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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 110957
(1)
Τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων
Υδάτων (Π.Σ.Υ.) και τρόπος δημοσιοποίησης των
Σχεδίων Διαχείρισης του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003
και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβού−
λευση.

Τρόπος λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβου−
λίων Υδάτων (Π.Σ.Υ.) και τρόπος δημοσιοποίη−
σης των Σχεδίων Διαχείρισης του άρθρου 7 του
Ν. 3199/2003 και συμμετοχής του κοινού στη δη−
μόσια διαβούλευση. ....................................................................

1

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί−
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του
Π.Δ. 437/81. .......................................................................................... 2
Λήξη διδακτικού έτους 2009−2010. ........................................

3

Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). .......................... 4
Καθορισμός δαπανών − εσόδων − αντισταθμιστικής
καταβολής χρήσης 2010 στον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). ........................ 5
Τροποποίηση της με αριθμ. 5410/16−12−2009 απόφα−
σης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η
με αριθμ. 2360/16−12−2009 απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σχετικά με το Ειδικό Πρό−
γραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους
800 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από
τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕ−
ΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙ−
ΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ
Α.Ε.Α.Ζ.». ................................................................................................ 6

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του νόμου 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α/9−12−2003) «Προ−
στασία και διαχείριση των Υδάτων. Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ειδικό−
τερα του άρθρου 6 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
β) Του Προεδρικού Διατάγματος 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54
Α/8−3−2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) Της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 και
ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αυτής.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α/
22−4−2005).
ε) Του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221 Α).
στ) Της 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού
(Φ.Ε.Κ. 2234 Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
ζ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α107) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
η) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α/1999) και
ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15 αυτού, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τη με αρ. οικ.47630/16−11−2005 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 1688 Β΄/1−12−2005) «Διάρθρωση της Διεύ−
θυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».
3. Την αριθμ. 383/18−01−2010 (Φ.Ε.Κ. 29/τ.Β΄/18−01−2010)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Δ/σης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του Περιφερεια−
κού Συμβουλίου Υδάτων (στο εξής Π.Σ.Υ.) και την υπη−
ρεσία που θα του παρέχει γραμματειακή υποστήριξη
ως ακολούθως:
1. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται
από τον πρόεδρο και περιλαμβάνεται στην έγγραφη
πρόσκληση που αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του
Π.Σ.Υ. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνε−
δρίαση, στην οποία καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος
συνεδρίασης του Π.Σ.Υ. Οι έγγραφες εισηγήσεις κοινο−
ποιούνται κι αυτές στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου
καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο νόμιμος αναπληρωτής
του.
3. Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση που αδυνατούν να
παραβρεθούν στη συνεδρίαση οφείλουν να ειδοποιούν
τον αναπληρωτή τους.
4. Το Π.Σ.Υ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
περισσότερα από τα μισά ορισμένα μέλη του είτε ως
τακτικά, είτε ως αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις λαμ−
βάνονται με φανερή ψηφοφορία και απαιτείται η από−
λυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Π.Σ.Υ. κενωθεί
θέση (λόγω παραίτησης, έκπτωσης, θανάτου, κωλύματος
ή λόγω ανάκλησης ορισμού όταν συντρέχει σπουδαίος
λόγος από τους φορείς), ο αντίστοιχος φορέας υποχρε−
ούται να ορίσει άμεσα νέο εκπρόσωπο και όχι αργότερα
του ενός (1) μηνός από την κένωση της θέσης, κοινο−
ποιώντας τον ορισμό του νέου μέλους στη Διεύθυνση
Υδάτων της Περιφέρειας.

6. Την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη παρέ−
χει στο συμβούλιο η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας
Περιφέρειας.
7. Για τις συνεδριάσεις συντάσσεται πρακτικό από
τη Γραμματεία του Π.Σ.Υ. το οποίο υπογράφεται από
όλα τα παριστάμενα μέλη και επικυρώνεται από τον
Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών είναι δυνατόν να
χορηγηθούν στα μέλη και σε τρίτους που έχουν έννομο
συμφέρον μετά από επικύρωσή τους από τον Πρόεδρο.
Αντίγραφα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συ−
νεδριάσεων δεν χορηγούνται.
8. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 2690/1999.
Άρθρο 2
Καθορίζουμε τον τρόπο ορισμού μελών και συγκρό−
τησης του Π.Σ.Υ. ως ακολούθως:
1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απευθύνει
γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει στους φορείς της Πε−
ριφέρειας του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 6, του νόμου 3199/03, προκειμένου να ορίσουν
τους εκπροσώπους τους στο Π.Σ.Υ.
2. Για τον ορισμό εκπροσώπου εκ μέρους των μη
κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.),
απευθύνεται μία πρόσκληση προς όλες τις Μ.Κ.Ο. προ−
κειμένου να ορίσουν με κοινή επιστολή τους τον κοινό
εκπρόσωπό τους. Οι Μ.Κ.Ο., αποδέκτες της προανα−
φερόμενης πρότασης θα πρέπει να πληρούν όλες τις
τυπικές κατά την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας τους, να έχουν σύμφωνα με
το καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος ή και των υδατικών πόρων και
να διαθέτουν αποδεδειγμένα προηγούμενη δράση και
εμπειρία σε σχετικά θέματα.
3. Για τον ορισμό εκπροσώπου εκ μέρους των Δημο−
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
της Περιφέρειας, απευθύνεται μία πρόσκληση προς όλες
τις Δ.Ε.Υ.Α. της Περιφέρειας προκειμένου να ορίσουν με
κοινή επιστολή τους τον κοινό εκπρόσωπό τους.
4. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς, υποχρεούνται
μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από την αποστολή της
πρόσκλησης, να υποδείξουν εγγράφως τον εκπρόσωπό
τους στο Π.Σ.Υ. καθώς και τον αναπληρωτή του, αναφέ−
ροντας τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,
ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) καθώς και την ιδιότητά
τους στο φορέα που εκπροσωπούν.
Άρθρο 3
Ο τρόπος δημοσιοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης
του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003 και συμμετοχής του
κοινού στη δημόσια διαβούλευση καθορίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του με αρ. 51/2007 Προεδρικού
Διατάγματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 115095/672
(2)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτε−
λέσεως Δασοτεχνικών έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 (Φ.Ε.Κ. 187) «Περί ορ−
γανισμού του Υπ. Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α/2005)
«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»
4. Τα αριθ. Γ7–42/13−1−2009 έγγραφο της Γεν. Γραμ−
ματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος,
σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τι−
μών Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους
2009, με βάση το 2005=100,0 ανερχόταν σε 113,61 ενώ
του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το
2005=100,0 ανερχόταν σε 6,642.
5. Το άρθρο 27 του Ν. 1081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α) με το
οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α΄ στο Ν. 1558/85 «Έλεγ−
χος δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητι−
κές πράξεις».
6. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221 Α/5−11−09) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
7. Την αριθ. 52167/21−12−2009 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/
22−12−2009) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, όπως για το έτος 2010 ο χρησιμοποιούμενος
συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5
του Π.Δ. 437/81, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων
αυτού, είναι ίσος με 17,104 (Μ=Μ1/Μ2=113,61/6,642=17,104).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η
προηγούμενη με αριθ. 97110/686/13−2−2009 (ΦΕΚ Β΄ 314)
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 35416/Γ2
Λήξη διδακτικού έτους 2009−2010.

(3)

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/30−9−1985)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 682/77 (Φ.Ε.Κ. 244/τ.Α΄/1−9−1977)
«Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχο−
λικών Οικοτροφείων».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3475/06 (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α΄/13−7−2006)
«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α΄/7−2−1979)
«Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βι−
βλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής
και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/92 (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α΄/2−6−1992)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμί−
ζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/30−3−2006) «Αξιολόγηση
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθη−
κε με το Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/13−2−2009).
7. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/7−1−10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1/τ.Β΄/8−1−10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρό−
σκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απο−
φασίζουμε:
Ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους
2009−2010 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων,
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των
Επαγγελματικών Σχολών της χώρας, την Τετάρτη 12
Μαΐου 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2010
Η YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. Α οικ.8923 / 861
(4)
Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)»,
όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/70 (Α΄ 238), το
ν. 866/79 (Α΄ 23) και το ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και ειδικότε−
ρα την από 30.4.2001 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ.
2. Του ν. 3652/2008 (Α΄45) «Κύρωση Σύμβασης για την
τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30−4−2001 οι−
κονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Ο.Α.Σ.Θ.».
3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),
4. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
5. Του άρθρου 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286) όπως προ−
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στέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 2963/2001 (268 Α΄).
6. Της υπ’ αριθμ. 68587/5029/4−7−2003 (934 Β΄) κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών “Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης
αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)”.
7. Της υπ’ αριθ. 2672/3−12−09 (Β΄ 2408) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».
8. Της υπ’ αριθμ. Α− ΟΙΚ. 46179/3494/4−8−2003 Συμπλη−
ρωματικής Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.
9. Της αριθμ. Α−27905/2371/12.7.2005 (Φ.Ε.Κ. 1018 Β΄),
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α–
53178/4566/8.12.2006 (Φ.Ε.Κ. 1888 Β΄) όμοια.
10. Της αριθ. 20720/1849/ 16−7−2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1588) κοι−
νής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις αυτές δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε από 1η Μαΐου 2010 τα κόμιστρα του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ως
εξής:
α. Βασικό κανονικό εισιτήριο μίας μόνο μετακίνησης σε
οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ.: 0,60 €.
Βασικό μειωμένο εισιτήριο μίας μόνο μετακίνησης σε
οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ. (φοιτη−
τών – σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολυ−
τέκνων): 0,30 €.
β. Χρονικής διάρκειας κανονικό εισιτήριο έως τεσσά−
ρων (4) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων από και προς
οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή: 1,00 €.
Χρονικής διάρκειας μειωμένο εισιτήριο (φοιτητών –
σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πο−
λυτέκνων) έως τεσσάρων (4) μετακινήσεων δια μετε−
πιβιβάσεων από και προς οποιαδήποτε λεωφορειακή
γραμμή: 0,50 €.
Το ως άνω χρονικό εισιτήριο (βασικό ή μειωμένο) εί−
ναι διάρκειας ισχύος ενενήντα (90) λεπτών της ώρας
από την έκδοση (εάν εκδίδεται από τα εντός των λεω−
φορείων εκδοτικά μηχανήματα) ή από την πρώτη επι−
κύρωσή του (εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο) και οι
επιβάτες δύνανται να πραγματοποιούν μετεπιβιβάσεις
εντός ενενήντα (90) λεπτών. Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται
εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας των
ενενήντα (90) λεπτών από την έκδοση ή την πρώτη
επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο, από
και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε
περίπτωση που η τελευταία επικύρωση του εισιτηρίου
γίνει εντός των ενενήντα (90) λεπτών από την πρώτη,
το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη
από το λεωφορείο αυτό.
γ. Εισιτήριο διάρκειας 24 ωρών στη τιμή των 3,00 €.
Εισιτήριο διάρκειας 24 ωρών μειωμένης τιμής (για
φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολυτέκνους) στην τιμή
του 1,50 €.

Τα εισιτήρια 24ωρης διάρκειας πωλούνται από τα
εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. ή εκδίδονται από τα εντός των
λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα και οι κάτοχοι αυ−
τών δικαιούνται απεριόριστων μετακινήσεων σε όλες
τις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. στο διάστημα
των 24 ωρών από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση
του εισιτηρίου.
Διευκρινίζεται ότι το εισιτήριο 24ωρης διάρκειας
επικυρώνεται μόνο κατά την πρώτη χρήση αυτού και
κατά την τελευταία, σε περίπτωση που η τελευταία
μετακίνηση − χρήση του εισιτηρίου πραγματοποιηθεί
προ της λήξης των 24 ωρών από την πρώτη, οπότε το
εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από
το λεωφορείο αυτό και στην περίπτωση που υπερβεί
την 24ωρη διάρκεια ισχύος του.
δ. Εβδομαδιαίο εισιτήριο στη τιμή των 10,00 €.
Μειωμένο εβδομαδιαίο εισιτήριο δικαιούχων μειωμένης
τιμής εισιτηρίου (φοιτητών – σπουδαστών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, πολυτέκνων) στη τιμή των 5,00 €.
Τα εβδομαδιαία εισιτήρια πωλούνται μόνο από τα
εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. και ισχύουν για απεριόριστες
μετακινήσεις σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του
Ο.Α.Σ.Θ. στο χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερο−
λογιακών ημερών από την επικύρωσή τους κατά την
πρώτη επιβίβαση επί λεωφορείου, της ημέρας αυτής
περιλαμβανόμενης.
2. Για την τακτική λεωφορειακή γραμμή του Οργα−
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με την
ονομασία Πολιτιστική Γραμμή, οι επιβάτες αυτής πρέπει
να είναι κάτοχοι των εξής:
α. Εισιτηρίου 24ωρης διάρκειας (κανονικό ή μειωμένο
οι δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων) του οποίου η ισχύς
δεν έχει λήξει έως της επιβιβάσεως στο λεωφορείο της
Πολιτιστικής Γραμμής.
β. Κάρτας απεριορίστων διαδρομών οιασδήποτε δι−
άρκειας (μηνιαία ή τριμηνιαία ή ετήσια).
γ. Κάρτας ελεύθερης μετακίνησης Α.Με.Α.
3. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να διαθέτει το κανονικό ή μει−
ωμένο (βασικό ή χρονικό) εισιτήριο εντός των λεωφο−
ρείων (έκδοση από εκδοτικά μηχανήματα αυτόματης
έκδοσης εισιτηρίων, σε επιβάτες που για οποιοδήποτε
λόγο δεν είναι εφοδιασμένοι με προτυπωμένο εισιτή−
ριο), ως εξής:
α. Το κανονικό βασικό εισιτήριο των 0,60 Ευρώ αυξη−
μένο κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι 0,70 Ευρώ.
β. Το μειωμένο βασικό εισιτήριο των 0,30 Ευρώ, αυ−
ξημένο κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι 0,40 Ευρώ.
γ. Το κανονικό χρονικό εισιτήριο των 1,00 Ευρώ αυξη−
μένο κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι 1,10 Ευρώ.
δ. Το μειωμένο χρονικό εισιτήριο των 0,50 Ευρώ αυ−
ξημένο κατά 0,10 Ευρώ, ήτοι 0,60 Ευρώ.
Τα πρόσθετα έσοδα από τα αυξημένα κόμιστρα που
εκδίδονται, απ’ τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μη−
χανήματα, αποτελούν συμβατικά έσοδα και μειώνουν
ισόποσα την αντισταθμιστική καταβολή.
4. Από τα εκδοτήρια του Ο.Α.Σ.Θ. διατίθενται στο
επιβατικό κοινό κάρτες απεριόριστων διαδρομών ως
εξής:
α. Μηνιαίες κάρτες, στο 40πλάσιο της τιμής του κα−
νονικού εισιτηρίου, ήτοι 24,00 € οι κανονικές και 12,00 €
οι κάρτες μειωμένου κομίστρου.
β. Τριμηνιαίες κάρτες, έναντι 65,00 € οι κανονικές και
32,50 € οι μειωμένου κομίστρου.
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γ. Εξαμηνιαίες κάρτες, έναντι 120,00 € οι κανονικές
και 60,00 € οι μειωμένου κομίστρου.
δ. Ετήσιες κάρτες, έναντι 230,00 € οι κανονικές και
115,00 € οι μειωμένου κομίστρου.
Οι κάτοχοι των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων
ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών, δικαιούνται
μετακινήσεων σε όλη την περιοχή εκτέλεσης αστικής
συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ. και σε όλες τις λεωφο−
ρειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ., κατά το χρονικό διάστημα
ισχύος των. Οι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου επιδει−
κνύουν το δελτίο του δικαιώματος χρήσης μειωμένου
κομίστρου, τόσο κατά την παραλαβή των καρτών αυτών,
όσο και κατά την χρήση τους.
5. Οι κάρτες απεριόριστων διαδρομών ισχύουν:
α. Η μηνιαία, από την 1η εκάστου μηνός έως το τέλος
του αυτού μήνα.
β. Η τριμηνιαία από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Απρι−
λίου ή την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου έως την 31η
Μαρτίου ή την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου ή 31η
Δεκεμβρίου αντίστοιχα.
γ. Η εξαμηνιαία από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιου−
λίου έως και την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου
αντίστοιχα.
δ. Η ετήσια από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η
Δεκεμβρίου.
6. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να έχει προς διάθεση και
να χορηγεί τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών μέχρι
και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν και μετά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.
7. Ο Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με Υπουρ−
γεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του
Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και με ενώσεις
προσώπων, για μαζική διάθεση μηνιαίων ή τριμηνιαίων
ή εξαμηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρο−
μών. Η τιμή διάθεσης των ως άνω διατιθέμενων καρτών
απεριορίστων διαδρομών, διαμορφώνεται ύστερα από
διαπραγμάτευση μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και των προανα−
φερθέντων φορέων ή νομικών προσώπων. Η έκπτωση,
που παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., δεν θα δύναται να
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της κανονικής
τιμής της κάρτας.
8. Ως προς τους δικαιούχους μειωμένης τιμής εισι−
τηρίου και μειωμένης τιμής κάρτας απεριορίστων δια−
δρομών (φοιτητών – σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, πολυτέκνων), ισχύουν τα εξής:
α. Φοιτητές – Σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευ−
σης:
Δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου, σε οποιαδήποτε
λεωφορειακή γραμμή, όλες τις ημέρες και ώρες, καθ’
όλο το σπουδαστικό έτος, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου
έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η ισχύς
των φοιτητικών και σπουδαστικών δελτίων, παρατείνε−
ται έως την 31η Οκτωβρίου, ώστε να είναι ευχερής και
εφικτή η κτήση του φοιτητικού δελτίου του επόμενου
έτους σπουδών.
β. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης:
Δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου, σε οποιαδήποτε
λεωφορειακή γραμμή, όλες τις ημέρες και ώρες, καθ’
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ισχύος τους. Η
ισχύς των μαθητικών δελτίων παρατείνεται έως την 31η
Οκτωβρίου, ώστε να είναι ευχερής και εφικτή η κτήση
του μαθητικού δελτίου του επόμενου σχολικού έτους.
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γ. Πολύτεκνοι:
Δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου, σε οποιαδήποτε
λεωφορειακή γραμμή, όλες τις ημέρες και ώρες, κατά
τη διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου πολυτεκνίας.
Οι ως άνω δικαιούχοι μειωμένης τιμής κομίστρου,
υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν
στα ελεγκτικά όργανα του Ο.Α.Σ.Θ., το κάθε φορά κα−
θοριζόμενο και ισχύον δελτίο (πάσο) προκειμένου για
φοιτητές – σπουδαστές – μαθητές, ή το ισχύον βιβλιάριο
πολυτεκνίας προκειμένου για πολύτεκνους.
9. Στους επιβάτες που μετακινούνται, χωρίς την κα−
ταβολή κομίστρου, επιβάλλεται πρόστιμο στο 60πλάσιο
των κανονικών ή μειωμένων (αν δικαιούνται) βασικών
εισιτηρίων.
Το 60πλάσιο των κανονικών βασικών εισιτηρίων επι−
βάλλεται ως πρόστιμο και στους μετακινούμενους με
μειωμένο εισιτήριο, εάν δεν επιδεικνύουν το προβλε−
πόμενο, στην παρ. 8 της παρούσας απόφασης, ισχύον
δελτίο (πάσο) ή βιβλιάριο πολυτεκνίας.
Το ως άνω καθοριζόμενο πρόστιμο (60πλάσιο της
αξίας των βασικών κανονικών ή μειωμένων εισιτηρίων),
αν δεν εισπραχθεί επιτόπου κατά την βεβαίωση της
παράβασης ή εντός 20 ημερολογιακών ημερών απ’ την
επόμενη της βεβαίωσης της παράβασης, το ύψος αυτού
διπλασιάζεται και δύναται να καταβληθεί έως και δύο
(2) μήνες απ’ την επομένη της βεβαίωσης της παράβα−
σης. Αν και πάλι δεν καταβληθεί το πρόστιμο στο ως
άνω διάστημα των δύο (2) μηνών απ’ την επομένη της
παράβασης, αυτό πενταπλασιάζεται και εισπράττεται
δια της άσκησης αγωγής, εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ., στα
αρμόδια δικαστήρια, πλέον των δικαστικών δαπανών
και τυχόν άλλων ζημιών του Οργανισμού.
10. Στις ως άνω τιμές κομίστρων περιλαμβάνονται
όλες οι νόμιμες κρατήσεις προς τρίτους, από οπουδή−
ποτε και αν έχουν επιβληθεί.
11. Η αμοιβή τρίτων για την πώληση των προτυπωμένων
εισιτηρίων του Ο.Α.Σ.Θ. καθορίζεται σε ποσοστό τέσσε−
ρα τοις εκατό (4%) επί της τιμής του κομίστρου.
12. Η διαρκής και πλήρης ενημέρωση, με κάθε πρό−
σφορο τρόπο, του επιβατικού κοινού, επί των ρυθμίσεων
της παρούσας Κ.Υ.Α., είναι υποχρέωση του Ο.Α.Σ.Θ. στα
πλαίσια του ισχύοντος Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον
Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).
13. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να διαθέτει τα νέα εισιτή−
ρια (βασικό και χρονικό – κανονικά και μειωμένα) μέσω
των Εκδοτηρίων και των καταστημάτων πώλησης από
την 20η Απριλίου 2010. Κάτοχοι των έως και 30.4.2010
ισχυόντων εισιτηρίων, δύνανται να τα ανταλλάσσουν
με ανάλογης αξίας νέα εισιτήρια στα Εκδοτήρια του
Ο.Α.Σ.Θ., εντός του Μαΐου 2010.
14. Από της ισχύος της παρούσας απόφασης (1.5.2010)
παύει να ισχύει η αριθμ. Α – 27905/2371/12.7.2005 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 1018 Β΄) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Α –
53178/4566/8.12.2006 (Φ.Ε.Κ. 1888 Β΄) και Α – 20720/1849/
16.7.2009 (Φ.Ε.Κ. 1588 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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Αριθμ. Α οικ.9339 / 901
(5)
Καθορισμός δαπανών − εσόδων − αντισταθμιστικής κα−
ταβολής χρήσης 2010 στον Οργανισμό Αστικών Συ−
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν.δ. 3721/1957 (Α΄ 142) «περί συστάσεως Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)»,
όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/70 (Α΄ 238), το
ν. 866/79 (Α΄ 232) και το ν. 2898/2001 (Α΄ 71) και ειδικό−
τερα την από 30.4.2001 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ.
2. Του ν. 3652/2008 (Α΄45) «Κύρωση Σύμβασης για την
τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30−4−2001 οι−
κονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Ο.Α.Σ.Θ.».
3. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
5. Του άρθρου 1 του 1214/1981 (Α΄ 286) όπως προστέ−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 2963/2001 (Α΄ 268).
6. Του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Της υπ’ αριθμ. Α−68587/5029/4−7−2003 (Β΄ 934) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών
και Επικοινωνιών “Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης αστι−
κής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοι−
νωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)”.
8. Της υπ’ αριθμ. Α−Οικ. 46179/3494/4−8−2003 Συμπλη−
ρωματικής Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και ΟΑΣΘ.
9. Των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών:
α. Αριθμ. Α−27905/2371/12−7−2005 (Β΄1018), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α– 53178/4566/
8.12.2006 (Β΄1888) όμοια.
β. Αριθμ. Α−24947/2356/5−8−2008 (Β΄1668).
10. Της υπ’ αριθ. 2672/3−12−09 (Β’ 2408) κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών».
11. Τις υπ’ αριθμ. 35/2002, 6/2004, 38/2005, 22/2006
59/2006, 65/2007 και 46/2009 αποφάσεις του Διαιτητικού
Δικαστηρίου του άρθρου δωδέκατου της Οικονομικής
συμφωνίας του ν. 2898/2001 (Α΄71).
12. Το αριθ. 2/72350/0025/11−2−2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών − Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
13. Το αριθμ. 8688/1−10−2009 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. περί
προϋπολογισμού δαπανών−εσόδων− αντισταθμιστικής
καταβολής χρήσης έτους 2010.
14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού και στον Ειδικό Φορέα 39−110 ΚΑΕ −
2583 κατά το ποσό των εκατό έντεκα εκατομμυρίων
οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και
είκοσι τεσσάρων λεπτών ευρώ (111.822.510,24 €), απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα συμβατικά έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. χρή−
σης 2010 σύμφωνα με το άρθρο έκτο της από 30−4−2001
αρχικής οικονομικής συμφωνίας και το άρθρο όγδοο
της από 4−8−2003 συμπληρωματικής συμφωνίας Ελλη−
νικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ. στο ποσό των εξήντα τριών
εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξα−
κοσίων ενενήντα και πενήντα έξι λεπτών (63.882.690,56)
Ευρώ. Τα ως άνω καθοριζόμενα συμβατικά έσοδα θα
οριστικοποιηθούν διά της κοινής απόφασης, που προ−
βλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου έβδομου της
από 30−4−2001 Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτά θα προκύπτουν
από τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της
31−12−2010.
2. Καθορίζουμε τις δαπάνες λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ.
χρήσης 2010, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από
30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, το άρθρο έβδομο της
υπ’ αριθμ. Α−Οικ. 46179/3494/4−8−2003 συμπληρωματικής
συμφωνίας και του ν. 3652/2008 «Κύρωση νέας Σύμβασης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.», ως εξής:
α. Μισθώματα αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης
(Α1), το ποσό 2.082.013,98 €.
β. Δαπάνες προσωπικού (Α2), το άθροισμα:
βα. Των δαπανών προσωπικού χρήσης 2009, που απα−
σχολούνταν από 1−1−2009 και δεν συνταξιοδοτήθηκαν
έως 31−12−2009, ποσού 80.486.739,20 €.
ββ. Της δαπάνης μισθοδοσίας έτους 2010 για 96 οδη−
γούς, 26 εργατοτεχνίτες και 3 συγκοινωνιολόγους, που
έχουν προσληφθεί σταδιακά εντός του 2009, ποσού
3.326.842,23 €.
βγ. Το 50% της δαπάνης μισθοδοσίας για 65 οδη−
γούς, 5 τεχνίτες και 10 διοικητικούς υπαλλήλους, που
θα προσληφθούν σταδιακά εντός του 2010 προς κάλυψη
κενών θέσεων, ποσού 1.187.429,12 €. Οι δαπάνες αυτές
θα οριστικοποιηθούν με τα αποτελέσματα χρήσης της
31−12−2010.
βδ. Των δαπανών αποζημιώσεων λόγω (εκτιμούμε−
νων) αποχωρήσεων 80 περίπου εργαζόμενων κατά το
2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2898/2001, ποσού
1.173.880,80 €. Οι δαπάνες αυτές θα οριστικοποιηθούν
με τα αποτελέσματα χρήσης της 31−12−2010.
βε. Των εργοδοτικών εισφορών, όλων των κατηγοριών
προσωπικού, ποσού 24.464.666,64 €.
Ήτοι, συνολικές δαπάνες προσωπικού (Α2): 110.639.557,99
Ευρώ.
γ. Πάγιες δαπάνες (Α3), το άθροισμα :
αα. Των δαπανών για δημοτικό φόρο και δημοτικά
τέλη εν γένει ποσού 364.042,16 €.
ββ. Των δαπανών για τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμη−
σης οχημάτων ποσού 188.466,67 €
γγ. Των δαπανών για τον σχηματισμό του Ασφαλιστι−
κού Κεφαλαίου, οριζόμενο, κατ’ εφαρμογή των ρυθμί−
σεων της παρ. 1 του άρθρου ένατου της από 30−11−2001
οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
ΟΑΣΘ σε ποσοστό 1,5% από την χρήση 2010 και εφεξής,
ήτοι 1.659.593,37 €.
Κατά συνέπεια οι Πάγιες Δαπάνες (Α3) διαμορφώνο−
νται 2.212.102,20 €.
δ. Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθει−
ας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4), ποσό
10.422.335,72 Ευρώ, περιλαμβανομένης της υπέρ ΣΑΣΘ
εισφορά 1% ήτοι ποσό 486.022,30 €.
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ε. Μεταβλητές δαπάνες καυσίμων 17.103.764,07 € (Β1),
λιπαντικών 247.298,62 € (Β2) και ελαστικών 251.747,97 €
(Β3), ήτοι σύνολο 17.602.810,66 Ευρώ.
στ. Επιχειρηματικό κέρδος (Γ), το άθροισμα:
στ−α. Του ποσοστού 11,932% επί των προϋπολογι−
ζομένων εσόδων 48.602.229,53€ προηγούμενης χρή−
σης 2009 από κόμιστρα και άλλες πηγές, ήτοι ποσού
5.799.218,03 €.
στ−β. Του ποσοστού 7,001% επί της λογιστικής αξίας
144.342.874,21 € κτήσης των επενδύσεων (πάγια) όπως
θα αποτυπώνονται στο ισολογισμό της 31.12.2009, ήτοι
ποσού 10.105.444,62 €.
Συνολικό συμβατικό επιχειρηματικό κέρδος χρήσης
2010, ποσό 15.904.662,65 Ευρώ.
ζ. Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων (Δ1) για λεωφορεία,
για λοιπά μεταφορικά μέσα, για κλιματιστικά μηχανή−
ματα λεωφορείων, για ακίνητα (Δ2), για μηχανήματα
και εργαλεία μηχανογραφικού εξοπλισμού και παγίων
επενδύσεων (Δ3), το ποσό των 7.608.666,32 Ευρώ.
Ήτοι, ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
166.472.149,52 Ευρώ.
3. Καθορίζουμε την αντισταθμιστική καταβολή χρή−
σης 2010 του Ο.Α.Σ.Θ. (σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο,
πέμπτο και έκτο της οικονομικής συμφωνίας) στο ποσό
που προκύπτει από τη διαφορά των προϋπολογιζομέ−
νων δαπανών λειτουργίας της παρούσας 166.472.149,52
Ευρώ, μείον τα προϋπολογιζόμενα (καθοριζόμενα από
τις οικονομικές συμφωνίες) έσοδα 63.882.690,56 Ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α. 9% ποσού 9.233.051,31 Ευρώ, ήτοι συνολικό
ποσό αντισταθμιστικής καταβολής εκατόν έντεκα εκα−
τομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια
δέκα και είκοσι επτά λεπτά (111.822.510,27) Ευρώ.
4. Η ως άνω καθορισθείσα, προϋπολογιστικά, αντι−
σταθμιστική καταβολή των 111.822.510,27 Ευρώ στη χρή−
ση 2010, καταβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου έβδομου της οικονομικής συμφωνίας Ελληνικού
Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ. σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα
μιας χιλιάδων πεντακοσίων εννέα (9.318.542,52) Ευρώ
εκάστη, στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
5. Η ως άνω καθοριζόμενη, προϋπολογιστικά, αντι−
σταθμιστική καταβολή επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου έβδομου της οικονομικής
συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Α.Σ.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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(6)
Τροποποίηση της με αριθμ. 5410/16−12−2009 απόφα−
σης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η
με αριθμ. 2360/16−12−2009 απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σχετικά με το Ειδικό Πρό−
γραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους 800
πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις επι−
χειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
(GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 1340/23−3−2010)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15
Β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10
Γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1
Δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ΙΔ,
άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΒ
2. Τη με αριθμ. 404/23−3−2010 απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία τροποποίησε τη αριθμ.
2360/16−12−2009 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης
του ΛΑΕΚ η οποία είχε εγκριθεί με την με αριθμ. 5410/
16−12−2010 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Ι) Την τροποποίηση της με αριθμ. 5410/16−12−2009
απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε
η με αριθμ. 2360/16−12−2009 απόφαση της Επιτροπής
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμ−
μα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους 800 πρώην
εργαζομένους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.»,
«Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
(GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL
TRUST)» και «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.»”, το οποίο έχει ως εξής:
Καταρτίζουμε “Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρ−
χονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.»,
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.»,
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και
200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την
επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE».”
ΙΙ) Τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02003940604100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

