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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Διορισμός αποφοίτων σε προσωποπαγείς θέσεις του 
Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 2/25485/0004/4.4.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 
Α΄ 59), διορίζονται αναδρομικά από 19 Νοεμβρίου 2007, 
ήτοι την επομένη της ημερομηνίας αποφοίτησής τους 
από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) οι 
παρακάτω απόφοιτοι των Τμημάτων Γενικής Διοίκησης 
και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΙΗ΄ 
Εκπαιδευτικής Σειράς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, 
σε προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΠΕ−Δημοσιο−
νομικών και ΠΕ−Μηχανικών του Γ.Λ. Κράτους, οι οποίες 
συνιστώνται με την παρούσα απόφαση και καταργού−
νται με την αποχώρηση των κατωτέρω διοριζόμενων για 
οποιοδήποτε λόγο από την Υπηρεσία, ως εξής: 

Στον κλάδο ΠΕ − Δημοσιονομικών
1. Τετώρου Καλλιόπη του Νικολάου
2. Βασιλοπούλου Αναστασία του Αριστομένη
3. Πανταζής Δημήτριος του Γεωργίου
Στον κλάδο ΠΕ − Μηχανικών
1. Μαρίνης Ιωάννης του Βάιου
2. Βλαχόπουλος Σωτήριος του Νικολάου
Οι ανωτέρω διορίζονται με βαθμό Β΄ και πλεονάζοντα 

χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 11 μήνες κατά την ανωτέρω 
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ημερομηνία (19.11.2007), λόγω προσμέτρησης του χρόνου 
φοίτησής τους στην Ε.Σ.Δ.Δ., που υπολογίζεται σε 1 έτος 
και 11 μήνες και ενός (1) επιπλέον έτους ως αριστούχων 
αποφοιτησάντων της Σχολής αυτής.

Οι διοριζόμενοι έχουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών 
αποδοχών από την ημερομηνία διορισμού τους στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Λ.Κράτους), 
συμψηφιζομένων των αποδοχών που έλαβαν από την 
Ε.Σ.Δ.Δ. μετά την αποφοίτησή τους, και υποχρεούνται να 
υπηρετήσουν στο δημόσιο για 10 τουλάχιστον έτη. Από 
τους ανωτέρω, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ−Δημοσιο−
νομικών κατατάσσονται στο 17ο μισθολογικό κλιμάκιο 
λόγω συνυπολογισμού του χρόνου φοίτησής τους στην 
Ε.Σ.Δ.Δ., ενώ οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ−Μηχανικών κα−
τατάσσονται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω συνυ−
πολογισμού του χρόνου φοίτησης τους στην Ε.Σ.Δ.Δ. και 
λόγω κατοχής πτυχίου Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
(πρώην Υπ. Οικονομικών) 6016/7.4.2008).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 823 (2)
    Επιβολή προστίμου στους VICTOR SHEPEL του ALEXEY, 

κάτοικο Οδησσού Ουκρανίας, οδού Lyustdorfskaya 
Doroga, 152/4 apt. 28, αρ. διαβατηρίου AC800099 Ου−
κρανίας, και VOLODYMYR ISMAYLOV του ALEKSANDR 
κάτοικο Ισμαήλ Ουκρανίας Fanagoriyskaya 5/1 Flat 22, 
αρ. διαβατηρίου AT 676514 Ουκρανίας, για λαθρεμπο−
ρία καπνικών μεγάλης αξίας.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Αριθμ. πρ. 02/22.12.2006

  Έχοντας υπόψη: 
Το υπ’ αριθμ. 1/13.4.2004 Πρωτόκολλο Τελωνειακής 

Παράβασης του Τελωνείου Θήρας κατά των VICTOR 
SHEPEL του ALEXEY κατοίκου Οδησσού Ουκρανίας, 
οδού Lyustdorfskaya Doroga, 152/4 apt. 28, αρ. διαβατηρίου 
AC800099 Ουκρανίας, και VOLODYMYR ISMAYLOV του 
ALEKSANDR κατοίκου Ισμαήλ Ουκρανίας Fanagoriyskaya 
5/1 Flat 22, αρ. διαβατηρίου AT 676514 Ουκρανίας, οι 
οποίοι εμπλέκονται σε λαθρεμπορία καπνικών η οποία 
εκτελέσθηκε στις 23.12.2003 μεταφέροντας με το πλοίο 
«ELISABETH» 2.200 χαρτοκιβώτια με τσιγάρα από Πορτ 
Σάιντ στο λιμάνι BAR του Μαυροβουνίου, τα οποία όμως 
ουδέποτε έφθασαν στον προορισμό τους λόγω προσά−
ραξης του πλοίου στη νησίδα «Ασκάνια».

Γι’ αυτό, αφού είδαμε τις διατάξεις των άρθρων 142 
παρ. 2 και του άρθρου 155 του ν.2960/2001 περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε την ανωτέρω πράξη ως Τελωνειακή 
Παράβαση Λαθρεμπορία των άρθρων 142 και 155 του 
ανωτέρω κώδικα και υπαίτιους αυτής τους VICTOR 
SHEPEL του ALEXEY κάτοικο Οδησσού Ουκρανίας, οδού 
Lyustdorfskaya Doroga, 152/4 apt. 28, αρ. διαβατηρίου 
AC800099 Ουκρανίας, και VOLODYMYR ISMAYLOV του 
ALEKSANDR κατοίκου Ισμαήλ Ουκρανίας Fanagoriyskaya 
5/1 Flat 22, αρ. διαβατηρίου AT 676514 Ουκρανίας και επι−
βάλουμε εις έκαστον αλληλεγγύως και εις ολόκληρον :

α) Πολλαπλά Τέλη 7.997.654,79€
β) Τέλη Χαρτοσήμου 159.953,10€
γ) Ο.Γ.Α.  31.990,62€

δ) Κ.Ν.Φ.Κ.  672.320€
και ε) Λοιποί Φόροι  2.665.884,93€
Οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να ασκήσουν προσφυ−

γή μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την επομένη της 
επίδοσής της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.

  Θήρα, 16 Απριλίου 2008

Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΣΤΑΣ

F
Αριθμ. Φ. 10035/3737/825 (3)
    Ανάθεση έργου με μίσθωση σε θεραπευτές γιατρούς 

από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35/1385/1.9.1999 (ΦΕΚ Β΄ 

1814) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων «Έγκριση του Κανονισμού του Κλάδου 
Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
Α΄ 206).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/26/29393/4.2.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3615/13.6.2007 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Ο.Α.Ε.Ε.

6. Τις ανάγκες παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φρο−
ντίδας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα 
μέλη οικογένειας αυτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ο.Α.Ε.Ε., που θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα οκτώ 
εκατομμυρίων (48.000.000,00) € περίπου και έχει προβλε−
φθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του εν λόγω 
Οργανισμού του έτους 2008 με στοιχεία Κ.Α. 0671.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣ «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο 
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί 
ο Ο.Α.Ε.Ε. να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 
την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους 
ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών αυ−
τών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε τέσσερις 
χιλιάδες εξήντα (4.060) θεραπευτές γιατρούς ειδικοτή−
των (παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, γυναικο−
λόγου, ΩΡΛ, ορθοπεδικού, δερματολόγου, νευρολόγου, 
ψυχιάτρου, πνευμονολόγου,ουρολόγου, γαστρεντερο−
λόγου, ρευματολόγου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου, 
παθολόγου ή γιατρού γενικής ιατρικής, ή γιατρού άνευ 
ειδικότητας κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περιοχές που 
δεν υπάρχουν γιατροί της ειδικότητας του παθολόγου 
ή γενικής ιατρικής) πανελλαδικά, ανάλογα με την κατά 
τόπο δύναμη των ασφαλισμένων.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης 
ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της 
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αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα ιδιωτικά 

ιατρεία τους, όπου δέχονται και την ιδιωτική τους πε−
λατεία και δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων 
των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε.

Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην υπ’ αριθμ. Φ.10035/14831/3048/15.11.2006 κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F
Αριθμ. Φ. 10035/3733/824 (4)
   Ανάθεση έργου με μίσθωση σε ελεγκτές γιατρούς και 

ελεγκτές φαρμακοποιούς από τον Οργανισμό Ασφά−
λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 

206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ Α΄ 226).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.7/25/30010 π.έτ./4.2.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.

4) Τις υπ’ αριθμ. 5699/95119/8.10.2007 και 5698/95121/ 
8.10.2007 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του 
ΟΑΕΕ.

5) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες ελέγχου 
της παρεχόμενης νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμα−
κευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, 
έργο το οποίο λόγω του όγκου του δεν είναι δυνατόν 
να εκτελεστεί από τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους 
ιατρούς και φαρμακοποιούς.

6) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣ «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο 
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί 
ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Ο.Α.Ε.Ε.) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον 
έλεγχο της παρεχόμενης ιατρικής, νοσοκομειακής και 
φαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, 
για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε εκατόν τριάντα 
εννέα (139) ελεγκτές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
και σε πέντε (5) ελεγκτές φαρμακοποιούς.

Οι ανωτέρω γιατροί και φαρμακοποιοί θα πρέπει να 
είναι πτυχιούχοι ιατρικής και φαρμακευτικής σχολής 
αντίστοιχα της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλο−
δαπής και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η συνολική ετήσια δαπάνη που θα απαιτηθεί για την 
ανωτέρω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των 2.669.472,00 
€ για τους εκατόν τριάντα εννέα (139) ελεγκτές για−

τρούς και στο ποσό των 72.540,00 € για τους πέντε (5) 
ελεγκτές φαρμακοποιούς και θα επιβαρύνει τον προϋ−
πολογισμό του εν λόγω Οργανισμού έτους 2008.

Οι όροι της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
παροχής του ανατιθέμενου έργου θα καθορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
(5)

Μεταφορά υπαλλήλου σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) 
θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

       Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 146442/2007/8.4.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 
(Φ.Ε.Κ. 134Α΄/18.6.2007) και την υπ’ αριθμ. 13444/2008 
(Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιο−
τήτων», μεταφέρεται ο ΦΩΚΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του 
Σταματίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. με ειδι−
κότητα Υπεύθυνος πωλήσεων − αποθηκάριος δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) 
θέση του κλάδου Διοικητικού −Λογιστικού, με την ίδια 
σχέση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττι−
κής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ύστερα από αίτησή του και με 
δαπάνες του.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Υγείας ΚΚΑ3619/3.4.2008)

Ο Γενικός Γραμματέας  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΣΤΡΑΤΗΣ
F

Αριθμ. 25619/180063 (6)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέντρο Εξυ−

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Αμαρυνθίων. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τ.Α κ.α. διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων:
− 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του ν. 2190/1994 κ.α διατάξεις»
− 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−

στασίας και λοιπές διατάξεις»
− 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος 

προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης».
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ 

ΚΕΠ/14.10.2005 και Φ.7/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/30.11.2005 έγγρα−
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φα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρινή−
σεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.12/15/3/733//21.11.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την κατανομή συμβάσεων μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως εξ (6) μήνες σε ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν από 1.12.2007 έως 31.1.2008, 
αποφασίζουμε:

− Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Αμαρυνθίων, διάρκειας έως έξι (6) 
μήνες, για τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου.

− Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου 
Αμαρυνθίων.

− Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων.

− Το ύψος της αμοιβής εκάστου αναδόχου προσδι−
ορίζεται

α) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών η μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου ανέρχεται 
σε οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ.

β) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 24 
μηνών το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων (1000) ευρώ

Υπάρχει πίστωση στον Κ. Α. 006131.001 του πρ/σμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 

F
Αριθμ. 8131 (7)
   Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντος 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. 3959/14.2.2008 εισηγητική μας έκ−
θεση.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 16212/14.3.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/5
12/20901/20900/8.11.2007 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 
16207/14.3.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. Α΄ 
βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων 
του αρ.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, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης 
έργου δύο (2) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός 

έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 
8/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς και υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων 
του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

Δύο (2) ναυαγοσώστες κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ για 
την γενικότερη επίβλεψη των δραστηριοτήτων που 
επιτελούνται στις δύο πισίνες που λειτουργούν στις 
εγκαταστάσεις μέχρι του ποσού των 15.600 ευρώ έκα−
στη για ένα έτος.

Οι ανωτέρω θα παραδίδουν το έργο τμηματικά και 
αναλόγως θα γίνεται η καταβολή της αμοιβής τους μετά 
από βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Η υπογραφή 
των συμβάσεων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις 
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και η πληρωμή των αναδόχων θα 
πραγματοποιηθεί από τους προϋπολογισμούς δύο (2) 
ετών (2008−2009) αφού οι συμβάσεις θα είναι ετήσιας 
διάρκειας και δεν θα έχουν ημερομηνία έναρξης από 
την 1η του έτους. Η δαπάνη πληρωμής θα βαρύνει απο−
κλειστικά τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Νομι−
κού Προσώπου, το οποίο επιχορηγείται από τον Δήμο 
Κηφισιάς και στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση με 
Κ.Α. 00.6117.01. για το οικ. έτος 2008 με τίτλο «Αμοιβές 
λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου επαγγελματία».

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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 51/55+3162/3157+6263 (8)

     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2503/1997 « Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση 
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις ».(ΦΕΚ 107/30.5.1997).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 σύμφω−
να με τις οποίες την απόφαση για την έγκριση σύμβα−
σης έργου στους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα, εκδίδει 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/579/25190/13.12.2007 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 70631/31.12.2007 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τις οποί−
ες εγκρίθηκε για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς Δήμου Κερκυραίων Ν. Κερκύρας, σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους.

3. Το υπ’ αριθμ. οικ.72977/31.12.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.
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4. Την από 23.7.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου Κερκυραίων σύμφωνα με την οποία η 
αναφερόμενη μίσθωση έργου αποτελεί γνήσια σύμβαση 
έργου, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 
αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση του 
συγκεκριμένη έργου, μετά την εκτέλεση του οποίου θα 
λύεται και η σύμβαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου 
Κερκυραίων με ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού −Οικονομι−
κού για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε προσωπικό είτε 
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε 
(5) ημερών από της λήψεως της παρούσας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη ποσού ύψους 24.000,00 €, η οποία θα 
βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ν.Π. Δημοτικοί Παιδι−
κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κερκυραίων, και 
συγκεκριμένα τον Κ.Α. 6117.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κέρκυρα, 9 Ιανουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

F
Αριθμ. 9183 (9)

     Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τούφας 
Χαλανδρίου της Γ΄ / Α.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2323/1995, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005, 
σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέ−
ρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη 
μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην πε−
ριφέρεια της Ν. Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, 
ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού Λαϊκών 
Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου 
και της υπηρεσίας Τροχαίας».

3. Το υπ’ αριθμ. 5358/28.3.2008 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς − Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε α) η υπ’ αριθμ. 11/20.3.2008 (θέμα 7°) 
πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
β) η υπ’ αριθμ. 89/08 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Χαλανδρίου και γ) τα υπ’ αριθμ. 2009/4/115−α΄/15.2.2008 
και 2009/4/111−α΄/6.6.2007 έγγραφα της Τροχαίας Αγ. Πα−
ρασκευής σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς Τούφας Χαλανδρίου της Γ΄/Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τούφας 
Χαλανδρίου της Γ΄/Α ως εξής :

Α) Στην οδό Τυμφρηστού, από Ιωαννίνων έως Ηλείας 
(1 Φεβρουαρίου έως 14 Ιουνίου)

Β) Στην οδό Ιωαννίνων, από Ολύμπου έως 50μ. μετά 
την Θεοδοσίου (15 Ιουνίου−15 Σεπτεμβρίου)

Γ) Στην οδό Παρνασσού, από Ηλείας έως και 30μ. μετά 
την Ιωαννίνων (16 Σεπτεμβίου−31 Ιανουαρίου)

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
(10)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16331ΠΕ/Π01/4/00012/Ε/ν. 
3299/2004/15.2.2006/Περιφέρεια Αττικής όπως ισχύ−
ει απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία έγινε η υπαγωγή επένδυσης 
της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ & ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ O.E.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 731/Π01/4/00012/Ε/ν. 3299/2004/ 
21.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίνεται η αλλαγή της νομικής μορφής και 
της επωνυμίας της εταιρείας που περιγράφεται στην 
υπ’ αριθμ. 16331ΠΕ/Π01/4/00012/Ε/ν. 3299/2004/15.2.2006/
Περιφέρεια Αττικής όπως ισχύει απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, από Ομόρρυθμη Εται−
ρεία (O.E.) σε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και από «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ O.E.» σε «ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, είναι η 14.4.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
F

Αριθμ. Γ1/10390 (11)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νο−

σοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιο−
χής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Τζιάκα Χρι−
στίνα του Παναγιώτη.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/74) «περί 

προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών». 
2) Τις διατάξεις του π.δ.30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης». 
3) Την υπ’ αριθμ. Α2στ/2073/83 (ΦΕΚ 280/Β/83) υπουρ−

γική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την επαγ−
γελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων».

4) Την υπ’ αριθμ. 14632/(φορ) 1416/91 (ΦΕΚ539/Β/91) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
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5) Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/98) «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

6) Την υπ’ αριθμ. οικ. 10/26739/8.11.2005 απόφαση Νο−
μάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

7) Την από 18.2.2008 και 11.4.2008 αιτήσεις της φυσικού.
8) Την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής χο−

ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσικού 
Νοσοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής (συνεδρίαση 29η 
/3.3.2008).

9) Το υπ’ αριθμ. Υ7α/Γ.Π. οικ.45408/27.3.2008 έγγραφο 
του Υ.Υ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού 
Νοσοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής εντός της περιο−
χής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Τζιάκα Χριστίνα 
του Παναγιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ
F

   Αριθμ. 25625/18066 (12)
   ́Εγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέντρο Εξυ−

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Ταμυνέων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμι−
ση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις»

2. Τις διατάξεις των άρθρων
− 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του ν. 2190/1994 κ.α διατάξεις»
− 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−

στασίας και λοιπές διατάξεις»
− 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος 

προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης»
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ 

ΚΕΠ/14.10.2005 και υπ’ αριθμ. Φ.7/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/30.11.2005 
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευ−
κρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβά−
σεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.412/15/3/733//21.11.2007 
έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. για την κατανομή συμβάσεων μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν από 1.12.2007 έως 31.1.2008, 
αποφασίζουμε:

− Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Ταμυνέων, διάρκειας έως έξ (6) 
μήνες, για τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου.

− Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου 
Ταμυνέων.

− Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων.

− Το ύψος της αμοιβής εκάστου αναδόχου προσδι−
ορίζεται

α) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών η μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου ανέρχεται 
σε οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ.

β) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 24 
μηνών το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων (1000) ευρώ

Υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α. 00−8131.001 του 
πρ/σμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χαλκίδα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 25615/18060 (13)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου για το Κέντρο Εξυ−

πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Ιστιαίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατά−
ξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων:
− 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του ν. 2190/1994 κ.α διατάξεις»
− 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−

στασίας και λοιπές διατάξεις»
− 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος 

προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης».
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/ΟΔΕ 

ΚΕΠ/14.10.2005 και Φ.7/8495/ΟΔΕ ΚΕΠ/30.11.2005 έγγρα−
φα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευκρινή−
σεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβάσεων 
των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.12/15/3/733//21.11.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την κατανομή συμβάσεων μί−
σθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν από 1.12.2007 έως 31.1.2008, 
αποφασίζουμε:

− Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου από το Δήμο Ιστιαίας, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, 
για τη λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου.

− Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου 
Ιστιαίας

− Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων.

− Το ύψος της αμοιβής εκάστου αναδόχου προσδι−
ορίζεται

α)για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών η μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου ανέρχεται 
σε οκτακόσια ογδόντα (880) ευρώ.

β) για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 24 μη−
νών το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων (1000) ευρώ. Υπάρχει αντίστοιχη πίστωση 
στον Κ.Α. 00−6131.001 του πρ/σμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χαλκίδα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 
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Αριθμ. 15400 (14)
   Έγκριση υπερ/κής εργασίας υπαλλήλων Δν/σης Αγροτ. 

Ανάπτυξης Λασιθίου για τους ποιοτικούς ελέγχους 
του Α΄ εξαμήνου 2008. 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κώδικα Νομ/κής Αυτ/

σης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 7 του ν. 2738/1999 

(περί διαπίστωσης αναγκών υπερ/κής απασχόλησης 
προσωπικού που υπηρετεί στις Νομ/κές Αυτ/σεις).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 
154Α και του άρθρου 15 του ν. 2592/1998) σχετικά με 
την απασχόληση Γεωπόνων κατά τις Κυριακές, ημέρες 
αργίας και νυχτερινές ώρες.

4. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003
5. Το υπ’ αριθμ. 287951/27.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις 
υπερωρίες και τα οδοιπορικά Α΄ εξαμήνου του 2008.

6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης της Νομ/
κής Αυτοδιοίκησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 3500 ΕΥΡΩ, 
εγκρίνει:

Τις ώρες υπερωριακής εργασίας, τόσο των απογευ−
ματινών, όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
για τους Γεωπόνους Ποιοτικούς Ελεγκτές και λοιπούς 
υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό έλεγχο 
τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 2008 (Α΄ εξάμηνο) 
ως κατωτέρω:

Απασχόληση σε μη αμοιβόμενες υπηρεσίες:
Νωπά, Μεταποιημένα.
Απογευματινές ώρες: 300, Κυριακές και εξαιρέσιμες: 

210. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά 
μήνα: εννέα (9). Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο 
θα γίνει με ευθύνη του Δν/τή Α.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγ. Νικόλαος, 4 Απριλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΝΤ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

F

(15)
Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση στη 

Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 184/2007 απόφαση του Προέδρου 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετατάσσεται η Αικα−
τερίνη Κουσουμβρή του Αριστομένη σε προσωποπαγή 
θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, 
στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του 
ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α΄) και των άρθρων 70−73 του 
ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄).

Η μισθοδοσία της εργαζομένης επιβαρύνει τον προϋπο–
λογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στον οποίο 
έχει γίνει πρόβλεψη για την κάλυψη του κόστους μι−
σθοδοσίας της προσωποπαγούς θέσης κατηγορίας ΤΕ 

κλάδου Διοικητικού − Λογισπκού στην οποία μετατάσ−
σεται η ανωτέρω υπάλληλος.

   Ο Πρόεδρος
Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
F

Αριθμ. Γ/ΕΞ/2015 (16)
    Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής προ−

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Αριθμ. απόφ. 01/2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 1, 3 και 8 του άρθρου 19 ν.2472/1997 

«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομέ−
νων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α50), όπως η πα−
ράγραφος 3 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 34 του ν.2915/2001 (ΦΕΚ Α109)

2. Το από 14 Απριλίου 2008 πρακτικό της Αρχής Προ−
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη ή άλλη επιβάρυνση του προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε 

Άρθρο 1

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δε−
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β336/17.3.2000) 
τροποποιείται κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

1. Το άρθρο 3 με τον τίτλο προβάδισμα αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Αρχαιότητα

Η αρχαιότητα των μελών της Αρχής καθορίζεται από 
τη χρονολογία εκδόσεως της πράξεως διορισμού. Μετα−
ξύ περισσοτέρων που διορίζονται με την ίδια πράξη αρ−
χαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται στην πράξη 
διορισμού. Σε περίπτωση διορισμού μέλους με ανανέω−
ση της θητείας του προσμετράται για τον καθορισμό 
της αρχαιότητας η προηγούμενη υπηρεσία στην Αρχή. 
Τα τακτικά μέλη προηγούνται των αναπληρωματικών»

2. Στο άρθρο 4 αντικαθίσταται η φράση «στο γραφείο 
του Προέδρου» από τη φράση «στο Τμήμα Διοικητικών 
και Οικονομικών Υποθέσεων».

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Για τις συνεδριάσεις της Αρχής συντάσσεται πρακτι−
κό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, ο τόπος και χρόνος 
της συνεδρίασης, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρι−
σταμένων, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική 
περιγραφή, οι αποφάσεις που λήφθηκαν με καταχώρηση 
των ονομάτων και της γνώμης των μελών που τυχόν 
μειοψήφησαν. Χρέη γραμματέα εκτελεί ειδικά προς 
τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο υπάλληλος. Για 
την υποβοήθηση του έργου του Γραμματέα επιτρέπε−
ται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η μαγνητοφώνηση των 
συνεδριάσεων της Αρχής. Τα πρακτικά υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή μόνον από τον 
Πρόεδρο, εάν δεν κριθεί απαραίτητη η παρουσία Γραμ−
ματέα.»

Άρθρο 2

1. Μετά το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας προ−
στίθεται άρθρο 5α που έχει ως εξής:
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«Άρθρο 5α

1. Η Αρχή συνεδριάζει σε Ολομέλεια και Τμήμα που 
συγκροτείται από τρία τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη 
και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον 
Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του Τμήματος λαμβά−
νονται με πλειοψηφία τριών μελών της. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας η υπόθεση παραπέμπεται υποχρεωτικά στην 
Ολομέλια. Η εισαγωγή των υποθέσεων στην Ολομέλεια 
ή στο Τμήμα γίνεται με πράξη του Προέδρου και με 
κριτήριο τη σπουδαιότητα των προκαλουμένων ζητημά−
των ή τη γενικότερη σημασία της υπόθεσης. Το Τμήμα 
μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια, 
η οποία έχει σε κάθε περίπτωση την εξουσία να ανα−
καλεί ή να τροποποιεί αυτεπαγγέλτως τις αποφάσεις 
του Τμήματος.

2. Η τοποθέτηση των τριών τακτικών και των αντί−
στοιχων αναπληρωματικών μελών στο Τμήμα γίνεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκ περιτροπής με 
πράξη του Προέδρου που αναρτάται στο Κατάστημα της 
Αρχής και καταχωρίζεται στην διαδικτυακή πύλη της».

2. Στο Άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας προστί−
θεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

«Αιτήσεις, προσφυγές, αντιρρήσεις, παράπονα, κα−
ταγγελίες προδήλως απαράδεκτες ή αβάσιμες ή υπο−
βαλλόμενες καταχρηστικά ή ανωνύμως τίθενται στο 
αρχείο με πράξη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του 
ή εντεταλμένου μέλους της Αρχής, η οποία συνυπο−
γράφεται από το μέλος ή τον ελεγκτή που έχει ορισθεί 
ως εισηγητής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
συνυπογραφόντων, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτη−
ση στην Ολομέλεια ή στο Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση 
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2008

Ο Πρόεδρος της Αρχής
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ  
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