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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στα οχήματα 
Δ.Χ. που κυκλοφορούν υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης

Σας αποστέλλουμε, συνημμένων για ενημέρωση και εφαρμογή, αντίγραφο της 
αριθμ. Γ454/οικ.26695/2365/09 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1020/29-5-2009) 
που τροποποιεί την προηγούμενη όμοια με αριθμό Α2/40819/7167 (ΦΕΚ Β' 955/20-11- 
1991).

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση στην περίπτωση λύσης για οποιοδήποτε 
λόγο ή λήξης, χωρίς ανανέωση, της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχήματος Δ.Χ., 
το καθορισμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί 
σε αποχαρακτηρισμό του οχήματος αυξάνεται σε τρεις μήνες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυνάπτεται: απόσπασμα ΦΕΚ Β' 1020/29-5-09

Εσωτερική Διανομή:
> Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (2)
> Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών (2)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/6137/0022 (1)

Έγκριση εφημεριών έτους 2009 ιατρικού προσωπικού 
Αιγινητείου Νοσοκομείου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (<Ι>ΕΚ 83 τ. Α ') όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (φΕΚ 

297/2003 τΑ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (φΕΚ 

123/92 τ Α )  όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.3204/2003 (φΕΚ 
296/2003 τΑ ).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
ν. 2519/1997 (165/97 τΑ ).

5. Τις διατάξεις του αρ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 
Α'/1978) όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 του 
ν2129/1993 (ΦΕΚ57/1993 τΑ ).

6. Τ ις διατάξεις της υπ1 αριθμ. 2/3772/0022/1922008 
(ΦΕΚ 376/2008 τβ ') απόφασης των Υπουργών Οικονομί
ας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ
γύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, Κέντρων 
Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α ' Ζώνης).

7. Την υτΤ αριθμ. Υ4δ/ΓΠ.οικ53080/23.52005 (ΦΕΚ 
740/2005 τ£ ')  απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
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11) Την utf αριθ. 18660/4.112008 εισήγηση της ΥΔ.Ε. 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παραπάνω, υπό στοιχείο (9) κοινή 
απόφαση και εγκρίνουμε την μετατροπή του ποσού της 
Πάγιας Προκαταβολής της Πρεσβείας της Ελλάδος στο 
Τόκυο, ύψους 15.000,00 Δολλάρια ΗΠΑ, στο αντίστοιχο 
ποσό Γιέν Ιαπωνίας που θα προκύψει κατά την ημέρα 
της μετατροπής, βάσει δελτίου Τραπέζης (ισοτιμιών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

--------♦--------
Αριθμ. ΣΤ4/ΠΠ/ΟΕΥ ΤΟΡΟΝΤΟ/ΑΣ 16239 (3)
Μετατροπή από Δολ. Η Π Α  σε Δολ. Καναδά του ποσού 

της Πάγιας Προκαταβολής του Γ ραφείου Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Γενικό Προξε
νείο της Ελλάδος στο Τορόντο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του 

ν.3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε
ρικών» (ΦΕΚ Α117).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 
του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ Α247).

3) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθε
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α98).

4) Τις διατάξεις του ν.3196/2003 (ΦΕΚ 274/Α/2.122003) 
«Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέ
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και άλλες διατάξεις».

5) Τις διατάξεις της υπ1 αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.12009 κοι
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β40).

6) Την urf αριθμ. 2002533/301/Α0024/19.1.1995 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονο
μικών με την οποία το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής 
του Γ ραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της Ελλάδος στο Τορόντο καθορίστηκε σε 2.500,00 
Δολλάρια ΗΠΑ.

7) Το unf αριθμ. ΑΠ.Φ.085.3/08/ΑΣ 552/23.102008 τη- 
λεαντιγράφημα της Πρεσβείας Οττάβας με το οποίο 
υποβάλλεται αίτημα μετατροπής του ποσού της Πά
γιας Προκαταβολής του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο από 
Δολλάρια ΗΠΑ σε Δολλάρια Καναδά προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η υποβολή ενιαίου ισοζυγίου παγίας 
προκαταβολής Πρεσβείας, οποία είναι κατατεθειμένη 
σε λογαριασμό Δολλαρίων Καναδά

8) Την υπ1 αριθμ. 18659/4.112008 εισήγηση της ΥΑΕ. 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παραπάνω, υπό στοιχείο (6) κοινή 
απόφαση και εγκρίνουμε την μετατροπή του ποσού

της Πάγιας Προκαταβολής του Γ ραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος στο Τορόντο, 
ύψους 2500,00 Δολλαρίων ΗΠΑ, στο αντίστοιχο ποσό 
Δολλαρίων Καναδά που θα προκύψει κατά την ημέρα 
της μετατροπής, βάσει δελτίου Τραπέζης (ισοτιμιών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Μαίου 2009

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1146/1972

(Α' 64), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 17 του 
ν.1959/1991 (Α’ 123).

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

γ. της υπ1 αριθμ. Α2/40819/7167 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινω
νιών «Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων χρη
ματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήματα» (Β’ 
955/20.11.1991).

2. την ανάγκη παράτασης της τιθέμενης προθεσμίας 
για τον αποχαρακτηρισμό οχήματος δημόσιας χρήσης 
το οποίο αποτελούσε αντικείμενο χρηματοδοτικής μί
σθωσης, προκειμένου να παραχωρηθεί επαρκές χρονικό 
διάστημα για την υποβολή της σχετικής αίτησης, χωρίς 
βλάβη επί του σχετικού δικαιώματος για τη θέση σε 
κυκλοφορία του οχήματος δημόσιας χρήσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προ
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η παράγραφος 6 της υπ1 αριθμ. Α2/40819/7167 απόφα
σης μας (Β' 955/20.11.1991), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Αν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία 
αναφέρεται σε δημοσίας χρήσης (ΔΧ.) αυτοκίνητα λυθεί 
πριν από τη λήξη της για οποιοδήποτε λόγο ή αν σύμβα
ση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήξει χωρίς να ανανεωθεί, 
η άδεια κυκλοφορίας του ΔΧ. αυτοκινήτου αφαιρείται, 
ενώ ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ζητήσει τον απο
χαρακτηρισμό του αυτοκινήτου εντός χρονικού διαστή
ματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λύσης ή λή
ξης, κατά περίπτωση, της σύμβασης, χωρίς να υφίσταται 
για την περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκομίσεως του 
αυτοκινήτου στην οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία Μετα
φορών και Επικοινωνιών για επιθεώρηση.».

Αριθμ. Γ454/οικ26695/2365/09 (4)
Τροποποίηση της υπ1 αριθμ. Α2/40819/7Ί67 κοινής από

φασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αυτοκίνητα οχήμα
τα» (Β' 955/20.11.1991).
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

------ ♦------  --------
Αριθμ. 5913 (5)

Σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Πύργου με 
Ναυαγοσώστες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2. Την υπ” αριθμ. 14/2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πύργου περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου με Ναυαγοσώστες.

3. Το υπ1 αριθμ. οικ20599/6.42009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
ΑΛΑ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι με την υπ" αριθμ. 
ΔΙΠΠ/ΦΕΓΚΡ. 1/217/5539/18.72008 απόφαση της Επιτρο
πής του άρθρου 2 της παραγ. 1 της ΠΥΣ 33/06 και την 
και την υπ" αριθμ. 20597/6.42009 απόφαση κατανομής 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε, για το Δήμο 
Πύργου, η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι 
Ναυαγοσώστες.

4. Την υπ1 αριθμ 14/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου με το οποίο μας γνω
ρίζει ότι η κάλυψη της δαπάνης για το εν λόγω έργο 
θα γίνει από το Δήμο Πύργου κι έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του, για το έτος 2009.

5. Την από 1922009 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Δ. 
Δημητρουλόπουλου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
του Δήμου Πύργου με έξι Ναυαγοσώστες κατηγορίας 
ΔΕ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

2. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του Νομού Ηλείας.
3. Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύσει για τρεις (3) 

μήνες από την υπογραφή της.
4. Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου κα

θορίζεται στις 20.052,72 €.
5. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έρ

γου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράτα
ση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, χωρίς 
οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου.

6. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν κα
λυφθεί σε προσωπικό, είτε με μετάταξη είτε με πρό
σληψη μόνιμου προσωπικού, θα πρέπει ο φορέας να 
ενημερώσει απευθείας την αρμόδια Διεύθυνση του 
ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση 
της παρούσας.

7. Κάλυψη Δαπάνης: από τις διατάξεις της παρούσας 
προκύπτει συνολική δαπάνη ποσού που καθορίζεται 
στις 20.052,72€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Πύργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πύργος, 13 Μαΐου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
------- ♦-------

Αριθμ. 1500 (6)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας 

- Αποκατάστασης, στην κατηγορία Κέντρου Διημέ- 
ρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση στην εταιρεία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ EJIE.», με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥ
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα.

¿ Τ ο ν  ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών αρ. 159/2008 
(ΦΕΧ. 2144/τ£'/15.102008).

3. Την υπ1 αριθμ. 416/14.12009 (ΦΕΚ 88/26.12009) από
φαση Νομάρχη Αθηνών «περί εξουσιοδότησης υπογρα
φής».

4. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τΛ'/1Ζ10.1995), 
«οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τΑ'/23.7.1992), 
Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» (άρθρο 
10).

6.Τις διατάξεις του π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/τΑ'/285.1993), 
«Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λει
τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης από φυσικά ή ΝΠΙΔ».

7. Την υπ" αριθμ. Π4α οικ. 4633/1993 υπουργική απόφα
ση (ΦΕΚ 789/τ.Β'/6.10.1993) .Προδιαγραφές λειτουργίας 
Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης», (κεφάλαιο 
Γ  παρ. III).

8. Την υπ” αριθμ. 755/2922008 απόφαση άδειας ίδρυ
σης κέντρου Α.-Α. στην κατηγορία Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση.

9. Την από 1922008 αίτηση της Κωνσταντοπούλου 
Αίγλης ως εκπρόσωπου, διαχειριστή της εταιρείας «ΙΝ
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ EJ1£> με τα 
υποβληθέντα νόμιμα δικαιολογητικά

10. Την από 1922008 δήλωση του Διοικητικού Υπευ
θύνου, με την οποία ορίζει Επιστημονικό Διευθυντή, τον 
ιατρό Αδάμη Δημήτριο.

II. Την un* αριθμ. 5769/Φ.701.3/24/1/08 βεβαίωση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

12 Την υπ" αριθμ. 1710/30.122008 άδεια αλλαγής χρή
σης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων.

13. Το από 29.12009 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 
των Κέντρων Α-Α (άρθρα 4 & 14 του π.δ. 395/1993) με 
θετική γνωμοδότηση, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθε
ραπείας - Αποκατάστασης, στην κατηγορία Κέντρου 
Διημέρευσης Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νο
ητική υστέρηση, στην εταιρεία «ΙΝΣΤΓΓΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟ
ΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠ.Ε.» για το επί των οδών Τεώ 
25 και Ολοφύτου στην Αθήνα κτίριο, με την επωνυμία


