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Αριθμ. 17444
(1)
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ
292/10.3.2006) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση
οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
3) Τις υπ’ αριθμ. 995/30.9.2005, 234/30.3.2005, 1015/
4.10.2005, 1063/18.10.2005, 538/27.5.2005, 675/8.7.2005,
1149/1.11.2005, 577/17.6.2005, 851/21.9.2005, 1084/20.10.2005,
1087/20.10.2005, 884/23.9.2005, 1128/26.10.2005, 1039/
11.10.2005, 967/29.9.2005 και 1123/25.10.2005 αποφάσεις
του ΑΣΕΠ.
4) Το υπ’ αριθμ. 2953/5.4.2006 έγγραφο του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών.
5) Το υπ’ αριθμ. 6233/22.2.2006 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Αττικής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
7) Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988),
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
8) Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
δεν υφίστανται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας
του κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων.
9) 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
(Α΄/1998).
10) Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995),
«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
11) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
12) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
13) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομυχών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/
ΔΙΟΕ171/13.2.2006 (Β204) όμοια απόφαση.
14) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
15) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθμού.
16) Την υπ’ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/Β΄/10.3.2006)
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και Οικονομικών «Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε
ΟΤΑ α΄ βαθμού».
17) Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Δημο−
τικού Βρεφοκομείου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4296/24.2.2006 απόφασή
μας (ΦΕΚ 292/Β΄/10.3.2006) Κ.Υ.Α., κατά το μέρος που
αναφέρεται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, και
αντί τριών (3) θέσεων ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, συ−
στήνονται δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων και μία (1) θέση
ΠΕ Διοικητικού.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
4296/24.2.2006 απόφασή μας (ΦΕΚ 292/Β΄/10.3.2006) «Σύ−
σταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16169
(2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες σε 24ωρη βάση του προσω−
πικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Νο−
μαρχίας Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετι−
κού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ
126/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) «Πρόγραμμα Πολιτεία» για τη
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23
του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο
τομέα. Κοινωνικός Έλεγχος κ.λ.π.».
4. 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
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/
2003 (Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983).
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β/ 24.3.2004)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. Φ011/859/7.7.2006 της Νο−
μαρχίας Αθηνών με το οποίο επισημαίνεται η ανάγκη
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθ’ όλο το έτος, συμπερι−
λαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, του
προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας λόγω
της φύσης του έργου τους (επιφυλακή για πρόληψη
καταστροφών).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των ωρών εργασίας, σε 24ωρη βάση,
καθ΄ όλο το έτος, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, του προσωπικού της Υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας Νομαρχίας Αθηνών, προκειμένου
να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της.
Το πιο πάνω προσωπικό θα απασχοληθεί μέσα στα
καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες δια−
τάξεις περί ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(3)
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού ΤΑΟΥΦΙΚ
ΑΧΜΕΝΤ του ΚΑΜΑΛ – ΑΜΙΝ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ.21269/15258/30.8.2006 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 4.2.1993 αίτηση πο−
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΤΑΟΥΦΙΚ
ΑΧΜΕΝΤ του ΚΑΜΑΛ − ΑΜΙΝ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 17371/ΔΒΕ 1959/ν.3299/04
Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας
BINGO A.E.B.E.

(4)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 17371/ΔΒΕ1959/ν.3299/04/14.6.2006
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε η έγκριση
της αλλαγής της Μετοχικής Σύνθεσης της εταιρείας
BINGO A.E.B.E με την μεταβίβαση των 25.754,50 μετο−
χών της μετόχου Τόττη Αφροδίτης, συνολικής αξίας
1.738.172,21 ευρώ στη θυγατέρα της Γεωργία − Παρα−
σκευή Νικήτα. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας μετά
από την αλλαγή αυτή είναι η παρακάτω:

Μτχ: 7.387,50
Μτχ: 25.754,50

Ποσοστό (%)
επί
Μετοχικού
Κεφαλαίου
%:8,7
%:30,3

3 Βικτωρια Τόττη

Μτχ: 5.855,00

%:30,4

4 Κων/νος Τόττης

Μτχ: 25.854,00

%:30,4

Μτχ: 100,00

%:0,2

Μτχ: 84.951,00

%:100

Αριθμός
μετοχών

α/α

Ονοματεπώνυμο
μετόχου

1
2

Ιωάννα Τόττη
Γεωργία − Παρασκευή Νικήτα

5 Αχιλλέας Νικήτας
Σύνολα

Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου: 5.733.342,99 ευρώ
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές: 84.951,00 χ 67,49 ευρώ = 5.733.342,99

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 50954
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Βύρωνα.

(5)

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».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 31755/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 45372/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/320/14847/
23.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 45441/22.8.2006
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις
οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις
μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προ−
ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.
2527/ 1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθε−
ση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα
των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (3) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 147/
2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα και
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά−
ξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
1 Δημοσιογράφος, για την προβολή του Δήμου και την
ενημέρωση των πολιτών για τα δρώμενα του Δήμου κα−
θώς και για τις πολιτιστικές θεατρικές εκδηλώσεις που
λαμβάνουν χώρα στο Δήμο. Ποσό αμοιβής: 10.300 €.
1 Ιατρός Εργασίας, για θέματα σχετικά με την υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζομένων. Ποσό αμοιβής: 10.300 €.
1 Τεχνικός Η/Υ για την τεχνική υποστήριξη και ανα−
βάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου.
Ποσό αμοιβής: 10.300 €.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό, είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 51992
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Καλλιθέας.

(6)

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. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες
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συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 32469/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 45372/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/320/14847/
23.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 45441/22.8.2006
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τις
οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις
μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προ−
ϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθε−
ση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα
των υπαλλήλων των οικείων φορέων.
6. Την υπ’ αριθμ. 50969/24.8.2006 εγκριτική μας από−
φαση.
7. Το υπ’ αριθμ. 46799/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
με το οποίο προστίθεται πίνακας κατανομής συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας και στα Ν.Π.Δ.Δ.
που εποπτεύει, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (11) επιπλέον ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
299/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέ−
ας και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
• Ηλεκτρονικός Ένας (1)
Η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων για
χρηματοδότηση έργων από το Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ, Ταμείο
Συνοχής κλπ. όπως επίσης και η εκπόνηση εξειδικευμέ−
νων μελετών αποκατάστασης διατηρητέων κτηρίων της
πόλης. Επιπλέον οι επιμετρήσεις, επιβλέψεις, αυτοψίες
τεχνικών έργων των οποίων την ευθύνη έχει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου. Το συνολικό ποσό αμοιβής για τον
ηλεκτρονικό θα είναι μέχρι του ποσού των 15.000 €.
• Χειριστές Η/Υ 4
Η καταγραφή όλων των στοιχείων των ατομικών φα−
κέλων του προσωπικού, με την κωδικοποίηση και αρ−
χειοθέτηση των νόμων, τις ληξιαρχικές πράξεις (γάμων−
θανάτων), τα αρχεία των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, τα αρχεία των αλλοδαπών κλπ.
Οι ανωτέρω συμβάσεις κρίνονται απαραίτητες προκει−
μένου να αντεπεξέλθουν οι υπηρεσίες του Δήμου μας
στη μηχανογραφημένη πλέον διεκπεραίωση του έργου
τους, του οποίου οι ρυθμοί εντατικοποιούνται.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για κάθε χειριστή θα είναι
μέχρι του ποσού των 15.000 €.
• Λειτουργία προγραμμάτων στήριξης Ποντιακού Ελ−
ληνισμού, γραφείου αλλοδαπών, Δημοτικού Κέντρου
Υγείας. (Άτομα 6).
Η στήριξη των οικογενειών των προερχόμενων από
την πρώην Σ. Ένωση με ιδιαίτερα προβλήματα ή παροχή
συμβουλών ως προς την ιθαγένεια, ιατρικές συμβουλές,
μέριμνα, την ποικιλότροπη παροχή νομικών πληροφο−
ριών και νομικής προστασίας όπου προκύπτει τέτοια
ανάγκη λόγω αδυναμίας κάλυψης των εξόδων από τις
οικογένειες. Επιπλέον, η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας
με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως με
χώρες της πρώην Σ. Ένωσης στα πλαίσια πάντα των
στόχων του ΚΕΣΠΕ, υλοποίηση επιδοτούμενων (και μη)
προγραμμάτων ή συμμετοχή στην υλοποίησή τους από
κοινού με άλλους φορείς.

Η στελέχωση της υπηρεσίας των αλλοδαπών που μετά
την δημοσίευση του ν. 3386/2005, ανατέθηκαν αυξημένα
καθήκοντα για την διεκπεραίωση τέτοιου είδους υπο−
θέσεων. Στήριξη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης
και αγωγής υγείας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας σε
ευπαθείς ομάδες κατοίκων με την λειτουργία παθολο−
γικού, γυναικολογικού, παιδιατρικού, πνευμονολογικού,
καρδιολογικού, αντικαπνιστικού, ψυχολογικού, γναθο−
χειρουργικού, διαιτολογικού ιατρείου και νοσηλευτικής
φροντίδας. Το συνολικό ποσό αμοιβής για κάθε άτομο
θα είναι μέχρι του ποσού των 14.000 €.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 51993
(7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Για
τον αθλητισμό και τα σπορ» Δήμου Καλλιθέας.
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. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 32469/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 45372/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/320/14847/23.
8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 45441/22.8.2006 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τις οποίες
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπό−
θεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/
1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση
έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα
των υπαλλήλων των οικείων φορέων.
6. Την υπ’ αριθμ. 50970/2006 εγκριτική μας απόφαση.
7. Το υπ’ αριθμ. 46799/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
με το οποίο προστίθεται πίνακας κατανομής συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας και στα Ν.Π.Δ.Δ
που εποπτεύει, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (3) επιπλέον ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
18/2006 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Για
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τον αθλητισμό και τα σπορ» Δήμου Καλλιθέας και υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
1. Προπονητές βαρέων αθλημάτων −2− έως 15.000,00 €.
2. Προπονητές σκακιού −1− έως 15.000,00 €.
Έργο: Η υλοποίηση αθλημάτων: ενόργανη γυμναστική,
ρυθμική γυμναστική, κλασικός αθλητισμός, καλαθοσφαί−
ριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, αεροβική γυμναστική,
βαρέα αθλήματα, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντισφαίρι−
ση, χειροσφαίριση, ναυταθλητισμός. Καθώς επίσης και
την φυσιοθεραπεία των αθλουμένων και τις δημόσιες
σχέσεις. Τα τμήματα αυτά τα παρακολουθούν παιδιά
ηλικίας 4−18 ετών και ενήλικες. Οι συγκεκριμένες δρα−
στηριότητες λειτουργούν για όλο το έτος (χειμερινά
και θερινά προγράμματα).
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό, είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 50971
(8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ
Δήμου Καλλιθέας.
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. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 32469/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 45372/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/320/14847/
23.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 45441/22.8.2006 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τις οποίες
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/ 1997
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλή−
λων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (9) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 12/2006
απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Καλλι−
θέας και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

1. Δύο (2) γιατρούς με ειδικότητα παθολόγου.
2. Δύο (2) οικιακούς βοηθούς.
3. Ένα (1) φυσικοθεραπευτή.
4. Ένα (1) καθηγητή μουσικής για διεύθυνση χορωδίας.
5. Ένα (1) καθηγητή σωματικής αγωγής.
6. Δύο (2) καθαρίστριες.
1) Γιατροί με ειδικότητα παθολόγου.
Η εφαρμογή ιατρικής περίθαλψης, πρόληψης και αγω−
γής υγείας σε μέλη του ΚΑΠΗ όπως άλλωστε ορίζεται
από τον Οργανισμό του.
2) Οικογενειακοί βοηθοί.
Η μέριμνα για την παροχή οικογενειακής βοήθειας στα
άρρωστα και μοναχικά μέλη του ΚΑΠΗ όταν υπάρχει ανά−
γκη.
3) Φυσικοθεραπευτής.
Η παροχή φυσικοθεραπευτικής αγωγής στα μέλη του
ΚΑΠΗ, η οποία θα γίνεται στο κτίριο που στεγάζεται
το ΚΑΠΗ.
4) Καθηγητής μουσικής για διεύθυνση χορωδίας.
Η στελέχωση του τμήματος Χορωδίας του ΚΑΠΗ με
την παροχή διεύθυνσης.
5) Καθηγητής σωματικής αγωγής.
Η παροχή φυσικής αγωγής στα μέλη του ΚΑΠΗ, η
οποία θα εκτελείται στο χώρο που στεγάζεται το
ΚΑΠΗ.
6) Καθαρίστριες.
Η κάλυψη της ανάγκης καθαριότητας του χώρου του
ΚΑΠΗ για λόγους ευπρέπειας και υγιεινής του χώρου. Οι
ανάγκες άλλωστε που θα καλύψουν οι ανάδοχοι δεν είναι
πάγιες και διαρκείς, αλλά πρόσκαιρες και περιστασιακές
και δύνανται να οριοθετηθούν χρονικά. Στις συγκεκρι−
μένες συμβάσεις σκοπούμενο είναι το αποτέλεσμα των
υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τους αναδόχους
(έργο όπως περιγράφεται σ’ αυτές), το οποίο θα παραδί−
δεται τμηματικά και όχι οι υπηρεσίες τους καθαυτές.
Για το πιο πάνω προσωπικό προβλέπονται σχετικές
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό 2006 όπως πιο κάτω:
ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2006
ΓΙΑΤΡΟΣ (με ειδικότητα Παθολόγου) 2

έως

4.800,00 €

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

2

έως

6.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

1

έως

11.000,00 €

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

1

έως

2.500,00 €

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

έως

6.000,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

2

έως

6.000,00 €

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό, είτε με μετάταξη, είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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Αριθμ. 95138/10903
(9)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο Δήμο Μουρικίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/2.2.2006 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για το έτος 2006.
3. Την υπ’ αριθμ. 29/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μουρικίου περί έγκρισης απα−
σχόλησης προσωπικού στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης
έργου.
4. Το υπ’ αριθμ. 42801/4.8.2006 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/300/13982/28.7.2006 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 και την αριθ. 41292/
4.8.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εγκρίθη−
κε για το Δήμο Μουρικίου η πρόσληψη τεσσάρων (4)
ΔΕ Διοικητικού, δύο (2) ΔΕ χειριστών Η/Υ, ενός (1) ΔΕ
οδηγού, τριών (3) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων και
ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων με σύμβαση
μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο
συνημμένο στο ανωτέρω έγγραφο πίνακα.
5. Την από 7.3.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
Δημητρίου Παπαδόπουλου, αποφασίζουμε:
Την απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Μουρικίου
τεσσάρων (4) ΔΕ Διοικητικού, δύο (2) ΔΕ Χειριστών Η/
Υ, ενός (1) ΔΕ Οδηγού, τριών (3) ΥΕ Εργατών γενικών
καθηκόντων και ενός (1) ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έρ−
γων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα
ενός έτους.
Η δαπάνη για την απασχόληση των παραπάνω θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μουρικίου,
οικονομικού έτους 2006 και ανέρχεται στο ποσό των
120.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 95119/10898
(10)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο Δήμο Ασκίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/2.2.2006 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για το έτος 2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 61/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ασκίου περί έγκρισης απασχόλησης
προσωπικού στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου.
4. Το υπ’ αριθμ. 42801/4.8.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/300/13982/28.7.2006 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 και
την υπ’ αριθμ. 41292/4.8.2006 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης εγκρίθηκε για το Δήμο Ασκίου η πρόσληψη
ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου με σύμβαση
μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο
συνημμένο στο ανωτέρω έγγραφο πίνακα.
5. Την από 20.3.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
Αθανασίου Κώτσικα, αποφασίζουμε:
Την απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Ασκίου ενός
(1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου με σύμβαση μίσθω−
σης έργου, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Η δαπάνη για την απασχόληση των παραπάνω θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ασκίου,
οικονομικού έτους 2006 και ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 9108
(11)
Έγκριση για την απασχόληση προσωπικού με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου στο Δήμο Αθαμανίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 12935/10.3.2006 Εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2006
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
4. Το αίτημα του Δήμου Αθαμανίας για πρόσληψη προ−
σωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου που διατυπώνεται
στην υπ’ αριθμ. 38/2006 απόφαση της Δ.Σ.
5. Την υπ’ αριθμ. 3095/4.4.2006 Εισηγητική Έκθεση
της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για απασχό−
ληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στον
εν λόγω Δήμο.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/346/15916/14.8.2006,
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος
1 της ΠΥΣ 55/1998, με την οποία εγκρίθηκαν για τους
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της Περιφέρειάς μας ο αριθμός και οι
ειδικότητες των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθώς
και την υπ’ αριθμ. 44340/22.8.2006 απόφαση κατανομής
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
7. Το υπ’ αριθμ. 45377/23.8.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Έγκριση Συμβάσεων».
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8. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 301/1976.
9. Την από 12.4.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
ότι οι ανωτέρω προσλήψεις δεν εξυπηρετούν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1987.
10. Την υπ’ αριθμ. 20921/19.9.2001, απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας, «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. στον Γενικό Διευθυντή,
Διευθυντή κ.λ.π. της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Διοίκησης», αποφασίζουμε:
Παρέχουμε την έγκριση για απασχόληση ενός (1) ατό−
μου στο Δήμο Αθαμανίας με σύμβαση μίσθωσης έργου
για ένα (1) έτος, ήτοι:
1. Ενός (1) ατόμου, Χειριστή Μηχανήματος αντί του
ποσού των 13.200,00 €.
Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου είναι ο Δήμος
Αθαμανίας.
Το έργο του ανωτέρω προσωπικού δεν ανάγεται στον
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του
Δήμου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
ετήσια δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου ίση με 13.200,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 25 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 6914
(12)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου στο Δήμο Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας για το
έτος 2006.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 41292/4.8.2006 απόφαση έγκρισης
συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 42807/4.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου
Γαλαξιδίου έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις
ύψους 65.000 €.
5. Tην από 18.4.2006 βεβαίωση − γνωμοδότηση του Δι−
κηγόρου Άμφισσας Νικολάου Καστανά, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη από τον Δήμο Γαλαξιδίου
για ένα (1) έτος του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου ως ακολούθως:
1. Έναν (1) επιμελητή δημοτικών χώρων και δημοτικών
κτιρίων.
2. Έναν (1) συντηρητή πάρκων και δεντροστοιχιών κή−
πων−πρασίνου.
3. Έναν (1) ταξινομητή αρχείων
4. Έναν (1) Φροντιστή μηχανημάτων.
5. Έναν (1) Φύλακα δάσους
6. Έναν (1) Χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
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Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 29 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 7422
(13)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου στο Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γα−
λαξιδίου Δήμου Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας για το έτος
2006.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. 41292/4.8.2006 απόφαση έγκρισης
συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Το υπ’ αριθμ. 42807/4.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Ναυτικού
και Ιστορικού Μουσείου Δήμου Γαλαξιδίου έχουν εγγρα−
φεί οι απαιτούμενες πιστώσεις ύψους 10.000 €.
5. Tην από 18.4.2006 βεβαίωση − γνωμοδότηση του
Δικηγόρου Άμφισσας Νικολάου Καστανά, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη από το Ναυτικό και Ιστο−
ρικό Μουσείο Γαλαξιδίου Δήμου Γαλαξιδίου για ένα (1)
έτος του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου ως ακολούθως:
1. Έναν (1) επιμελητή χώρου μουσείου.
2. Έναν (1) καταγραφέα εκθεμάτων Μουσείου.
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου Δήμου
Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 29 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)
Στην υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφαση της Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες
Πανεπιστημιακών Τμημάτων» που έχει δημοσιευθεί στο
ΦΕΚ 874/10.7.2006 (τεύχος Β΄), επιφέρονται οι ακόλουθες
διορθώσεις σφαλμάτων:
α) Στο άρθρο 2: περ. κς΄: Διορθώνεται ο τίτλος «Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου» με την προ−
σθήκη στο τέλος της λέξης «Αθηνών» και προστίθεται
μεταξύ των φράσεων «Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» και «Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η φράση
«Πανεπιστημίου Πατρών».
β) Στο άρθρο 2: περ. κζ΄: Διορθώνεται ο τίτλος «Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου» με την προ−
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σθήκη στο τέλος της λέξης «Αθηνών» και προστίθεται
μεταξύ των φράσεων «Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης» και «Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η φράση
«Πανεπιστημίου Πατρών».
γ) Στο άρθρο 2: περ. μγ΄: απαλείφεται η εντός παρεν−
θέσεως φράση: πρώην «Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής
και Υδάτινου Περιβάλλοντος».
δ) Στο άρθρο 3: περ. κδ΄: Διορθώνεται ο τίτλος του
τμήματος από το λανθασμένο «Πλαστικών Επιστημών
και Επιστημών της Τέχνης» στο σωστό «Πλαστικών Τε−
χνών και Επιστημών της Τέχνης».

ε) Στο άρθρο 3: περ. κε΄: απαλείφεται η εντός παρεν−
θέσεως φράση: πρώην «Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
ς΄) Στο άρθρο 3: μεταξύ των περιπτώσεων λα) και λγ)
προστίθεται η περίπτωση λβ) «Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που από
σφάλμα δεν δημοσιεύθηκε.
(Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων)
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