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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 5402 (1)

Σύναψη 17 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

συμπλήρωση διατάξεων του ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 206, Α΄).

 β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄)

 γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247, Α΄).

 δ) τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ 
14.7.2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους 
εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δη−
μόσιο τομέα».

ε) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201, Α΄).

 στ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231/Α΄/19.9.2007)

ζ) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57, Α)

 η) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τΑ΄/ 
17.6.1996).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/21/31575 π.ε./22.1.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 
33/2006 ΠΥΣ .

3. Την από 18.10.2007 γνωμοδότηση του δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Τζούτζα, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβά−
σεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη 
εργασία.
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4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948, Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Το υπ’ αριθμ. 1078484/5796/699/Β0014/12.10.2004 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
που αφορά την υπαγωγή σε ΦΠΑ σύμβασης ανάθεσης 
έργου.

6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ποσού διακοσίων τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων (234.600) ευρώ η οποία θα αντιμε−
τωπιστεί από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 
ειδικότερα από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 
του ειδικού φορέα 07−110, αποφασίζουμε:

1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφω−
να με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του 
Αστικού Κώδικα, σε δέκα επτά (17) άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
τα οποία κατά κατηγορία έχουν ως εξής : 

ΠΕ Κατηγορίας   4
ΤΕ Κατηγορίας   2
ΔΕ Κατηγορίας  11
ΣΥΝΟΛΟ           17
2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως 

αντικείμενο τη συλλογή ταξινόμηση και καταγραφή 
στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα εισόδου,  διαμο−
νής, κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες 
εργασίες αφορούν στη συλλογή στοιχείων για:

α) Την επιστροφή παραβόλων στους υπηκόους που 
αφορά,  βάσει του ν. 3536/2007, Βουλγαρίας, Ρουμανίας 
και Αιγύπτου.

β) Την αρχειοθέτηση των αιτήσεων των υπηκόων που 
εντάχθηκαν στην Ε.Ε. (Βούλγαροι κ.τ.λ.)

γ) την επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων από 
26.2.2007 των ανήλικων τέκνων των αλλοδαπών που 
δεν πλήρωναν παράβολο και τις επιστροφές αυτών
(ν. 3536/2007)

δ) την κατηγοριοποίηση των αιτήσεων που αφορά σε 
μετακλήσεις υπηκόων τρίτων χωρών.

3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα 
(12) μήνες.

4. Το έργο αυτό θα εκτελείται στην έδρα των αρμο−
δίων Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί−
ας και των Τμημάτων αυτής,  στους Νομούς Γρεβενών, 
Καστοριάς και Φλώρινας .

5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρά−
γραφο 1α, β, γ και δ,  συντελείται στα πλαίσια του ν. 
3536/2007 ειδικότερα στις ανάγκες που προκύπτουν 
με τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις αυτές και 
οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο στις μέχρι 
τώρα απασχολήσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, στα 
πλαίσια των συνήθων καθηκόντων τους.

Επίσης οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμε−
τωπιστούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Περι−
φέρεια,  δεδομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋποθέτουν 
για την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την εντός 
τακτού χρόνου συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων 
που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί έκτακτη υπη−
ρεσιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δωδεκά−
μηνου χρονικού διαστήματος, το οποίο θα εξαντλήσει 
το αντικείμενο του έργου. Κατά συνέπεια το ανωτέρω 

αντικείμενο της μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες, αλλά συνιστά έκτακτη ανάγκη, 
που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα, με 
την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον,  αλλά θα 
εξαντληθεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των δια−
κοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (234.600) 
ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος 
Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 4451/Γ3−463 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων 
(PRODCOM) του έτους 2007, έγκριση χρησιμοποίη−
σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της αμοι−
βής τους.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε−

νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά 
αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θε−
μάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασι−
ών, καθώς και θεμάτων της ΓΓ ΕΣΥΕ», όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της ΓΓ ΕΣΥΕ,»

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/τ. 
Β΄/3.10.2007), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57τ. Α /21.3.2002),

ζ. του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35τ. Α΄/1999).

2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/1991 του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (L 374/31.12.1991) «Περί κοινο−
τικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή».

3. To γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων της έρευνας δεν καταστεί δυνατό 
να καλυφθεί από ιδιώτες.συνεργάτες, προβλέπεται να 
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας, υπάλληλοι της 
Γ.Γ.ΕΣΥΕ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα οκτώ χιλι−
άδων πεντακοσίων (38.500,00) ευρώ (συμπεριλαμβα−
νομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει) στον ΚΑΕ 0871 και 
ενδεχόμενη δαπάνη 2.700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0711, για 
το οικονομικό έτος 2008, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. 
φορέα 23−750 του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πω−
λήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), εντός 
του έτους 2008, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 
έτος 2007.

 β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Παραγωγής 
της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΓΓ 
ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 

2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συγκέντρωση 
στοιχείων για την ποσότητα και την αξία της διατε−
θείσας στο εμπόριο παραγωγής των προϊόντων των 
κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της NACE Rev.1 
με τίτλο, Γ (Ορυχεία και Λατομεία) και Δ (Μεταποιη−
τικές Βιομηχανίες), βάσει της Κοινοτικής ταξινόμησης 
προϊόντων (PRODCOM), ώστε να διατίθενται πλήρεις, 
αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την πα−
ραγωγή των βιομηχανιών.

3. Μονάδα έρευνας ορίζεται το κατάστημα (τοπική μο−
νάδα) που ανήκει σε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
της NACE Rev.1 με τίτλο, Γ (Ορυχεία και Λατομεία)και 
Δ (Μεταποιητικές Βιομηχανίες). Το μητρώο που θα 
χρησιμοποιηθεί βασίζεται στο μητρώο επιχειρήσεων, 
το οποίο έχει καταρτίσει η Γ.Γ. ΕΣΥΕ από διοικητικές 
πηγές (ΦΠΑ κλπ.) και το οποίο ενημερώνεται από τις 
διενεργούμενες μέχρι σήμερα στατιστικές έρευνες. Η 
ανωτέρω έρευνα θα διεξαχθεί σε επίπεδο Νομού (NUTS 
ΙII) και θα καλύψει το σύνολο της Χώρας. Θα ερευνηθούν 
απογραφικά 4.500 μεταποιητικά καταστήματα με μέση 
ετήσια απασχόληση 10 άτομα και άνω. 

Αναλυτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Σχεδιασμός της έρευνας
• Συλλογή ερωτηματολογίων
• Έλεγχος και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων 
• Εισαγωγή δεδομένων στον Η/Υ
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε στατιστικούς πίνακες και αποστολή τους στη 
Eurostat. 

4. Για τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα−
σχοληθούν:

• υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 
με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας: 

 15 υπάλληλοι χ 5 ημέρες χ 36,00 ευρώ = 2.700,00 
ευρώ (ΚΑΕ 0711)

• ιδιώτες – συνεργάτες με ελάχιστο αριθμό 50 και 
μέγιστο 80, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν πέρα από 
τους υπαλλήλους της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, κατά το στάδιο της 
συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής :

 Ιδιώτες−συνεργάτες : 14,00 ευρώ ανά πλήρως και 
σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Συνολική δα−
πάνη (ΚΑΕ 0871): 2.750 ερωτηματολόγια x 14,00 ευρώ = 
38.500,00 ευρώ .

Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (δε λει−
τουργούν) κατά την επίσκεψη του συνεργάτη, η αμοιβή 
καθορίζεται σε 6 ευρώ για κάθε επιχείρηση, για την ερ−
γασία ενημέρωσης του Μητρώου των επιχειρήσεων.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
       Αριθμ. 4450/Γ3−462 (3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
Ορυχείων, της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας και της 
Ετήσιας Έρευνας Ηλεκτρισμού − Φυσικού Αερίου και 
Νερού, έτους 2007, έγκριση χρησιμοποίησης στατι−
στικών οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε−

νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά 
αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θε−
μάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασι−
ών, καθώς και θεμάτων της ΓΓ ΕΣΥΕ», όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 14 του ν.3470/2006 (ΦΕΚ 132 τ.Α)

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τΑ’),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί Οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της ΓΓ ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 
τ.Β/3.10.2007), όπως ισχύει.

στ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57τ.Α’ /21.3.2002),

ζ. του ν.2685/1999 « Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/1999 τ.Α’).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 58/1997 του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 για τις στατι−
στικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων − Παράρτημα 4 
(L 14/17.1.1997).

3. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό 
να καλυφθεί από ιδιώτες−συνεργάτες, προβλέπεται να 
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας, υπάλληλοι της 
Γ.Γ.ΕΣΥΕ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιά−
δων (70.000,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
όπου προκύψει) στον ΚΑΕ 0871 και ενδεχόμενη δαπάνη 
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5.760,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0711, για το οικονομικό έτος 
2008, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 23−750 του τα−
κτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
των ακολούθων ερευνών, εντός του έτους 2008, με έτος 
αναφοράς των στοιχείων το έτος 2007:

• Ετήσια Στατιστική Έρευνα Ορυχείων (ΕΣΕΟ)
• Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ)
• Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και 

Νερού
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης, 

Έρευνας και Τεχνολογίας της Δ/νσης Στατιστικών 
Δευτερογενούς Τομέα της ΓΓ ΕΣΥΕ τη διενέργεια των 
ανωτέρω στατιστικών ερευνών.

2. Σκοπός των ερευνών αυτών είναι η συλλογή στοιχεί−
ων για τα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων 
που ανήκουν στους κλάδους Οικονομικής Δραστηριό−
τητας της NACE Rev.1, με τίτλο,  Γ (Ορυχεία και Λα−
τομεία), Δ (Μεταποιητικές Βιομηχανίες) και Ε (Παροχή 
Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου και Νερού), ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαχρονική συγκρισιμότητα των 
στοιχείων και να διατίθενται πλήρεις, πρόσφατες και 
αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες για τη διάρθρω−
ση, τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις 
επιδόσεις των επιχειρήσεων.

3. Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε επίπεδο Νομού (NUTS 
III) και θα καλύψουν το σύνολο της Χώρας. Θα ερευ−
νηθούν συνολικά 5.000 επιχειρήσεις με μέση ετήσια 
απασχόληση 10 άτομα και άνω.

Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση και θα 
συλλέγονται στατιστικά στοιχεία και για τις τοπικές 
μονάδες (καταστήματα) των επιχειρήσεων με σχετικά 
ερωτηματολόγια.

Το μητρώο που χρησιμοποιείται με τις επιχειρήσεις 
που θα ερευνηθούν, βασίζεται στο μητρώο, το οποίο 
έχει καταρτίσει η Γ.Γ. ΕΣΥΕ από διοικητικές πηγές (ΦΠΑ 
κλπ.) και το οποίο ενημερώνεται από τις διενεργούμενες 
έως σήμερα στατιστικές έρευνες.

Αναλυτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Συλλογή ερωτηματολογίων
• Έλεγχος και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων
• Εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών σε 

στατιστικούς πίνακες
• Κατάρτιση έκθεσης των αποτελεσμάτων των ερευ−

νών και αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.
4. Για τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών θα απα−

σχοληθούν:
• υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας:
20 υπάλληλοι χ 8 ημέρες χ 36,00 ευρώ = 5.760,00 

ευρώ (ΚΑΕ 0711)
• 60−100 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησιμο−

ποιηθούν πέρα από τους υπαλλήλους της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, κατά 
το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται 
ως εξής :

Ιδιώτες−συνεργάτες : 20,00 ευρώ ανά πλήρως και 
σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Συνολική 
δαπάνη (ΚΑΕ 0871): 3.500 ερωτηματολόγια x 20,00 ευρώ 
= 70.000,00 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (δε 
λειτουργούν) κατά την επίσκεψη του συνεργάτη, η 
αμοιβή καθορίζεται σε 6 ευρώ για κάθε επιχείρηση, 
για την εργασία ενημέρωσης του Μητρώου των 
επιχειρήσεων.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    F 
  Αριθμ. 4453/Γ3−464 (4)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
του Τομέα των Κατασκευών, έτους 2007, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι−
σμός της αμοιβής τους.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση της Γε−

νικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (ΓΓ ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά 
αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θε−
μάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασι−
ών, καθώς και θεμάτων της ΓΓ ΕΣΥΕ», όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α’),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α’),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί Οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της ΓΓ ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1948/τ.Β’/3.10.2007), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 τ.Α/21.3.2002),

ζ. του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/1999).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 58/1997 του Συμ−
βουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 για τις στατιστικές διάρ−
θρωσης των επιχειρήσεων − Παράρτημα 4 (L 14/17.1.1997).

3. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων της έρευνας δεν καταστεί δυνατό 
να καλυφθεί από ιδιώτες−συνεργάτες, προβλέπεται να 
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας, υπάλληλοι της 
Γ.Γ.ΕΣΥΈ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα χιλιάδων 
(50.000,00 € ) ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
όπου προκύψει) στον ΚΑΕ 0871 και ενδεχόμενη δαπάνη 
3.600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0711, για το οικονομικό έτος 
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2008, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 23−750 του τα−
κτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
ετήσιας στατιστικής έρευνας στον Τομέα Κατασκευών, 
εντός του έτους 2008, με έτος αναφοράς των στοιχείων 
το έτος 2007.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Κατασκευών και 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Στατιστικών Δευτερογενούς 
Τομέα της Γ.Γ.ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή στοιχεί−
ων για τα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων 
που ανήκουν στον κλάδο 45 της στατιστικής ταξινόμη−
σης των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας NACE 
Αναθ. 1, ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονική συγκρισι−
μότητα των στοιχείων και να διατίθενται πλήρεις, πρό−
σφατες και αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες για τη 
διάρθρωση, τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα 
και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

3. Η έρευνα θα καλύψει το σύνολο της Χώρας και είναι 
δειγματοληπτική με μονάδα έρευνας την επιχείρηση. Θα 
ερευνηθούν συνολικά 3.200 επιχειρήσεις.

Για την επιλογή των επιχειρήσεων του δείγματος, θα 
χρησιμοποιηθεί το μητρώο επιχειρήσεων το οποίο έχει 
καταρτίσει η Γ.Γ. ΕΣΥΕ από διοικητικές πηγές (ΦΠΑ κλπ.) 
και το οποίο ενημερώνεται από τις διενεργούμενες έως 
σήμερα στατιστικές έρευνες.

Αναλυτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω εργασίες :
• Σχεδιασμός της έρευνας
• Συλλογή ερωτηματολογίων
• Έλεγχος και κωδικογράφηση ερωτηματολογίων
• Εισαγωγή δεδομένων στον Η/Υ
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 

στατιστικούς πίνακες
• Κατάρτιση έκθεσης των αποτελεσμάτων της έρευ−

νας και αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.
4. Για τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα−

σχοληθούν:
• υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας:
20 υπάλληλοι χ 5 ημέρες χ 36,00 ευρώ = 3.600,00 

ευρώ (ΚΑΕ 0711)
• 60−100 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησιμο−

ποιηθούν πέρα από τους υπαλλήλους της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, κατά 
το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής :

Ιδιώτες−συνεργάτες : 20,00 ευρώ ανά πλήρως και 
σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Συνολική δα−
πάνη (ΚΑΕ 0871): 2.500 ερωτηματολόγια χ 20,00 ευρώ 
= 50.000,00 €.

Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (δε 
λειτουργούν) κατά την επίσκεψη του συνεργάτη, η 
αμοιβή καθορίζεται σε 6 ευρώ για κάθε επιχείρηση 
για την εργασία ενημέρωσης του Μητρώου των 
επιχειρήσεων.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

     Αριθμ. 3722 (5)
Κατ’ αποκοπή χορήγημα για την καθαριότητα της Πε−

ριφέρειας Αττικής του Φορέα Φ 909−06/063 ΚΑΕ 
1232 Οικονομικού Έτους 2008 (από 1.4.2008 έως 
30.6.2008).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1) Του ν. 2362 /27.4.1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−

χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2) Του ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, Οργάνωση στελέχω−

ση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διαταξεις»(ΦΕΚ 107/Α’/30.5.1997).

3) Την υπ’ αριθμ. 2/85157/0020/24.12.2007, απόφαση 
του Γ.Λ.Κ. «Περί διάθεσης των πιστώσεων του Προϋ−
πολογισμού οικονομικού Έτους 2008 Περιφερειακών 
Υπηρεσιών.

4) Την υπ’ αριθμ. 774/16.1.2004 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης εξου−
σίας να υπογράφει με εντολή Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας ο Διευθυντής Διοίκησης (ΦΕΚ 90/Β’/23.1.2004), 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1.4.2008 
έως 30.6.2008 κατ’ αποκοπή χορήγημα και χωρίς απόδο−
ση λογαριασμού στο όνομα της Διευθύντριας Διοίκησης 
της Περιφέρειας Απικής, για αντιμετώπιση δαπανών 
καθαριότητας της υπηρεσίας του το ποσό των Χιλίων 
Οκτακοσίων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (1.875,00 €).

Το ανωτέρω χορήγημα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1232 Φ.909−
06/063 Προϋπολογισμού Εξόδων Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

    Ö 
  Αριθμ. 6930 (6)
Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρό−

που καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου δικαι−
ώματος, από τους προσερχόμενους στους χώρους 
των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες – πα−
ραγωγούς) αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών 
Αγορών Θεσσαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 
202 Α΄) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λει−
τουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπο−
ρίου και της αγοράς − Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 
3557/2007 (ΦΕΚ 100 Α΄/14.5.2007), 

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», αναφορικά με τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις,
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γ) του π.δ. 51/9.3.2006 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Όροι και προϋπο−
θέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών»,

δ) του άρθρου 8α του ν. 2323/1995, που προστέθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με την 
ίδρυση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,

ε) του π.δ. 85/2004 « Οργάνωση των Υπηρεσιών του 
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 66 
Α΄).

2. Την από 16.1.2008 ορθή επανάληψη της αριθ. πρωτ. 
Α2−105/9.1.2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Το υπ’ αριθμ. Α2−1008/6.3.2008 διευκρινιστικό έγγρα−
φο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Το υπ’ αριθμ. 6329/19.12.2007 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης με το οποίο 
απεστάλη το με αριθμ. 46/3.12.2007 (θέμα 4ο) πρακτικό 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που αφορά στην 
εισήγηση για τον καθορισμό του ημερήσιου δικαιώματος 
προσέλευσης επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών 
στους χώρους των λαϊκών αγορών αρμοδιότητάς του.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Καθορισμός ύψους ημερήσιου δικαιώματος
Καθορίζουμε το ημερήσιο δικαίωμα που υποχρεούνται 

να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παρα−
γωγοί που προσέρχονται στους χώρους των Λαϊκών 
Αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ανάλογα με το 
χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής :

1) Για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης :

α) Σε 4,30 ευρώ για χώρο δύο (2) μέτρων 
β) Σε 5,50 ευρώ για χώρο τριών (3) μέτρων 
γ) Σε 6,30 ευρώ για χώρο τεσσάρων (4) μέτρων 
δ) Σε 7,00 ευρώ για χώρο πέντε (5) μέτρων 
2) Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης : 
α) Σε 2,30 ευρώ για χώρο δύο (2) μέτρων 
β) Σε 3,30 ευρώ για χώρο τριών (3) μέτρων 
γ) Σε 4,30 ευρώ για χώρο τεσσάρων (4) μέτρων 
δ) Σε 5,30 ευρώ για χώρο πέντε (5) μέτρων
ε) Σε 6,30 ευρώ για χώρο επτά (7) μέτρων
3) Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών 

αγορών εκδοθείσης από όμορο του Νομού Θεσσαλο−
νίκης, Νομό, θα καταβάλουν ημερήσιο δικαίωμα 6,30 
Ευρώ.

Άρθρο 2

Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος
1.Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος 

που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας είναι οι κα−
τωτέρω πωλητές,  που κατέχουν νόμιμη άδεια πωλητή 
για Λαϊκές Αγορές.

α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι, ανεξάρτητα αν 
προσέρχονται ή όχι στις Λαϊκές Αγορές, καταβάλλουν 
το ημερήσιο δικαίωμα για είκοσι πέντε (25) ημέρες το 
μήνα.

β) Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών, καταβάλλουν 
το ημερήσιο δικαίωμα μόνο για όσες ημέρες 
προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές.

2. Από την υποχρέωση καταβολής του ημερήσιου δι−
καιώματος, απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, 
οι οποίοι δεν προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές λόγω 
ανικανότητάς τους προς εργασία, η οποία διαρκεί πε−
ρισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον 
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Άρθρο 3

Αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του
ημερησίου δικαιώματος

Στο ημερήσιο δικαίωμα, που καθορίζεται κατά περί−
πτωση, στο άρθρο 1 της παρούσας, περιλαμβάνεται το 
αναλογούν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,40% σύμφωνα 
με τις ισχύουσες περί χαρτοσήμου διατάξεις (ν. 187/1943 
− ν. 12/1975).

Άρθρο 4

Θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων
Στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, απα−

γορεύεται η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, με τη μορ−
φή «τέλη καθαριότητας» − «τέλη κατάληψης πεζοδρομίου 
και χρήσης κοινοχρήστων χώρων».

Άρθρο 5

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, όπου κατατίθενται 
τα ποσά του ημερήσιου δικαιώματος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ανοίγεται τραπε−
ζικός λογαριασμός όπου θα κατατίθενται τα ποσά που 
καταβάλλουν οι υπόχρεοι ως «ημερήσιο δικαίωμα». Ο 
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, οφείλει να 
ενημερώσει τους υπόχρεους πωλητές Λαϊκών Αγορών, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, σχετικά 
με τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό.

Άρθρο 6

Τρόπος καταβολής του ημερήσιου δικαιώματος από 
τους υπόχρεους πωλητές του άρθρου 2 της

παρούσας
1. Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών, υποχρε−

ωτικά κάθε μήνα καταβάλλουν εφάπαξ απευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό του άρθρου 5 της παρούσας, το 
συνολικό μηνιαίο ποσό του ημερήσιου δικαιώματος και 
με παράλληλη υποχρέωσή τους όπως αμέσως μετά την 
καταβολή αυτή, ενημερώνουν τον Οργανισμό Λαϊκών 
Αγορών Θεσσαλονίκης, είτε προσκομίζοντας το τραπε−
ζικό αποδεικτικό κατάθεσης είτε αποστέλλοντας αυτό 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στον Οργανισμό 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

2. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκ−
πρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων Παραγωγών, που πωλούν τα προϊόντα τους 
στις Λαϊκές Αγορές, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση 
της άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για 
συμμετοχή τους σε Λαϊκές Αγορές διαφορετικές του 
τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, καταβάλλουν στον 
Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, το αναλο−
γούν ποσό του ημερήσιου δικαιώματος μόνο για όσες 
ημέρες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές, για ολόκληρη 
τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας.

3. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι της ως άνω πα−
ραγράφου 2, για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας, 
επιλέγουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκές 
Αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών 
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Θεσσαλονίκης, ενώ ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους 
είναι εκτός των διοικητικών ορίων της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, καταβάλλουν το αναλογούν 
ημερήσιο δικαίωμα, στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης, για τόσες προσελεύσεις, όσες οι ίδιοι 
δηλώνουν και σε κάθε περίπτωση όχι για λιγότερες των 
τεσσάρων (4) προσελεύσεων ανά μήνα. Το ποσό που κα−
ταβάλλουν για κάθε μήνα ισούται : (Αριθμός ημερών της 
εβδομάδας που έχουν επιλέξει Λαϊκές Αγορές αρμοδιό−
τητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης) x 
(4 εβδομάδες) x ( Ύψος ημερήσιου δικαιώματος).

4. Τα ποσά του ημερήσιου δικαιώματος των ως άνω 
παραγράφων 2 και 3, καταβάλλονται στον τραπεζικό 
λογαριασμό του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 7

Σχετικά με την ειδική κάρτα και το αποδεικτικό κατά−
θεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού 

Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
1. Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών και οι εκ−

πρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων Παραγωγών, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση 
της άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για 
συμμετοχή τους σε Λαϊκές Αγορές διαφορετικές του 
τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, επιδεικνύουν το απο−
δεικτικό κατάθεσης του ημερησίου δικαιώματος στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να εφοδιαστούν με την ει−
δική κάρτα, που ισχύει για ένα εξάμηνο και στην οποία 
αναφέρονται τα εξής :

− Τα στοιχεία του πωλητή (επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατρός ή συζύγου).

− Η Λαϊκή Αγορά όπου είναι τοποθετημένος
− Ο αριθμός του αποδεικτικού κατάθεσης στον τρα−

πεζικό λογαριασμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης

− Το χρηματικό ποσό και ο αριθμός προσελεύσεων 
που αντιστοιχούν σε αυτό.

2. Η ανωτέρω ειδική κάρτα θα είναι ειδικά γραμμογρα−
φημένη σε αριθμημένα τετραγωνίδια. Κάθε αριθμημένο 
τετραγωνίδιο αντιστοιχεί σε μία προσέλευση του αδει−
ούχου και σε ένα ημερήσιο δικαίωμα.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών 
Αγορών Θεσσαλονίκης, ακυρώνει ένα αριθμημένο τε−
τραγωνίδιο για κάθε ημερήσια προσέλευση (παρουσία) 
του αδειούχου πωλητή στη λαϊκή αγορά, με την ανα−
γραφή στο ακυρωθέν τετραγωνίδιο της ημερομηνίας 
και την υπογραφή του.

4. Στην περίπτωση που ο παραπάνω υπόχρεος, εξα−
ντλήσει τις προσελεύσεις ή απωλέσει ή καταστρέψει 
την ειδική κάρτα, υποχρεούται να την αντικαταστήσει 
με την προμήθεια νέας κάρτας, καταβάλλοντας, για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειάς του, την 
αναλογούσα αξία.

Άρθρο 8

Το καθοριζόμενο, στο άρθρο 1 της παρούσης, ημερή−
σιο δικαίωμα διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.1023/1980, όπως ισχύει.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος της παρούσας
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

    Ö 
  Αριθμ. 4120 (7)

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».

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. 287951/27.3.2008, έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγρ/κής Αν/ξης και Τροφί−
μων σχετικά με τις υπερωρίες Α’ Εξαμήνου του έτους 
2008 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσο−
τικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων φυτικής προέλευσης, των προοριζόμενων 
για τη μεταποίηση, των αποσυρόμενων, καθώς και με 
τον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς.

6. Οι παραπάνω έλεγχοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν. 3460/2006.

7. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγρ/κής Αν/ξης Νομού
Φθ/δας 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 πέντε χιλιάδες (5.000,00) ΕΥΡΩ, 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 Α’ Εξάμηνο του έτους 2008

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

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 4 Απριλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ

    Ö

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

Στην υπ’ αριθμ. 27106/Β7/29.2.2008 Υπουργική Από−
φαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 366/τ.Β/5.3.2008 
και αναφέρεται στην τροποποίηση του Π.Μ.Σ. (ΔΠΜΣ 
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− ΣΕΣΕ) των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ − Πληροφορικής 
και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνεται η ακό−
λουθη διόρθωση:

Στις σελ. 4357 και 4359:
όπου γίνεται αναφορά στο λανθασμένο τίτλο «Συ−

στήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων: Θεωρία, 

Υλοποιήσεις, Εφαρμογές (ΔΠΜΣ − ΣΕΣΕ)» διορθώνεται 
Στο ορθό «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και 

Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές (ΔΠΜΣ 
−ΣΕΣΕ)».

   Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ
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