μετωπισθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών.
Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2009, 2010 και 2011 η
δαπάνη θα ανέλθει σε 181.000 ευρώ ετησίως, η οποία
θα αντιμετωπίζεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή−
της στον Ειδικό Φορέα 90−21/185, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ.2/41853/0022/31.8.2006
(ΦΕΚ 1416, τ.Β΄ 26.9.2006) κοινή απόφασή μας και ορί−
ζουμε ότι οι αποδοχές του κάθε φύσης και σχέσης εργα−
σίας διδακτικού προσωπικού του «Σχολείου Ευρωπαϊκής
Παιδείας» προσαυξάνονται ως εξής:
α) Για το Διευθυντή του Σ.Ε.Π. 200 € μηνιαίως.
β) Για τους Υποδιευθυντές (Α/θμιας και Β/θμιας) του
Σ.Ε.Π. σε 190 € μηνιαίως.
γ) Για το διδακτικό προσωπικό του Σ.Ε.Π. σε 180 €
μηνιαίως.
Ειδικά για το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό του
Σ.Ε.Π. η ωριαία αντιμισθία του προσαυξάνεται με ποσό
ίσο προς το ένα εβδομηκοστό (1/70) του ποσού που
ισχύει στην περίπτωση γ.
Η καταβολή της πρόσθετης αυτής προσαύξησης ισχύει
για όσο χρονικό διάστημα το προσωπικό αυτό προσφέ−
ρει τις υπηρεσίες του στο Σ.Ε.Π.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Σε−
πτεμβρίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/44216/0022
(3)
Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.7 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−

δευσης» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 13 παρ.1
του ν. 1268/1982
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε στο
άρθρο 28 παρ.7 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 94 τ.Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ1948 τ.Β΄/
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Την υπ’ αριθμ. Y251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
6. Το υπ΄αριθμ. 13710/14.5.2008 έγγραφο με το απόσπα−
σμα πρακτικών της 11ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών
με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ
του ανωτέρω Πανεπιστημίου και καθορισμού των λε−
πτομερειών της πρόσληψής τους.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 2.000.000,00
ευρώ για μια πενταετία, η οποία θα καλύπτεται από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ−
τεχνείου και τον ΚΑΕ 412107 με αντίστοιχη επιβάρυνση
του κωδικού αυτού αριθμού, κλιμακούμενη κατ’ έτος
ως εξής:
Για το έτος 2009 400.000,00 €.
Για το έτος 2010 400.000,00 €.
Για το έτος 2011 400.000,00 €.
Για το έτος 2012 400.000,00 €.
Για το έτος 2013 400.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την επικου−
ρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων,
εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων.
Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά
μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδο−
μαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή
φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέ−
χρι 10 ώρες εβδομαδιαίως για τη εποπτεία εξετάσεων
και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο αριθμός των ωρών ανά
ακαδημαϊκό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000
ώρες.
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8)
ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από 1.1.2009, να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/26215/0022
Καθορισμός αποζημιώσεως και εξόδων μετακίνησης στα
μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων
(Τ.Κ.Ε.Π.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 παρ. 4 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 1757/1988
«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευ−
ματοκιβώτια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α΄).
β) Του π.δ. 345/2000 «Διατάξεις που αφορούν στα
Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων» (ΦΕΚ 298 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 317/2001 (ΦΕΚ 212 Α΄)
και ισχύει.
γ) Του π.δ. 375/2002 «Καθορισμός τελών υπέρ του
Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και
διαχείρισης αυτών» (ΦΕΚ 322 Α΄) όπως αυτό έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών των μετακι−
νουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός
και εκτός της Επικρατείας για εκτέλεση υπηρεσίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
ε) Του άρθρου 1 του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ
207 Α΄).
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Y252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948
Β΄/3.10.2007).
3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση μελών Τ.Κ.Ε.Π.
1. Σε κάθε μέλος Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης
Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) καταβάλλεται αποζημίωση για την
διενέργεια αρχικής − τακτικής − ενδιάμεσης επιθεώρη−
σης, για έκδοση – θεώρηση – παράταση πιστοποιητικού
ή βεβαίωσης, έκτακτης επιθεώρησης σε όλους τους
τομείς για την εκτέλεση ενός ταξιδιού, έκτακτης επι−
θεώρησης μετά από βλάβη ή ζημία ή ατύχημα, τόσο
για την διαπίστωση του είδους και της έκτασης της
βλάβης ή ζημίας ή του ατυχήματος, όσο και για την
αποκατάστασή της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επι−
θεώρηση/έλεγχο πλοίου ή εταιρείας, που διατάσσεται
από τον Κλάδο Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ),
εξαιρουμένων των περιπτώσεων διερεύνησης καταγ−
γελιών, ως εξής:
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(α) Για πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι
και 10 κοχ/GT

14 ΕΥΡΩ

(β) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 10, μέχρι και 20 κοχ/GT

18 ΕΥΡΩ

(γ) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 20, μέχρι και 50 κοχ/GT

23 ΕΥΡΩ

(δ) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 50, μέχρι και 100 κοχ/GT

27 ΕΥΡΩ

(ε) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 100,μέχρι και 250 κοχ/GT

35 ΕΥΡΩ

(στ) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 250, μέχρι και 500 κοχ/GT

44 ΕΥΡΩ

(ζ) Για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω
των 500 κοχ/GT

66 ΕΥΡΩ

(η) Για επιθεωρήσεις παράτασης εξαγωγής ελικοφό−
ρου άξονα ή διαπίστωσης αποκατάστασης ελλείψεων
μετά από απαγόρευση απόπλου σύμφωνα με επιθεωρή−
σεις MOU πλοίων με ξένη σημαία, καταβάλλονται τα πιο
πάνω ποσά μειωμένα αντίστοιχα κατά το ήμισυ.
(θ) Στους επιθεωρητές ναυπηγικού ή μηχανολογικού
τομέα που διενεργούν επιθεώρηση στην ξηρά και στη
θάλασσα, εφόσον αυτές διενεργούνται σε διαφορετι−
κές ημερομηνίες, καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση,
μειωμένη κατά το ήμισυ της κανονικής, με την προ−
ϋπόθεση προσκόμισης Υπηρεσιακής βεβαίωσης, από
την οποία να εμφαίνεται ότι οι επιθεωρήσεις ξηράς
και θάλασσας διενεργήθηκαν σε διαφορετικές ημε−
ρομηνίες.
(ι) Για την διενέργεια αρχικού ή περιοδικού ή ελέγ−
χου ανανέωση Εγγράφου Συμμόρφωσης (DOC) διαχει−
ρίστριας εταιρείας στο πλαίσιο του ΔΚΑΔ (ISM Code),
καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό που θα κατα−
βάλλονταν κατά τον αντίστοιχο τακτικό έλεγχο στο
πλαίσιο του ΔΚΑΔ (ISM Code), στο πλοίο μέγιστης
ολικής χωρητικότητας, από τα διαχειριζόμενα πλοία
της εταιρείας. Για την διενέργεία ελέγχου στο πλαίσιο
των Κωδίκων ISM−ISPS, τόσο των πλοίων, όσο και των
εταιρειών, προς έκδοση προσωρινών πιστοποιητικών
(αντίστοιχα ISMC − Interim ISSC και IDOC), όπως και
κατά τους πρόσθετους επανελέγχους, καταβάλλεται το
50% της αποζημίωσης που θα καταβαλλόταν κατά τον
αντίστοιχο αρχικό έλεγχο. Η αποζημίωση αυτή καταβάλ−
λεται εφόσον ο έλεγχος διενεργείται εντός της έδρας
του ΤΚΕΠ, όπου δεν απαιτούνται ημέρες μετακίνησης
εκτός έδρας.
(ια) Για την διενέργεια επιθεώρησης ελέγχου απο−
κατάστασης ελλείψεων που παρατηρήθηκαν σε οποι−
αδήποτε περίπτωση επιθεώρησης/ελέγχου, καταβάλ−
λεται το 50% των ποσών που προβλέπονται για τις
τακτικές ή ενδιάμεσες επιθεωρήσεις των πλοίων και
τους τακτικούς ελέγχους των διαχειριστριών εταιρει−
ών στο πλαίσιο του ΔΚΑΔ (ISM Code), μόνον εφόσον
ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο πέραν
της μίας φοράς.
2. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται από τον αι−
τούντα τον έλεγχο ή την επιθεώρηση, στην Λιμενι−
κή Αρχή όπου εδρεύει το (ΤΚΕΠ), μέλος ή μέλη του
οποίου πρόκειται να διενεργήσουν τον έλεγχο ή την
επιθεώρηση.
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3. Η Λιμενική Αρχή καταθέτει τις εισπραχθείσες απο−
ζημιώσεις σε ειδικό Λογαριασμό Τραπέζης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 5ου του
π.δ. 375/2002 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού
Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης
αυτών».
4. Η απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους,
ενεργείται μετά τον προέλεγχο και καταχώρηση των
παραστατικών των αποζημιώσεων για τις διενεργηθεί−
σες από μέλη του (ΤΚΕΠ) επιθεωρήσεις, στα βιβλία του
«Λογαριασμού Επιθεωρήσεων». Μετά τον προέλεγχο
τους από την διαχείριση του Λογαριασμού Επιθεωρή−
σεων (ΛΕ) του (ΚΕΕΠ), τα ως άνω δικαιολογητικά απο−
στέλλονται για έλεγχο στην αρμόδια για τον έλεγχο
των δαπανών Υπηρεσία του ΥΕΝΑΝΠ (Δ.Ο.Υ.) και εν
συνεχεία ενταλματοποιούνται και διαβιβάζονται στην
Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο ΥΕΝΑΝΠ για την διενέργεια προληπτικού ελέγ−
χου. Κατόπιν ενεργείται η πληρωμή των δικαιούχων
διαμέσου του (Λ.Ε.).
5. Οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνονται με κρατήσεις
υπέρ των αντίστοιχων προβλεπομένων Ταμείων (φόρος,
χαρτόσημo, Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, ΜΤΠΥ, ΤΑΝ, ΤΑΛΣ κ.λ.π.),
ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους του (ΤΚΕΠ).
Άρθρο 2
Μετακίνηση μελών Τ.Κ.Ε.Π.
1. Εφόσον για τη μετακίνηση των μελών του (Τ.Κ.Ε.Π.)
δεν διατίθεται υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή κατάλληλο
μεταφορικό μέσο εκ μέρους του αιτούντος την επι−
θεώρηση, τότε πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης, κα−
ταβάλλονται και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα
ισχύοντα για τις μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων.
Στην περίπτωση αυτή, ως έδρα θεωρείται αυτή της
Λιμενικής Αρχής του οικείου (Τ.Κ.Ε.Π.). Όταν για τη
μετακίνηση των μελών του (Τ.Κ.Ε.Π) χρησιμοποιείται
το αυτοκίνητο ενός μέλους, οδοιπορικά καταβάλλονται
μόνο στο μέλος αυτό.
2. Σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας και πα−
ραμονής στον τόπο επιθεώρησης, πλέον της μιας ημέ−
ρας, στα έξοδα μετακίνησης προστίθεται και η δαπάνη
παραμονής σε ξενοδοχείο. Η ανάγκη διανυκτέρευσης
και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας
βεβαιώνεται από τη Λιμενική Αρχή. Σε καμιά περίπτωση
χερσαίας μετακίνησης δεν δικαιολογείται διανυκτέρευ−
ση εκτός έδρας, όταν ο τόπος επιθεώρησης απέχει από
την έδρα λιγότερο από 80 χιλιόμετρα. Κατά τα λοιπά,
όσον αφορά τις δαπάνες παραμονής σε ξενοδοχείο και
τα της διανυκτέρευσης εκτός έδρας εφαρμόζονται τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄),
όπως αυτό ισχύει εκάστοτε.
3. Εφόσον κατά τη μετακίνηση χρησιμοποιείται πλοίο
τότε καταβάλλεται και το αντίτιμο του εισιτηρίου.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης αποφάσεως,
καταργείται η υπ’ αριθμ. 1218.114/03/98/31.8.1998 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1016 Β΄).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/15537/0025
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/24509/0025/4.5.2006 από−
φασής μας σχετικά με τον σκοπό δανείου της «ΚΕΔ
Α.Ε.»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995).
2. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ1948/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/24509/0025/4.5.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για τη χορή−
γηση δανείου στην «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Α.Ε.» (ΚΕΔ) ποσού 15.000.000 € με σκοπό τη χρηματο−
δότηση στεγαστικού προγράμματος της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λάρισας.
5. Την υπ’ αριθμ. 10α/23.6.2008 απόφαση της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995.
6. Το υπ’ αριθμ. 2213/141/26.2.2008 έγγραφο της ΚΕΔ
με το οποίο ζητά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
2/24509/0025/4.5.2006 απόφασης του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών ως προς τον σκοπό του δα−
νείου.
7. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/18.3.2008 Συνεδρία−
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΕΔ Α.Ε.».
Ι. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/24509/0025/4.5.2006
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
− με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελλη−
νικού Δημοσίου στην «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) για δανεισμό της
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) ποσού
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ευρώ (€) με
σκοπό τη χρηματοδότηση στεγαστικού προγράμματος
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας − ως προς τον
σκοπό του δανείου ώστε μέρος αυτού, ποσού ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων
τριάντα δύο (1.708.932,00) €, να χρησιμοποιηθεί για την
ολοκλήρωση του έργου της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηρακλείου.
II. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην τροποποιούμενη απόφασή μας.
III. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θα προκληθεί
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/54465/0025
(6)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝ.Π.Ε.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου
του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της
από 8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
διατάξεις».
2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1816/
2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας
να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων».
5) Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή συμβάσεις
για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λ.π.»
6) Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 2/57541/0025/17.12.2007
«Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−
λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.
Π.Ε.»
7) Το υπ’ αριθμ. 906/16−7.2008 έγγραφο της ανωτέρω
Τράπεζας με το οποίο ζητά την αναμόρφωση του ορίου
έκδοσης εγγυητικών της επιστολών.
8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται
σήμερα.
9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητικών
επιστολών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙ−
ΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομ−
μυρίων ευρώ (35.000.000 €), με τους όρους και τις
προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις
Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λ.π. (απόφαση
2028691/4354/3.8.1995).

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
F
Αριθμ. 2/49300/Α0024
(7)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 23699/56 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 π.δ/τος «Διαχείριση
Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος».
2. Το από 7.10.1958 β.δ/γμα (ΦΕΚ 175/Α/24.10.1958) «Τρο−
ποποίηση του από 20.1.1932 π.δ/τος».
3. Το π.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 23699/56 «Ανάθεση της
ταμειακής διαχείρισης του Επιμελητηρίου Λακωνίας
στην Τράπεζα της Ελλάδος (πρακτορείο Σπάρτης)».
5. Το υπ’ αριθμ. 1/3150/Φ.2801/4.6.2008 έγγραφο του
Επιμελητηρίου Λακωνίας σχετικά με το κλείσιμο του
λογαριασμού της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος − κατάστημα Σπάρτης − και τη μεταφορά
του σε εμπορική τράπεζα του Γυθείου.
6. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 408/18.6.2008 της Τράπεζας
της Ελλάδος − υποκατάστημα Σπάρτης.
7. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν
με εντολή Υφυπουργού στο Γεν Γραμματέα Δημοσιο−
νομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων,
Δ/νσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
και Εθνικών Κληροδοτημάτων κτλ.
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 23699/56
με την οποία είχε ανατεθεί η Ταμειακή διαχείριση του
Επιμελητηρίου Λακωνίας στην Τράπεζα Ελλάδος − πρα−
κτορείο Σπάρτης.
2. Τυχόν υπόλοιπα της ταμειακής διαχείρισης του λογα−
ριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος να μεταφερθούν στο
λογαριασμό που θα ανοιχθεί σε εμπορική τράπεζα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 1963
(8)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις
«Καραντάου – Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου Φερών
Ν. Μαγνησίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 νδ 86/1969
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(ΦΕΚ 7/Α711.1.1969) του Δασικού Κώδικα όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/
Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ
200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή
απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα−
πληρωτή Υπ. Γεωργίας (Μέτρα διαχείρισης της άγρι−
ας πτηνοπανίδας),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 (ΦΕΚ1157/Β΄/22.6.2007)
απόφαση του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Γ.Γ.Π.Θεσσαλίας στον Γενικό Δ/ντή της Πε−
ριφέρειας και στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και
των Τμημάτων της Περιφέρειας.
4. Την υπ’ αριθμ. 2501/27.6.2003 απόφαση του Γ.Γ.Π.
Θεσσαλίας,με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι στις
θέσεις «Καραντάου – Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου Φε−
ρών για (5) πέντε χρόνια από 20.8.2003 έως 19.8.2008, σε
έκταση 4.655 στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας
πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
5. Το με ημερομηνία 3.4.2008, έγγραφο του Κυνηγε−
τικού Συλλόγου Βελεστίνου με το οποίο προτείνει την
παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου στις παραπάνω
θέσεις, για 5 πέντε ακόμα χρόνια.
6. Την προφορική εισήγηση του Γραφείου Θήρας, για
παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου για 5 πέντε χρό−
νια, καθώς οι λόγοι για τους οποίους έχει απαγορευ−
θεί η θήρα στην περιοχή εξακολουθούν να υφίστανται,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος, στις θέ−
σεις «Καραντάου – Σαριγκιόλ» σε έκταση 4655 στρ. με
σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση
του πληθυσμού της, και την διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας.

Η απαγόρευση κυνηγίου ισχύει 5 (πέντε) χρόνια, από
19.8.2008 μέχρι 19.8.2013.
Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου,απεικονίζεται στον
επισυναπτόμενο με κλίμακα 1:50 000 χάρτη, και ορίζεται
ως εξής:
Αρχίζει από την θέση «Κοκκινόβραχος» ακολουθεί ρέμ−
μα προς αμυγδαλεώνα Ταγματάρχη,τον οποίο συμπερι−
λαμβάνει μέσα στην απαγόρευση. Συνεχίζει αριστερά με
όριο σιταροχώραφο Μπακάλη, διέρχεται μικρό ρεματάκι,
συνεχίζει στους πρόποδες μικρού λόφου ανάμεσα από
αποθήκη Γιαννακού, συνεχίζει αριστερά αγροτικό δρόμο
μέχρι συναντήσεως του κεντρικού δρόμου προς Σαρι−
γκιόλ. Ακολουθεί τον δρόμο προς Σαριγκιόλ μέχρι την
θέση ’ Τουλούμπα ’. Από θέση Τουλούμπα’ακολουθεί αρι−
στερά χαρακτηριστικό ρέμα, μέχρι όριο Νομού Λάρισας
(κορυφο γραμμή). Ακολουθεί αριστερά κορυφογραμμή
μέχρι να συναντήσει την θέση «Κοκκινόβραχος» όπου
και άρχισε.
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυλακής,
τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289
παρ 1 του ν.δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις δια−
τάξεις του άρθρου 287 ν.δ. 86/1969 Περί Δασικού Κώδι−
κα, της υπ’ αριθμ.414985/29.11.1985 απόφασης Υπουργών
Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού
Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 28 Ιουλίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
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Αριθμ. 8057
(9)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης των Ν.Π.: α)
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», β) «ΠΑΙ−
ΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» και γ) «1° ΚΑΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 148, 149, 239 και 240 του
ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)(ΦΕΚ114/Α/8.6.2006) και την υπ’ αριθμ.
5236/26.1.2007/Εγκ.8 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98).
3. Το υπ’ αριθμ. 20/2008 (ΦΕΚ 35/Α/29.2.2008) π.δ. σχετι−
κά με την μετονομασία του Δήμου Σπάρτης, από «Δήμος
Σπάρτης», σε «Δήμος Σπαρτιατών».
4. Το υπ’ αριθμ. 65/20.1.1962 β.δ. (ΦΕΚ 19/1962 τ.Α΄) περί
συστάσεως στο Δήμο Σπαρτιατών ίδιου Ν.Π. με την
επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης» όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
5. Την υπ’ αριθμ. 8165/26.7.2002 απόφασή μας (ΦΕΚ
1087/τ.Β/21.8.2002) περί «Συγχώνευσης των Ν.Π. με την
επωνυμία α) Α΄ Παιδικός Σταθμός Σπάρτης και β) Β΄
Παιδικός Σταθμός Σπάρτης και σύσταση νέου Ν.Π. με
την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπάρτης», όπως
έχει τροποποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ’ αριθμ. 1618/26.2.2004 (ΦΕΚ 489/Β/5.3.2004)
απόφασή μας περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στο
Δήμο Σπάρτης με την επωνυμία, «1° ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (1° ΚΑΠΗ) Δήμου Σπάρτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 190/2008 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σπαρτια−
τών, με την οποία τροποποιούνται οι συστατικές πρά−
ξεις των ανωτέρω Ν.Π, ως προς την επωνυμία αυτών.
8. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 (ΦΕΚ 2118/τ.Β/31.10.2007)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου που αφορά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και
ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας», αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα της υπ’ αριθμ.
190/2008 ΑΔΣ του Δήμου Σπαρτιατών και
Β)α) Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου μό−
νου του υπ’ αριθμ. 65/20.1.1962 β.δ/τος.(ΦβΚ 19/1962 τ.Α΄)
περί σύστασης του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης»

όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, που
αφορά την επωνυμία του, η οποία στο εξής διαμορφώ−
νεται ως ακολούθως:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται στο Δήμο Σπαρτιατών ξεχωριστό Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «ΠΝΕΥ−
ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ».
β) Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 8165/26.7.2002
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου (ΦΕΚ 1087/τ.Β/21.8.2002), περί σύστασης του
Ν.Π. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σπάρτης», που αφορά την
επωνυμία του Ν.Π., η οποία στο εξής διαμορφώνεται
ως ακολούθως:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται υπό την εποπτεία του Δήμου Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ»,
με έδρα την πόλη της Σπάρτης.
γ) Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ.
1618/26.2.2004 (ΦΕΚ489/τ.Β./5.3.2004) συστατικής πράξης
του Ν.Π. «1° Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων»
(1° ΚΑΠΗ) του Δήμου Σπάρτης, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα, που αφορά την επωνυμία του Ν.Π, η
οποία στο εξής διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο
Δήμο Σπαρτιατών με την επωνυμία «1° Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Σπαρτιατών (1° Κ.Α.Π.Η
Δήμου Σπαρτιατών)».
Ακροτελεύτιο άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σπαρτιατών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν: Το υπ’ αριθμ. 65/20.1.1962 β.δ.
(ΦΕΚ 19/1962/τ.Α΄), η υπ’ αριθμ. 8165/2002 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ
1087/τ.Β/21.8.2002) καθώς και η υπ’ αριθμ. 1618/2004 από−
φασή μας (ΦΕΚ 489/Τ.Β/5.3.2004) όπως έχουν τροποποι−
ηθεί και ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 4 Αυγούστου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΚΑ
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