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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5141 (1)
    Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθε−

νται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά 
κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομ−
μάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλ−
λων λεπτομερειών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α’) β) των άρθρων 1,2,3,4 
και 5 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’).

2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου χρήσης των 
χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά ή κοινοτικά 
συμβούλια ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, στα 
πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων 
κομμάτων για την προβολή τους κατά την προεκλογική 
περίοδο των βουλευτικών εκλογών και των εκλογών για 
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο χρήσης των χώρων που δια−
τίθενται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια ή τον 
οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στα πολιτικά κόμ−
ματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για 
την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των 
βουλευτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α’), 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνα−
σπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις 
εκλογές, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση 
του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, το αρ−
γότερο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την 
προκήρυξη των εκλογών, για την κατανομή των χώρων 
και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
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μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου τους στα λιγνιτωρυχεία, 
αφορά εργασίες εκμετάλλευσης σε συνθήκες δύσκολες 
και αντίξοες (εξόρυξη−μεταφορά−απόθεση).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, οτη 
Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Γε−
νικής Δ/νσης Ορυχείων, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και 
των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού 
της, το τεσσαρακοστό (40°) έτος της ηλικίας για τις 
εξής ειδικότητες:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ (Τ2/Δ)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−

ΣΗΣ (Τ3).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1768 (3)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των 
δια τάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του 
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί−
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23.12.2009).

2. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για την 
υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 40 του 
ν. 3731/2009, ως κατωτέρω:

1. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φω−
τογραφίες.

2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 
εγγράφου 

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών διαμονής 

των γονέων του
5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων απο−

φοίτησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών 
σχολείων της ημεδαπής (Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιω−
τικού Δημοτικού σχολείου και Απολυτήριο Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού Γυμνασίου)

6. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 

Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών ή θανάτου ή 
διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των γονέων του αιτού−
ντος θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

της άδειας διαμονής του γονέα με τον οποίο διέμενε 
κατά την ημερομηνία ενηλικίωσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 2/96059/0025 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ 

Β’ 1058/4.8.2006) απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες 
για τη ρύθμιση οφειλών προερχόμενων από δάνεια 
εξαγωγικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Δυτική Μακε−
δονία, όπως τροποποιημένη ισχύει.

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α’ 143/ 

12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β’ 40/ 

16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β’ 
1058/4.8.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη ρύθμιση 
οφειλών προερχόμενων από δάνεια εξαγωγικών γου−
νοποιητικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
και λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/45176/0025/1.9.2008 (ΦΕΚ Β’ 1807/ 
9.9.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
2/23894/0025/28.6.2006 απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες 
για τη ρύθμιση οφειλών προερχόμενων από δάνεια εξα−
γωγικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων που είναι εγκα−
τεστημένες και λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία.

5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

6. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 
6/16.1.2009), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώ−
μη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για 
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/23894/0025/28.6.2006 
(ΦΕΚ Β’ 1058/4.8.2006) απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη ρύθμιση 
οφειλών προερχόμενων από δάνεια εξαγωγικών γου−
νοποιητικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες 
και λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία, όπως τροπο−
ποιημένη ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει επιβάρυνση της εγγυητικής ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον δεν κεφαλαιοποιούνται 
επιπλέον τόκοι, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/23894/0025/28.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τις τράπεζες για τη ρύθμιση οφειλών προερχόμε−
νων από δάνεια εξαγωγικών γουνοποιητικών επιχειρή−
σεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη 
Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιημένη ισχύει, ως προς 
το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγρά−
φου του άρθρου μόνου ως εξής:

«Το προϊόν της ρύθμισης θα αποτελέσει ένα νέο δά−
νειο, το οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες τοκο−
χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 30.6.2009 
και τελευταία την 31.12.2016. Οι τόκοι της περιόδου χάρι−
τος, που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2007 
κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2007, ενώ οι τόκοι που αφο−
ρούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2008 
δεν κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους βαρύνει 
αποκλειστικά τις επιχειρήσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
2/23894/0025/4.8.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, όπως τροποποιημένη ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. οικ. 4307/492 (5)
Τοποθέτηση συσκευών ηχητικής και φωτεινής προειδο−

ποίησης στα οχήματα αποκατάστασης βλαβών του 
δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 2696/1999 

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει.
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

2. Το υπ’ αριθμ. 200/28.11.2008 πρακτικό συνεδρίασης 
της Διαρκούς Επιτροπής Μελέτης και Αναθεώρησης 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα οχήματα αποκατάστασης βλαβών του δικτύου 
μεταφοράς φυσικού αερίου θεωρούνται ως οχήματα 
άμεσης ανάγκης. Μπορούν να φέρουν ένα ή περισσό−
τερα ερυθρά φώτα που αναβοσβήνουν καθώς και συ−
στήματα ηχητικής προειδοποίησης.

Για την χρήση των παραπάνω ηχητικών και φωτεινών 
προειδοποιήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
44 του ΚΟΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. οικ. 3343/2183 (6)
΄Εγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ

του Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Το υπ’ αριθμ.. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12/3/1573/2009 έγγραφο 
της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λή−
γουν κατά το χρονικό διάστημα 1.2.2009 έως 31.3.2009, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
για χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης 
του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο 
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα 
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό 
διάστημα των συμβάσεων.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια 
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη ́ Εγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α. 
Α’ και Β’ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του 
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα 
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880 €. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση 
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος 
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής :

Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει δια−
δοχικές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
880€.




