
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2608
23 Δεκεμβρίου 2008

37119

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 (ΦΕΚ 

1063/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της 
διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς 
και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για 
εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» ... 1

Κήρυξη υποχρεωτικής της 24/2008 Διαιτητικής Από−
φασης (Δ.Α.) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής 
και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρή−
της που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθ−
μούς Κρήτης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς 
Σταθμούς Κρήτης, μέλη των εργοδοτικών σωμα−
τείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π.». ........................................................... 2

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1.8.2008 Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων ... 3

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 25.7.2008 Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των γουνεργατών − τριών όλης της χώ−
ρας. ............................................................................................................ 4

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.7.2008 Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποί−
ας όλης της χώρας ...................................................................... 5

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2.6.2008 Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και 
Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων 
όλης της χώρας. ............................................................................. 6

Κύρωση διανομής συν/σμού Παπάδων έτους 2008. 7
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Φθι−
ώτιδας ..................................................................................................... 8

Την τροποποίηση − συμπλήρωση του Οργανισμού 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (υπ’ αριθμ. 
23/4.2.2008 και 66/21.4.2008 αποφάσεις του Ν. Σ. 
Φθιώτιδας − ΦΕΚ 1041/τεύχος Β΄/4.6.2008 και ΦΕΚ 
1172/τεύχος Β΄/26.6.2008), όπως ισχύει ως ακολού−
θως. ............................................................................................................ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 27846/2008 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 (ΦΕΚ 

1063/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των 
κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικα−
σίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 
του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ει−
δικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη 
εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).

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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κριτηρίων 
που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης 
της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 
ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη 
μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων 
χωρών».

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
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6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/
Β΄/3.10.2007), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ. 12311/08/3.6.2008 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1063/Β΄) και προσθέτουμε στο τέ−
λος της παραγράφου 2α του Κεφαλαίου Α΄ τελευταίο 
εδάφιο ως εξής: «Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται 
και στις περιπτώσεις αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων 
τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία, εφόσον οι σχετι−
κές θέσεις εργασίας αναφέρονται σε άλλο κλάδο, πλην 
της αγροτικής οικονομίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2008

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 83755/4413 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της 24/2008 Διαιτητικής Από−

φασης (Δ.Α.) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και 
εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης που 
εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης 
που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρή−
της, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και 
Τ.Ε.Π.».  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2.− ην υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 
(ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 29.7.2008 αίτηση της Ένωσης Τεχνικών 
Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης.

6. Το από 19.11.2008 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης 20.11.2008.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης 20.11.2008.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α. δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 24/2008 Διαιτητική 
απόφαση (ΔΑ) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και 
εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης, που ερ−
γάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης, μέλη 
των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΓΙΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. για όλους 
τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφο−
ρά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
29.7.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 83775/4417 (3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 1.8.2008 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 
(ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 6.8.2008 αίτηση του Σωματείου Ξενοδοχο−
ϋπαλλήλων Ν. Χανίων.

6. Το από 27.1.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
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7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 1.12.2008.

8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 1.8.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχο−
ϋπαλλήλων Ν. Χανίων για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
6.8.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 83777/4418 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 25.7.2008 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των γουνεργατών − τριών όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 23.9.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατο−
ϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος 
Ελλάδας.

6. Το από 27.11.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 1.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύ−

πτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις 
για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., 
δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχο−
λούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, απο−
φασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 25.7.2008 Σ. Σ. Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών− 
τριών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
23.9.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. 83782/4420 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.7.2008 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποίας όλης 
της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/90 
(ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 25.7.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργα−
τοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος.

6. Το από 27.11.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 1.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.7.2008 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών 
Οινοπνευματοποίας όλης της χώρας για όλους τους εργο−
δότες και εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
25.7.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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    Αριθμ. 83878/4426 (6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2.6.2008 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργα−
στήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης 
της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 

«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 
(ΦΕΚ27/Α/1990).

5. Την από 28.7.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Οικο−
δόμων.

6. Το από 17.11.2008 Υπηρεσιακό σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 20.11.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύ−

πτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις 
για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., 
δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχο−
λούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, απο−
φασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 2.6.2008 Σ.Σ. 
Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργα−
ζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και 
Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας για όλους 
τους εργοδότες και εργαζόμενους στον κλάδο που 
αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
28.7.2008.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 15208 (7)

Κύρωση διανομής συν/σμού Παπάδων έτους 2008.

  O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21Α «Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις υπ’ αριθμ. 7/1995, 90/2000 και 105/2001 αποφά−

σεις του Ν.Σ. Δράμας «Οργανισμός Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών».

3. Το άρθρο 4 του ν. 1189/1972, όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του 
ν.3147/2003.

4. Τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα 
της διανομής συν/σμού Παπάδων έτους 2008.

5. Την υπ’ αριθμ. 15059/1.12.2008.εισήγηση της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1189/1972 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 
7 παρ. 1 του ν. 3147/2003, την διανομή του συν/σμού 
Παπάδων έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Δ.Α./Φ.8/3700 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Φθιώ−
τιδας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 3492/1995 Διαπιστωτική Πράξη Λει−
τουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

3. Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και Κώδικα 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

4. Το άρθρο 16 του ν.3205/2003 «Υπερωριακή Εργα−
σία».

5. Τις υπ’ αριθμ. 23/4.2.2008 και 66/21.4.2008 Αποφάσεις 
του Ν.Σ. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/Β΄/4.6.2008) Τροποποίηση 
και Συμπλήρωση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της Ν.Α. Φθιώτιδας όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Α./Φ.8/3566/25.9.2008 απόφαση του 
Νομάρχη Φθιώτιδας σχετικά με τη συγκρότηση συνερ−
γείου υπερωριακής εργασίας με αμοιβή απασχόλησης 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α. 
Φθιώτιδας.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Ν.Α. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση ειδικών υπη−
ρεσιακών αναγκών και στην διεκπεραίωση σοβαρών 
διοικητικών θεμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκτέλεση απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή σε 970 ώρες, για επτά υπαλλήλους 
(7) της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Φθιώτιδας, για το 
διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 
έτους 2008 , συνολικής δαπάνης 5.952,10 €.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 
Ν.Α. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Οκτωβρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
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    Αριθμ. 134/5.10.2008 (9)
Την τροποποίηση − συμπλήρωση του Οργανισμού Οργά−

νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (υπ’ αριθμ. 23/4.2.2008 
και 66/21.4.2008 αποφάσεις του Ν. Σ. Φθιώτιδας − 
ΦΕΚ 1041/τεύχος Β΄/4.6.2008 και ΦΕΚ 1172/τεύχος 
Β΄/26.6.2008), όπως ισχύει ως ακολούθως.

  ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του π.δ. 30/1996 «Κώ−

δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με το 
οποίο προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης του 
Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρε−
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει−
τουργίας Υπηρεσιών της Ν. Α. Φθιώτιδας όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 23/4.2.2008 
και 66/21.4.2008 αποφάσεις του Ν.Σ. Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/
τεύχος Β΄/4.6.2008 και ΦΕΚ 1172/τεύχος Β΄/26.6.2008).

3. Την από 29.9.2008 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της 
Ν.Α. Φθιώτιδας περί τροποποίησης του Οργανισμού Οργά−
νωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας.

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρε−
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση − συμπλήρωση του Οργανισμού 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (αριθμ. 23/4.2.2008 
και 66/21.4.2008 αποφάσεις του Ν.Σ. Φθιώτιδας − ΦΕΚ 
1041/τεύχος B΄/4.6.2008 και ΦΕΚ 1172/τεύχος Β΄/26.6.2008), 
όπως ισχύει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1) Άρθρο 27
Στο άρθρο 27 συμπληρώνεται η παράγραφος 1 και 

τροποποιείται η παράγραφος 2, ως κατωτέρω:
1. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:
Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομι−

κά αδυνάτων και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης ή επεί−
γουσας περίθαλψης σε άτομα, οικογένειες ή κοινωνικές 
ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτί−
ας κοινωνικών γεγονότων ή φυσικών καταστροφών.

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, από το 
Λογαριασμό Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών, για την αντιμετώ−
πιση των πρώτων αναγκών στέγασης και διαβίωσης, σε 
άτομα που βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης.

Προϋπολογισμός και απολογισμός Λογαριασμού Α΄ 
Κοινωνικών Βοηθειών.

Η αναγνώριση διακιούχων στεγαστικής συνδρομής 
(αστέγων από θεομηνίες ή ατυχήματα προσφύγων, στε−
γαζομένων σε δυσμενείς συνθήκες κ.λπ.).

Η ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων 
σε φορείς κοινωνικής αντίληψης από το προϊόν των 
Ειδικών Κρατικών Λαχείων.

Η χορήγηση Πιστοποιητικών Οικονομικής αδυναμίας, 
για έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστου και παροχής κοι−
νωνικής προστασίας.

Η χορήγηση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπή−
ρων.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας 
σε Ιδιωτικές Παιδικές Εξοχές.

Η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό ή Νομαρχιακό 
Μητρώο των Φορέων Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διαδικασία πιστοποίησης των φορέων που εγγράφο−
νται στο Μητρώο.

Η θεώρηση και διάτρηση μπλοκ ιδρυμάτων, συλλό−
γων, σωματείων, κλπ φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η επο−
πτεία και έλεγχος:

α. Των μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και 
διαπαιδαγώγησης από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερ−
δοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συλλόγους, σωματεία ή 
ιδρύματα που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η εποπτεία μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής 
και διαπαιδαγώγησης.

β. Των βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φρο−
ντίδας από δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις, 
ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ. Των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδι−
ών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.−Α.Μ.Ε.Α.), Κέντρων Ημερησίας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Μ.Φ.Μ.), από δημοτικές και 
διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχει−
ρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

δ. Των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Θεραπευ−
τηρίων Χρονιών Παθήσεων Κέντρων Αποκατάστασης 
και Αποθεραπείας, Α.Μ.Ε.Α., κερδοσκοπικού ή μη χα−
ρακτήρα.

ε. Των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας σε Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα.

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στέγης 
ημιαυτόνομης διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. Η ανάθεση οργάνω−
σης και λειτουργίας των Α’ και Β’ παιδικών εξοχών Καμ. 
Βούρλων, κρατικού προγράμματος.

Ο διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των κα−
τασκηνώσεων.

Η επιλογή παιδιών και οικογενειών για φιλοξενία.
Η σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού των 

κατασκηνώσεων.
Η πληρωμή των δαπανών Δ.Ε.Κ.Ο. και προμηθευτών.
Η μέριμνα για το εποχικό προσωπικό και για την μι−

σθοδοσία του.
Η συμμετοχή στην εκτέλεση των έργων υποδομής 

των κατασκηνώσεων.
Η λήψη μέτρων για την ομαλή λειτουργία των παιδι−

κών εξοχών.
Η έκδοση αποφάσεων νοσηλείας ασφαλισμένων του 

Ο.Γ.Α. σε συμβεβλημένα Κέντρα Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης Ιδιωτικού Δικαίου

2. Τμήμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:
Η προστασία των ατόμων με αναπηρίες μέσω της 

κοινωνικής και οικονομικής τους επανένταξης.
Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε άτομα με ανα−

πηρίες (τυφλοί, βαριά ανάπηροι, αιμολυτικοί, βαριά 
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νοητικά, καθυστερημένοι, παραπληγικοί Δημοσίου, 
στεγαστικής συνδρομής, επαναπατριζόνενοι, σπα−
στικά, παραπληγικοί, ανασφάλιστοι, επίδομα κίνησης 
κ.λ.π.).

Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων 
και φιλανθρωπικών αγορών. Η εφαρμογή προγραμμάτων 
προστασίας των προσφύγων και των επαναπατριζόμε−
νων Ελλήνων.

Η οργάνωση της διενέργειας των εράνων του Ερυθρού 
Σταυρού και της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η συστηματική προσπάθεια της καλλιέργειας του 
πνεύματος του εθελοντισμού. Ο θεσμός κάρτας ανα−
πηρίας.

2) Άρθρο 29
Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι α2, β και γ συμπληρώ−

νονται και τροποποιούνται, ως κατωτέρω:
α2. Γραφείο Προμηθειών και Περιουσίας.
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν :
− Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων 

που χρειάζονται για τη διενέργεια των προμηθειών από 
τις επιμέρους υπηρεσίες της ΝΑ.

− Η τήρηση αρχείου για κάθε είδους προμήθεια.
− Η τήρηση βιβλίου προμηθειών για κάθε είδους προ−

μήθεια που αφορά τη ΝΑ.
− Η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων 

υλικών μετά την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασί−
ας προμηθειών (πρόχειρος διαγωνισμός, δημοπρασία, 
απευθείας ανάθεση).

− Η σύνταξη των πρωτοκόλλων παραλαβής των προ−
μηθευόμενων ειδών και μεριμνά τη σύγκλιση της επι−
τροπής παραλαβών για την παραλαβή των ειδών και 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

− Η διαβίβαση στο Γενικό Χημείο για έλεγχο και αξι−
ολόγηση εκείνα τα είδη για τα οποία υπάρχουν ειδικοί 
όροι στις σχετικές συμβάσεις.

− Η συγκέντρωση των στοιχείων για την προμήθεια 
των υλικών για την πραγματοποίηση της προμήθει−
ας.

− Η δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου για την προ−
μήθεια (διακήρυξη, απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπών, 
εγκριτική της απόφασης Νομαρχιακής Επιτροπής, σύμ−
βαση με τον προμηθευτή) και ενεργεί την υλοποίηση 
τους.

− Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβά−
σεων, την εντός των οριζόμενων προθεσμιών παράδοση 
των υπό προμήθεια υλικών από τους προμηθευτές, την 
επιβολή ποινικής ρήτρας σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης 
παράδοσης και την χορήγηση παρατάσεων με απόφαση 
των αρμόδιων οργάνων, όπως αυτό καθορίζεται από τις 
διακηρύξεις ή τις συμβάσεις.

− Η παραλαβή των τιμολογίων προμήθειας αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών και διαβίβαση του ολοκληρωμένου 
φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά της προμήθειας ή 
υπηρεσίας στο αρμόδιο Τμήμα για τον έλεγχο του φα−
κέλου πριν την διενέργεια της πληρωμής.

− Η σύνταξη των διακηρύξεων, σύμφωνα με τους όρους 
της μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών και η συγ−
γραφή υποχρεώσεων.

− Η διενέργεια των δημοπρασιών, κατακύρωση των 
προμηθειών, σύνταξη και υπογραφή των συμβάσε−
ων.

− Η μέριμνα για την επωφελέστερη διάθεση της ακί−
νητης περιουσίας της ΝΑ και γενικά, της πάσης φύσεως 
μόνιμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων.

− Η μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία της πε−
ριουσίας της ΝΑ.

− Η διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη μει−
οδοτών − προμηθειών υγρών καυσίμων για τις υπηρεσίες 
της ΝΑ και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει.

− Η εισήγηση στο Νομάρχη για τον ορισμό των μελών 
της Επιτροπής Προμηθειών και της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Ενστάσεων.

− Η εισήγηση στο Νομάρχη για τη δυνατότητα εξου−
σιοδότησης των ιδρυμάτων των ΝΠΔΔ και των Ο.Τ.Α. 
για την ανάδειξη μειοδοσίας από αυτά.

− Η τήρηση βιβλίων και καρτελών κατά κωδικό αριθμό 
όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΝΑ.

− Η έκδοση δελτίων εισαγωγής κατά την προμήθεια 
νέων υλικών − μηχανημάτων και δελτίων εξαγωγής κατά 
την παράδοση στις επιμέρους υπηρεσίες.

− Η διαγραφή από τα βιβλία των υλικών − μηχανημά−
των τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των αρμοδί−
ων επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα για περαιτέρω 
χρήση.

− Η μέριμνα για εκποίηση των άχρηστων υλικών − 
μηχανημάτων.

− Η τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο βιβλίου 
διαχείρισης υλικών, βιβλίων και καρτελών διακίνησης 
υλικών.

− Η μέριμνα για την προμήθεια, παραλαβή και διά−
θεση στις υπηρεσίες της ΝΑ διαχειριστικών βιβλίων 
(Τριπλότυπα είσπραξης, Γραμμάτια συμψηφισμού, Δελ−
τία εισαγωγής, Δελτία εξαγωγής και κάθε εντύπου που 
χαρακτηρίζεται διαχειριστικό.

− Η καταγραφή των πάσης φύσεως υλικών της ΝΑ 
(αριθμομηχανές, φωτοαντιγραφικά, Ηλεκτρονικοί Υπο−
λογιστές).

− Η μέριμνα για την παραλαβή των καυσίμων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της ΝΑ και τον έλεγχο της 
ποιότητας με την αποστολή δειγμάτων στο Γενικό Χη−
μείο του Κράτους.

− Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακί−
νητης και κοινόχρηστης περιουσίας της ΝΑ και σύνταξη 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικών 
διαγραμμάτων.

− Η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολά−
βου καθαρισμού κτιρίων των υπηρεσιών της ΝΑ.

− Η μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση 
Δημοσίων Σχολικών μονάδων.

− Η μέριμνα για τη μίσθωση Ιδιωτικών Αυτοκινήτων 
Δημόσιας Χρήσης για τη μεταφορά υλικών.

− Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο ή κοινόχρηστο χώρο 
φακέλου ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
θεμελιώνουν τα επί της ακινήτου ή κοινοχρήστων χώρου 
δικαιώματα ιδιοκτησίας της ΝΑ.

− Η κατάρτιση πλήρους Κτηματολογίου για όλα τα 
ακίνητα της ΝΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες της ΝΑ.

− Η μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία της πε−
ριουσίας της ΝΑ.

− Η τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων στη ΝΑ.
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− Η μέριμνα για την αποδοχή των κληροδοτημάτων 
από το Ν.Σ. και την ολοκλήρωση της απαραίτητης 
διαδικασίας αυτής ώστε τα κληροδοτήματα να περι−
έλθουν στη ΝΑ.

− Η μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυ−
ψη των αναγκών της ΝΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

− Η μέριμνα για την απογραφή, αξιοποίηση, καλής 
λειτουργίας και συντήρηση όλων των συσκευών και 
μηχανών γραφείου, καθώς και η μέριμνα για την εκ−
ποίηση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες και ακα−
τάλληλες.

− Η μέριμνα για την μεταφορά των μαθητών Α/θμι−
ας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής 
τους στο σχολείο και αντίστροφα καθώς και τη με−
ταφορά και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου.

− Η τήρηση των ειδικών υποχρεώσεων που απορρέ−
ουν από την Απόφαση Ένταξης Συγχρηματοδοτούμενης 
προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και ενημέ−
ρωση των αρμόδιων Αρχών.

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Συγχρηματοδοτού−
μενων Έργων.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν:
− Η εναρμόνιση των σχετικών με το Τμήμα διαδικασιών 

με την ισχύουσα Νομοθεσία.
− Η διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την 

εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου 
(ως έργο νοείται και η παροχή υπηρεσιών και η προ−
μήθεια αγαθών).

− Η τακτική ενημέρωση (υποβολή στοιχείων κίνησης 
του Τραπεζικού λογαριασμού στη Δ.Α. και στην Α.Π.) 
στην περίπτωση των εμμέσων πληρωμών.

− Η τεκμηρίωση της διαδρομής ελέγχου.
− Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος (νομιμότητας και κανο−

νικότητας) των πληρωμών της πράξης.
− Η διασφάλιση επιλεξιμότητας των δαπανών π.χ οι 

δηλωθείσες δαπάνες αφορούν μόνο δαπάνες που έγιναν 
εντός της επιλέξιμης περιόδου, διασφάλιση ότι οι πραγ−
ματοποιηθείσες δαπάνες και μόνο αυτές υποβάλλονται 
προς Χρηματοδότησης κ.λπ.).

− Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου του έργου και η 
διαβίβαση του στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

− Η καταχώρηση εισπράξεων πληρωμών στο λογιστικό 
σύστημα της ΝΑ με βάση το προβλεπόμενο σύστημα 
λειτουργίας.

− Η διαμόρφωση συστήματος ελέγχου υλοποίησης 
υποχρεώσεων οικονομικής διαχείρισης.

− Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομιμότητας και κα−
νονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών της πράξης.

− Η τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενου έργου:

− Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή φακέλου 
όπου απαιτείται.

− Κατάρτιση δελτίου παρακολούθησης πράξης (π.χ. 
Μηνιαία Δελτία) και αποστολή τους στο φορέα χρη−
ματοδότησης της πράξης.

− Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής, φορέα χρηματο−
δότησης και Αρχής πληρωμής.

− Τήρηση ανεξάρτητης Τραπεζικού λογαριασμού για 
το έργο.

− Παρακολούθηση των τόκων.
− Η ασφαλής τήρηση αρχείων και προστασία της πρό−

σβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα όργανα / 
φυσικά πρόσωπα.

− Η αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών 
κι στοιχείων πράξεων σε εθνικούς ή κοινοτικούς ελε−
γκτικούς μηχανισμούς.

− Η συμφωνία λογιστικού συστήματος των στοιχείων 
τεκμηρίωσης των δαπανών και συγκεκριμένα:

η συλλογή των παραστατικών πληρωμών ο έλεγχος 
παραστατικών πληρωμών η καταχώριση στο λογιστικό 
σύστημα

ο έλεγχος των καταχωρήσεων στο λογιστικό σύστημα 
− η συμφωνία παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και 
ταμειακών

− Ο έλεγχος του χρηματικού εντάλματος και η δια−
βίβαση του στο Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης 
− Μισθοδοσίας, προς έκδοση της επιταγής για την πλη−
ρωμή των δικαιούχων.

γ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης μη Συγχρηματοδο−
τούμενων Έργων.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν:
− Η εναρμόνιση των σχετικών με το Τμήμα Διαδικασιών 

με την ισχύουσα Νομοθεσία.
− Η διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την 

εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων 
(ως έργο νοείται και η παροχή υπηρεσιών και η προ−
μήθεια αγαθών).

− Η τεκμηρίωση της διαδρομής ελέγχου.
− Ο Δημοσιονομικός έλεγχος (νομιμότητας και κανο−

νικότητας) των πληρωμών.
− Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου του έργου και η 

διαβίβαση του στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

− Η καταχώρηση εισπράξεων / πληρωμών στο λο−
γισμικό σύστημα, της ΝΑ με βάση το προβλεπόμενο 
σύστημα λειτουργίας.

− Η διαμόρφωση συστήματος ελέγχου υλοποίησης 
υποχρεώσεως οικονομικής διαχείρισης.

− Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομιμότητας και 
κανονικότητας των απαιτήσεων των πληρωμών των 
έργων.

− Η ασφαλής τήρηση αρχείων και προστασία της πρό−
σβασης σε αυτό από μη εξουσιοδοτημένα όργανα / 
φυσικά πρόσωπα.

− Η αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα.

− Η συμφωνία λογιστικού συστήματος των στοιχείων 
Τεκμηρίωσης των δαπανών και συγκεκριμένα, η συλλογή 
των παραστατικών πληρωμών,

− έλεγχος παραστατικών πληρωμών,
− έλεγχος παραστατικών πληρωμών, η καταχώρηση 

στο λογιστικό σύστημα,
− έλεγχος των καταχωρήσεων στο λογιστικό σύστημα, 

η συμφωνία παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και 
ταμειακών ροών.

− Ο έλεγχος του χρηματικού εντάλματος και η δια−
βίβαση του στο Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης 
− Μισθοδοσίας, προς έκδοση της επιταγής για την πλη−
ρωμή των δικαιούχων.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ − ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ −

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 77

                        3) Άρθρο 77

Τροποποιείται η παράγραφος 1 ως κατωτέρω:

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Χημικών Μηχανικών

Επιστημών Περιβάλλοντος

Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και φυσικών Πόρων

Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών − Μηχανικών Ορυκτού Πλούτου

Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης

Βιολόγων

Γεωλόγων

Χημικών Τροφίμων

Χημείας

5

3

4

3

1

3

2

4

4

2

ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Θεολόγων)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Οικονομ.)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Νηπιαγ.

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Φυσ.Αγωγής)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Μηχανικών)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Πληροφορικής)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Γεωτεχνικών)

Διεκπ/σης υποθέσεων πολιτών
(Περιβάλλοντος)

Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού

Ιστορικών−Αρχαιολόγων
Φιλολόγων
Θεολόγων

Μαθηματικών
Φυσικών

Δημοσίων Σχέσεων
Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.

Κοινωνιολόγων
Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων
Αγροτικής και Οικιακής

Οικονομίας
Μεταφραστών−Διερμηνέων
Μαθηματικών − Φυσικών

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 5 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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