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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Α3−2153 (1)
Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 

«ΦΑΡΜΑΚΑ» της Α.∆. 7/2009 όπως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του Ν.∆. 96/1973 «Περί της Εµπορίας εν 

γένει των φαρµακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172/Α/8−8−1973), όπως ισχύει.

2. Το Ν.∆. 136/1946 «Αγορανοµικός Κώδικας» (ΦΕΚ 298/
Α/30−9−1946), όπως ισχύει.

3. Το Π.∆. 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπο−
ρίου» (ΦΕΚ 185/Α/1988), όπως ισχύει.

4. Το Π.∆. 59/1996 «Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης – Αρµοδιότητες» (ΦΕΚ 51/Α/1996), όπως 
ισχύει.

5. Το Π.∆ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετο−
νοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονί−
ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας−Θράκης και της 
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 185/Α/7−10−2009).

6. Το Π.∆. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).

7. Το Π.∆ 189/2009 «Καθορισµός και κατανοµή αρµο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).

8. Το άρθρο 3 της  υπ’ αριθµ. 2689 ∆ιοΕ 1135/21−6−2010 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορι−
σµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη» (ΦΕΚ 891/
Β/21−6−2010)

9. Το άρθρο 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/4−11−2005).
10. Το άρθρο 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−1−2010).
11. Την Α.∆. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/13−7−2009) «Περί Κω−

δικοποιήσεως Αγορανοµικών ∆ιατάξεων εκδοθεισών 
µέχρι και την 14−5−09», όπως ισχύει καθώς και τις Αγο−
ρανοµικές ∆ιατάξεις 08/2009, 2/2010 και 3/2010.

12. Την ανάγκη τροποποίησης ορισµένων άρθρων της 
Α.∆. 7/2009 που αφορούν τα φάρµακα, στα πλαίσια της 
οµαλής εµπορίας – διακίνησης – διάθεσης του είδους.

13. Την από 5/8/10 σύµφωνη γνώµη της Υπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Το γεγονός, ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1

Τροποποίηση της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 07/2009

1. Η παράγραφος 4, του αρ. 331 της Αγορανοµικής ∆ι−
άταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανώτατη Νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων είναι η 
τιµή πώλησης προς το ∆ηµόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευ−
τικά Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρµακεία των Ιδιωτικών 
Κλινικών. Η τιµή αυτή είναι η χονδρική µειωµένη κατά 
13%. Η ίδια τιµή ισχύει και για την πώληση από τον 
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παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιω−
τικά φαρµακεία και τους φαρµακέµπορους των φαρ−
µακευτικών προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01−2010).»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9, του άρθ. 331 
της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«9. Ειδικά για τα φάρµακα της παρ. 2, του αρ. 12, του 
Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01−2010) η λιανική τιµή πώλησής 
τους από τα ιδιωτικά φαρµακεία στους δικαιούχους είναι 
η νοσοκοµειακή τιµή, στην οποία προστίθεται 2,5% ως 
ποσοστό κέρδους φαρµακέµπορου και επί της τιµής που 
προκύπτει, προστίθεται 18% ως ποσοστό κέρδους του 
φαρµακοποιού. Επί της τελικής τιµής προστίθεται ο Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α). Για τα φάρµακα αυτά δεν 
εφαρµόζεται η έκπτωση της παρ. 1 του άρθρου 333.»

Άρθρο 2

Η παρούσα Α.∆. να ανακοινωθεί στον Ηµερήσιο τύπο 
και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Σύµφωνα και µε την παρούσα Αγορανοµική ∆ιάταξη 
εκδίδεται το υπ’ αριθµ. 04/2010 ∆ελτίο Τιµών Φαρµά−
κων, µε την έκδοση του οποίου άρχεται η ισχύς της 
παρούσας Α.∆.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

F

Αριθµ. 291324 (2)
Σύσταση θέσης ειδικότητας ∆ιοικητικού−Λογιστικού ∆Ε 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την υπ’ αριθµ. 285292/14−7−2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 
3230/2007, σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 70 του Ν. 
3528/2007, µετατάσσεται ο υπάλληλος του Κέντρου Κτη−
νιατικών Ιδρυµάτων Θεσσαλονίκης Μάρκος Γεωργούλης 
του Πέτρου Εργάτης ΥΕ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώµενη προσωποπαγή 
θέση ειδικότητας ∆ιοικητικού−Λογιστικού ∆Ε στην ίδια 
υπηρεσία, µε την ίδια ως άνω εργασιακή σχέση µε δέ−
σµευση κενής θέσης µονίµου προσωπικού επειδή έχει τα 
προβλεπόµενα από το νόµο, για τον κλάδο αυτό τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα αριθµ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 2075/28−7−2010.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης κ.α.α.

ΣΥΛΒΑ ΚΙΠΡΙΣΛΙΑΝ−ΠΑΤΣΙΟΥ
F

Αριθµ.: 29486/855 (3)
 Προσθήκη σχολών στο Ωδείο Ηχώ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tο Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/
7.10.2009),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισµό λειτουργίας των ιδιωτικών µου−
σικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11−11−1957 
Β.∆/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957),

γ. του άρθρου 1 του Β.∆/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.∆/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) 
και του άρθρου 30 του Π.∆/τος 191/2003 «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 146/Α/2003),

δ. του Π.∆/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/2005),

ε. του Β.∆/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσι−
κών ιδρυµάτων (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 
3207/2003 «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας 
και άλλες διατάξεις»,

στ. την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισµός προδιαγραφών κτιρίων 
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 89348/ 
19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντο−
λή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους 
Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 
2032/Β/2.10.2008).

3. Την υπ’ αριθµ. 40422/30.9.1992 απόφαση του ΥΠΠΟ, 
µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ωδείου Ηχώ (ΦΕΚ 617/Β/12.10.1992).

4. Την από 7.3.2010 αίτηση του ιδιοκτήτη του ανω−
τέρω Ωδείου, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, απο−
φασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε τη λειτουργία σχολών σαξοφώνου, δι−
εύθυνσης χορωδίας και διεύθυνσης ορχήστρας στο 
Ωδείο Ηχώ.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

Αριθµ. 37708/1277 (4)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tο Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων 
εις τον κανονισµό λειτουργίας των ιδιωτικών µουσικών 
ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11−11−1957 
Β.∆/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957),

γ. του άρθρου 1 του Β.∆/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.∆/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) 
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και του άρθρου 30 του Π.∆/τος 191/2003 «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 146/Α/2003),

δ. του Π.∆/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/2005),

ε. του Β.∆/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών 
ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/
2003 «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας και 
άλλες διατάξεις»,

στ. την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισµός προδιαγραφών κτι−
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 
1595/Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και 
Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισµού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την υπ’ αριθµ. 52525/30.10.1995 απόφαση του ΥΠΠΟ, 
µε την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργί−
ας του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας (ΦΕΚ 934/
Β/13.11.1995), όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 7996/ 
12.2.1999 όµοια πράξη (ΦΕΚ 199/Β/9.3.1999).

4. Την αρ. 73/30.3.2010 αίτηση από το ∆ηµοτικό Ωδείο 
Αγίας Βαρβάρας, µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, 
αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε τη µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας 
από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίας 
Βαρβάρας (∆Η.Κ.Ε.Α.Β.).

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Μουσικής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

F

Αριθµ.: 35553/1276 (5)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

Ωδείου ∆ήµου Φαιάκων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tο Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισµό λειτουργίας των ιδιωτικών 
µουσικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11−11−
1957 Β.∆/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957),

γ. του άρθρου 1 του Β.∆/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.∆/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) 
και του άρθρου 30 του Π.∆/τος 191/2003 «Οργανισµός 
Υπουργείου Πολιτισµού» (ΦΕΚ 146/Α/2003),

δ. του Π.∆/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/2005),

ε. του Β.∆/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών 
ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/
2003 «Ρύθµιση θεµάτων Ολυµπιακής προετοιµασίας και 
άλλες διατάξεις»,

στ. την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισµός προδιαγραφών κτιρίων 
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και 
Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισµού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την αριθµ. 25835/12.6.1996 απόφαση του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 512/
Β/3.7.1996), όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 7738/2.3.2001 
όµοια πράξη (ΦΕΚ 301/Β/22.3.2001), µε την οποία χορη−
γήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου 
∆ήµου Φαιάκων.

4. Τη σχετική αίτηση του ανωτέρω Ωδείου, µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά, αποφασίζουµε:

1. Εγκρίνουµε τη µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Φαιάκων από τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆ήµου 
Φαιάκων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φαιάκων.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

F

Αριθµ. 57393/10918  (6)
Αύξηση καθ’ υπέρβαση ηµερών εκτός έδρας υπαλλή−

λων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φθιώτιδας, για το έτος 
2010. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθµιση των θεµάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/1997/Α΄) και 
ιδίως του άρθρου 1, παράγραφος 2 και του άρθρου 6, 
παράγραφος 10, περίπτωση β, (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−1999)

β) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών µετακινουµέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−1999) και ιδίως του άρθρου 
2, της παραγράφου 3,

γ) του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις 
στη δηµόσια διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999) και ιδίως 
του άρθρου 25, της παραγράφου 6,

δ) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
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νοµίας − Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010) και ιδίως 
του άρθρου 9, της παραγράφου 1,

ε) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/
28−06−2006) και ιδίως του άρθρου 7, της παραγράφου 
2, περίπτωση β,

στ) του Π.∆. 30/1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης» (ΦΕΚ 21/1996/Α΄).

2. Την υπ’ αριθµ. 3085/31−5−2007 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας περί παροχής εξουσιοδότησης 
του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραµ−
µατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Γενικό ∆/ντή 
της Περιφέρειας, στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Αυτο−
διοίκησης και Αποκέντρωσης και στους Προϊσταµένους 
των Τµηµάτων αυτής (ΦΕΚ 965/Β΄/15−06−2007) και ιδίως 
το άρθρο 2, παράγραφος 16, περίπτωση β.

3. Την υπ’ αριθµ. 39661/7478/26−05−2010 απόφασή µας 
«Ανώτατο όριο επιτρεποµένων ηµερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φθιώτιδας» 
(ΦΕΚ 783/Β΄/04−06−2010).

4. Το αριθµ. 2966/13−07−2010 έγγραφο της Ν.Α. Φθιώ−
τιδας (∆/νση ∆ιοικητικού).

5. Το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά έργα 
Νοµαρχιακού Προγράµµατος (ΚΑΠ) και υπάρχει επείγου−
σα ανάγκη µελέτης και κατασκευής πολλών νέων έργων 
για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών και ως εκ τούτου 
έκτακτες µετακινήσεις των Μηχανικών και του Γεωτε−
χνικού προσωπικού της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, οι 
οποίοι έχουν εξαντλήσει το όριο των προβλεπόµενων 
60 ηµερών, αποφασίζουµε:

Αυξάνουµε καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεποµέ−
νου ορίου, τον αριθµό ηµερών εκτός έδρας για το έτος 
2010, των υπαλλήλων της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, 
οι οποίοι θα µετακινηθούν εκτός έδρας, ως εξής: (02) 
ΠΕ Γεωπόνων κατά 20 ηµέρες (01) ΠΕ Γεωλόγων κατά 
20 ηµέρες (04) ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών κατά 20 ηµέρες 
(01) ΤΕ Τεχν. Μηχ/γων κατά 20 ηµέρες (01) ΤΕ Πολιτικών 
Μηχ/κών κατά 20 ηµέρες.

Η πρόσθετη δαπάνη υπολογίζεται σε 18.000,00 € και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΠ της Ν.Α. Φθιώτιδας 
(ΚΑΕ 0711).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαµία, 10 Αυγούστου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθµ. 5169 (7)
Έγκριση µεταφοράς προσωπικού της ∆ηµοτικής Επι−

χείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Μαλεσίνας (∆.Ε.Α.∆Η.
Μ.) στο ∆ήµο Μαλεσίνας και σύσταση προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.).

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
(Αριθµ. αποφ. 73/2010) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 22 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/Α/23−12−2008.

2. Την υπ’ αριθµ. 66/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου µε την οποία έγινε η λύση της αµιγούς 
επιχείρησης του άρθρου 277 του Π.∆. 410/95, µε την 
επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Μα−
λεσίνας (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.)».

3. Την υπ’ αριθµ. 52066/9885/14−07−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για την λύση της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανά−
πτυξης ∆ήµου Μαλεσίνας (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.).

4. Το ΦΕΚ 1261/Β΄/06−08−2010 στο οποίο δηµοσιεύτηκε 
η λύση της αµιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του 
Π.∆. 410/95, µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ανά−
πτυξης ∆ήµου Μαλεσίνας (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.)», αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την µεταφορά από την ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης ∆ήµου Μαλεσίνας (∆.Ε.Α.∆Η.Μ.) στο ∆ήµο Μα−
λεσίνας, των παρακάτω υπαλλήλων και συστήνουµε τις 
παρακάτω προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργού−
νται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο ως εξής:

∆ύο (2) προσωποπαγείς θέσεις ∆.Ε. ∆ιοικητικού − (ΑΜΕΑ)
τις οποίες καταλαµβάνουν οι:

α) Μούτσιος Ηλίας του Χρήστου.
β) Παΐσιος Χρήστος του ∆ηµητρίου.
Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού που θα κα−

ταταχθεί στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος 
ανέρχεται στο ύψος των 22.400,00€ και θα επιβαρύνει 
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Μαλεσίνας µε Κωδικό 
Αριθµό 10.6021.0001, 10.6021.0002, 10.6052.0001.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
45.000,00 € περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους προϋπολογισµούς του ∆ήµου για τα επό−
µενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαλεσίνα, 18 Αυγούστου 2010 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΒΙΓΓΟΣ 
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