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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσι−
οδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση από−
φασης Κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών
και υπηρεσιών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προ−
διαγραφές.
2) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονι−
σμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3316/2005.
3) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1347/1.9.2005 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η
απόφαση της ως άνω παραγρ. 2.
4) Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Α΄ Βελτί−
ωση του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών
και Υπηρεσιών.
5) Το γεγονός ότι στον Κανονισμό Προεκτιμωμένων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, όπως αυτός ισχύ−
ει, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν διατάξεις που να
αφορούν:
α) στην πρόβλεψη αυξημένης αμοιβής για την παροχή
υπηρεσιών εξειδικευμένων έργων, ή έργων που απαιτούν
ειδικές μεθόδους κατασκευής και
β) στην προεκτίμηση αμοιβής για αναμόρφωση υφι−
στάμενων μελετών.
6) Τα νέα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμωμένων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών που συνέταξε η Δ/
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νση Μελετών Εργων Οδοποιίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. και αφορούν στα είδη εργασιών της ως άνω
παραγρ. 5.
7) Τη γνωμοδότηση 34 της συνεδρίας 12 της 8.6.2006
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Μελετών ύστε−
ρα από την από 4.6.2006 εισήγηση τηςΔ.Μ.Ε.Ο.
8) Το έγγραφο 14701/7.6.2006 του Τ.Ε.Ε. με το οποίο
διατυπώνει τις απόψεις του επί του κειμένου της εν
λόγω Β΄ Βελτίωσης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σε απάντηση του
εγγράφου με αρ. πρωτ. 1105/5.6.2006 του Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλου
9) Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
Και επειδή:
1) Σε ορισμένα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμε−
νων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, όπως αυτός ισχύει
μετά την Α΄ Βελτίωση που εγκρίθηκε με την απόφαση
ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005, κρίνεται σκόπιμο να περιλη−
φθούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ορθολογικότερες
αμοιβές σε σχέση με την αντίστοιχα προσφερόμενη
εργασία. Οι διατάξεις αυτές αφορούν :
α) Στην πρόβλεψη αυξημένης αμοιβής για παροχή υπη−
ρεσιών εξειδικευμένων έργων, ή έργων που απαιτούν
ειδικές μεθόδους κατασκευής και
β) Στην προεκτίμηση αμοιβής για αναμόρφωση υφι−
στάμενων μελετών.
2) Ο τρόπος προσδιορισμού της προεκτίμησης των
αμοιβών αυτών είναι ορθολογικός, εύλογος και αντικει−
μενικός, ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις
επιστημονικά άρτιων μελετών και υπηρεσιών και τυγχά−
νει της αποδοχής και του Τ.Ε.Ε., αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την Β΄ Βελτίωση του Κανονισμού Προε−
κτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών που αφορά
στη συμπλήρωση του άρθρου ΓΕΝ.4 (προσθήκη της νέας
παραγρ. 4 και μετονομασίας αυτού σε ΓΕΝ.4Β) και την
προσθήκη του νέου άρθρου ΓΕΝ.8Β, ως κατωτέρω :
Άρθρο ΓΕΝ.4Β Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημό−
νων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή
ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα
που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης
βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται
ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλά−
σμα ημέρας ως εξής:
α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη:
450*τκ
γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20
ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου
ΓΕΝ.3.
2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για
απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) πε−
ρισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας
μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον
ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία
απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω
ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μι−
κρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι
περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων,
γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών
δαπανών του.

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίω−
ση 22 ανθρωποημερών.
4. Η ποοεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή
ανεξαρτήτων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα,
εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμέ−
νες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευ−
ής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να
εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοι−
βών που ορίζονται στη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του
χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η
απασχόληση είναι περιορισμένης διάρκειας.
Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά ανα−
φέρονται, η εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό,
σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και δομη−
μένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή
γέφυρες ειδικής μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές,
προβολοδομήσεις. με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα
με προβλήματα έδρασης. υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή
με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρο−
μοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων
θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά
έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως
διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ.
Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών,
των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής,
απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Εργων
(Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Άρθρο ΓΕΝ.8Β Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποί−
ηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης.
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ των προς ανάθε−
ση μελετών στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται
συμπλήρωση, ή επικαιροποίηση, ή μερική τροποποίηση
παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της
προεκτιμώμενης αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου νέας
μελέτης.
Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το βαθμό αναμόρφωσης
μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% της προεκτιμώμενης
αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου.
2. Για την ένταξη σε διακήρυξη εκπόνηση μελέτης
ή παροχής υπηρεσιών, απαιτείται γνωμοδότηση του
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ΔΜΕΟ/α/
ο/1257/9.8.2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από−
φαση ΔΜΕΟ/α/1347/1.9.2005 και συμπληρώθηκε με την
απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005.
Γ) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους διαγω−
νισμούς των οποίων η περίληψη της προκήρυξης θα
αποσταλεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθ.63936/Β7
(2)
Αντικατάσταση μελών ΔΣ του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2083/1992.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 14 του π.δ. 100/1994
(ΦΕΚ 78 τ.Α΄.)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ
151 τ. Α΄/16.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 12/17378/10.8.2004 εγκύκλιο
του ΥΠΕΣΔΔΑ.
δ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 12068/18/Β2−2308/30.6.1994 (ΦΕΚ
509 τ. Β΄/1.7.1994) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών
ΔΣ του ΚΕΓ», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 821 τ.Β΄/2.11.1994
και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.120.61/3/Β2/475
(ΦΕΚ 104 τ. Β΄/18.2.1997), Β7/448/26.9.2000 (ΦΕΚ 1230 τ.
Β΄/9.10.2000) και Β7/285/17.7.2001 (ΦΕΚ 1006 τ. Β΄ /1.6.2001)
υπουργικές αποφάσεις.
6. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/51404/13.6.2006
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και το υπ’ αριθμ.
149/29.6.2006 έγγραφο του ΥΠ ΕΞ τα οποία αναφέρονται
σε ορισμό νέων εκπροσώπων στο ΔΣ του ΚΕΓ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε τους εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠΕΞ
και του ΥΠΠΟ στο ΔΣ του ΚΕΓ, ως ακολούθως:
α) τον Παναγιώτη Λιγομενίδη (τακτικό μέλος της Ακα−
δημίας Αθηνών) εκπρόσωπο του ΥΠΕΠΘ, ως Πρόεδρο
στη θέση του Δημ. Φατούρου,
β) την Νιόβη Αγγελική Τρύφωνα − Αντωνοπούλου (επικ.
καθηγ. του Τμήματος Αγγλικής του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης) εκπρόσωπο του ΥΠ.ΕΞ.,
ως τακτικό μέλος, στην θέση του Σπ. Πνευματικού, με
αναπληρώτρια την Ειρ. Σακελλάρη (διευθύντρια Πε−
ριφέρειας Αμερικής στη Γ.Γ.Α.Ε.) στην θέση της Κυρ.
Νταγαδάκη,
γ) τον Αντωνάρα Αναστάσιο (υπάλληλο με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας
Αρχαιολόγου) εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ., ως τακτικό μέ−
λος, στην θέση της Ουρ. Λαμψίδου, με αναπληρώτρια
την Ιγνατιάδου Δέσποινα (μόνιμη υπάλληλο με βαθμό
Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων) στη θέση του Δημ.
Δασκαλόπουλου.
2. Ορίζουμε τονΑντώνιο Ρεγκάκο, καθηγ. του Τμήματος
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. στη θέση του απο−
βιώσαντος καθηγ. Αναστασίου − Φοίβου Χρηστίδη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθμ. οικ. 8746
(3)
Κατ’ αποκοπή χορήγημα για την καθαριότητα της Πε−
ριφέρειας Αττικής του Φορέα Φ 909 − 06/063 ΚΑΕ
1232 Οικονομικού Έτους 2006 (από 1.7.2006 έως
30.9.2006).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του ν. 2362 /27.4.1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

12801

2) Του ν. 2503/30.5.1997 «Διοίκηση, Οργάνωση στελέχω−
ση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72542/0020/27.12.2004, απόφαση του
Γ.Λ.Κ. «Περί διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογι−
σμού οικ. Έτους 2005 Περιφερειακών Υπηρεσιών.
4) Την υπ’ αριθμ. 774/16.1.2004 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης εξου−
σίας να υπογράφει με εντολή Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας ο Διευθυντής Διοίκησης (ΦΕΚ 90/Β΄/23.1.2004),
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 1.7.2006
έως 30.9.2006 κατ’ αποκοπή χορήγημα και χωρίς απόδο−
ση λογαριασμού στο όνομα της Διευθύντριας Διοίκησης
της Περιφέρειας Αττικής, για αντιμετώπιση δαπανών
καθαριότητας της υπηρεσίας του το ποσό των Χιλίων
Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (1.425,00 €).
Το ανωτέρω χορήγημα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1232
Φ.909−06 /063 Προϋπολογισμού Εξόδων Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 4 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Aριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14856
(4)
Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση μί−
σθωσης έργου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπού−
λου Μεσογαίας.
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 & άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ.7756/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 33163/23.6.2006 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και με
ης ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και σύμφω−
να με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην αριθμ. 5/2006
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βι−
βλιοθήκης Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
ΑΜΟΙΒΗ
Βιβλιοθηκονόμοι
2
Εύρυθμη λειτουργία της 13.000,00€
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Καθαριστής
1
Καθαρισμός των κτιριακών 1.200,00€
εγκαταστάσεων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Μαρκοπούλου και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006.
Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η
έδρα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαρκοπούλου Μεσο−
γαίας, η οποία έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης,
εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006
Με εντολή Γ. Γ. Περιφ. Αττικής
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
Aριθμ. οικ. 18723
(5)
Έγκριση πρόσληψης −προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κα−
στελλίου.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καστελλίου που κοι−
νοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε περίπτωση που
οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού,
να ενημερώσει απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε
ημερών από λήψεως της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. αριθμ. 5/2005 με
αριθμ. πρωτ. 5345/4.2.05, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και
12935/10.3.2006.
3. Τις υπ’ αριθμ. 93 και 95/2006 αποφάσεις του Δ.Σ. με
τις οποίες αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.
4. Τις από 9.3.2006 γνωμοδοτήσεις του πληρεξούσιου
Δικηγόρου από τις οποίες προκύπτει ότι η πρόσληψη
του αναφερόμενου στις παραπάνω αποφάσεις προσω−
πικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 32921/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Α.Α. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθηκαν για
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Τεμένους σύμβα−
σης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κατωτέρω:
Α)Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
1. Ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ
2. Ενός (1) χειριστή μηχανημάτων
3. Δύο (2) οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
4. Ενός (1) βοηθού χειριστή φορτωτή − εκσκαφέα
5. Ενός (1) Ηλεκτρολόγου Δ.Ε
6. Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων
7. Μίας (1) καθαρίστριας
8. Ενός (1) τεχνολόγου γεωπόνου
9. Ενός (1) ατόμου για την τήρηση βιβλίων δημοτολο−
γίου, μητρώων κ.λ.π.
10. Ενός (1) ατόμου για τη διεξαγωγή των Πολιτιστικών
εκδηλώσεων
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: α) Η τεχνική υποστήριξη
του Δήμου, β) από τους από αριθμ. (2) έως και αριθμ. (4)
καθώς και ο με αριθμ. (6), η εκτέλεση έργων αγροτικής
οδοποιίας γ) από τον με αριθμ. (5) η συντήρηση του δη−
μοτικού φωτισμού, δ) από την με αριθμ. (7) η καθαριότητα
του δημοτικού καταστήματος και του πρώην κοινοτικού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αριθμ. 5/2005 με
αριθμ. πρωτ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006
και 12935/10.3.2006.
3. Την υπ’ αριθμ. 3/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου για το έτος 2006.
4. Την από 20.3.2006 ννωμοδότηση του Πληρεξούσιου
Δικηγόρου του Οργανισμού από την οποία προκύπτει
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω
απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 32921/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθηκαν για
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη από τον Αθλητικό Οργανισμό
Δήμου Καστελλίου σύμβασης μίσθωσης έργου για το
έτος 2006 ως κατωτέρω:
Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
Ενός (1) Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Β) Χρονικη διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η υλοποίηση αθλητικών
προγραμμάτων του Οργανισμού.
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 7.000,00 €, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 3/2006 απόφαση του Δ. Σ.
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καστελλίου.
Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Καστελλίου
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη−
κόντων του −προσωπικού που υπηρετεί στο Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Καοτελλίου.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Οργανι−
σμού συνολικού ποσού 7.000,00 €.

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. οικ. 18296
(6)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από το Δήμο Τεμένους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
καταστήματος Αγίου Σύλλα, από τον με αριθμ. (8) η λει−
τουργία του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ε) από τον
με αριθμ. (9) η τήρηση (διορθώσεις − συμπληρώσεις) βι−
βλίων, δημοτολογίων, μητρώου, σύνταξη στρατολογικών
καταλόγων, σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
−άρδευσης, διερεύνηση δυνατοτήτων και αξιοποίηση αυ−
τών για την εφαρμογή Προγραμμάτων και στ) από τον με
αριθμ. (10) Η διεξαγωγή των Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 169.884,00 €, όπως ορίζεται
ειδικότερα στις υπ’ αριθμ. 93 και 95/2006 αποφάσεις του
Δ. Σ. του Δήμου Τεμένους.
Ε) Τόπος εκτέλεσης τού έργου: Δήμος Τεμένους.
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο
Τεμένους.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δήμου
συνολικού ποσού 169.884,00 € .
Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.
Ο Δήμος Τεμένους που κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευ−
θείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από λήψεως
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 18289
(7)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από το Δημοτικό Στάδιο Αρχανών «Μαρ−
κομιχελάκειο».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αριθμ. 5/2005 με
αριθμ. πρωτ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006
και 12935/10.3.2006.
3. Την 2/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφα−
σίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου για το έτος 2006.
4. Την από 28.2.2006 γνωμοδότηση του Πληρεξούσιου
Δικηγόρου του Οργανισμού από την οποία προκύπτει
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω
απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 32921/23.6.06 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθηκαν για
τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δημοτικό Στάδιο Αρ−
χανών «Μαρκομιχελάκειο» σύμβασης μίσθωσης έργου
για το έτος 2006 ως κατωτέρω:
Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
Ενός (1) Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η υλοποίηση αθλητικών
προγραμμάτων του Δημοτικού Σταδίου.
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 14.500,00 €, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Δ. Σ. του
Δημοτικού Σταδίου Αρχανών «Μαρκομιχελάκειο.
Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δημοτικό Στάδιο Αρ−
χανών «Μαρκομιχελάκειο».
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό
Στάδιο Αρχανών «Μαρκομιχελάκειο.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Οργανι−
σμού συνολικού ποσού 14.500,00 €.
Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.
Το Δημοτικό Στάδιο Αρχανών «Μαρκομιχελάκειο που
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε περίπτωση
που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό
είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπι−
κού, να ενημερώσει απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε
ημερών από λήψεως της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 26 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 9369
(8)
Αύξηση αριθμού ημερών εκτός έδρας Γεωτεχνικών υπαλ−
λήλων και Μηχανικών που υπηρετούν στους ΟΤΑ β΄
βαθμού Περιφέρειας Πελ/σου για το έτος 2006.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
2. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α/ 18.2.1999)
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/20.4.1976)
«Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημο−
σιευομένης ύλης και ρυθμίσεις θεμάτων αναφερομένων
εις την έκδοση και κυκλοφορία ταύτης».
4. Την υπ’ αριθμ. 8095/7.7.2000 απόφασή μας «Ανώτατο
όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Περιφέρειας Πελ/σου» όπως αυτή έχει συμπληρωθεί.
5. Τη διάταξη του άρθρου 25 της παρ. 6 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις με την οποία μεταβιβάσθηκε στον
αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η έκδοση
απόφασης υπέρβασης του ανώτατου ορίου των ημερών
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εκτός έδρας που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ.3
του ν. 2685/1999».
6. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας πέραν του
ανώτατου επιτρεπομένου ορίου, των πιο κάτω υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στις Ν.Α. της Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου για το έτος 2006.
α. Των Μηχανικών για την επίβλεψη μελετών και έργων
που βρίσκονται σε εξέλιξη.
β. Των Γεωτεχνικών υπαλλήλων για την εφαρμογή των
προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας
που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να ολοκληρωθούν
προκειμένου να μη στερηθούν οι αγρότες των οικ. ενι−
σχύσεων οι εξαγωγείς νωπών και επεξ/σμένων γεωργι−
κών προϊόντων, οι επενδυτές τον έλεγχο και προώθηση
των επενδύσεων τους κ.λ.π.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/54865/20.7.1999 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών «Κοινοποίηση ν. 2685/1999» στη σελί−
δα 3 της οποίας αναφέρεται πότε επιτρέπεται η υπέρ−
βαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας»,
αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε για το έτος 2006 τα ανώτατα όρια του
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθη−
καν με την υπ’ αριθμ. 8095/7.7.2000 απόφασή μας όπως
έχει αυτή συμπληρωθεί, στους Γεωτεχνικούς υπαλλή−
λους και τους Μηχανικούς που υπηρετούν στους ΟΤΑ β΄
βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα μετακι−
νηθούν εκτός έδρας για τη διεξαγωγή ελέγχων και την
εφαρμογή προγραμμάτων του εν γένει γεωργικού τομέα
και για τις ανάγκες ελέγχων και επίβλεψης μελετών και
έργων αντίστοιχα, ως κατωτέρω:
1. Γεωπόνοι, αριθμός ημερών:
55
2. Κτηνίατροι, αριθμός ημερών:
45
3. Ιχθυολόγοι, αριθμός ημερών:
30
4. Δασολόγοι, αριθμός ημερών:
40
5. Μηχανικοί, αριθμός ημερών:
45
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη
271.000,00€ περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
των οικείων προϋπολογισμών των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Tρίπολη, 3 Ιουλίου 2006
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
Αριθμ.: 9876
(9)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στον Α΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώ−
ρων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και
2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/8/17.2.2006 απόφαση του Δ.Σ του
Α΄ Δημ. Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αγίων Θεοδώρων
Ν. Κορινθίας, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτή βεβαιώσεις

πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις
έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύ−
πτουν εξαρτημένη εριγασία.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98, και την
αριθμ. 32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/
σης, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας
ενός (1) έτους για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων το έργο που θα
παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν ανάγεται
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων
του, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Α΄ Δημο−
τικό Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων, το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση έργου,
το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον
τόπο εκτέλεσης του έργου ως εξής:
1. Τρεις (3) ΔΕ βοηθούς−βρεφονηπιοκόμους για τη λει−
τουργία του Παιδικού Σταθμού.
Η αμοιβή για κάθε μία βοηθό − βρεφονηπιοκόμο θα
ανέλθει στο ποσό των 11.500 ΕΥΡΩ.
2. Μία (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο για τη λειτουργία του
Παιδικού Σταθμού.
Η αμοιβή για την ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των
12.300 ΕΥΡΏ.
Ο τόπος που θα παρασχεθούν τα παραπάνω έργα
είναι ο χώρος του Α΄ Δημ. Πα|δικού Σταθμού Αγίων
Θεοδώρων.
Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι ένα (1)
έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 26 Ιουνίου 2006
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
Αριθμ.: oικ. 9874
(10)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κοριν−
θίων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994, 2240/1994 και
2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 11/17.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. του
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορινθίας
Ν. Κορινθίας, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου και τις συνημμένες σ’ αυτή βεβαιώσεις
πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις
έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύ−
πτουν εξαρτημένη εργασία.
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4. Το υπ’ αριθμ. 32933/23.6.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, και την
υπ’ αριθμ. 32903/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/
σης, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας
ενός (1) έτους, για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού
Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων, το έργο που
θα παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν ανάγεται
στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων
του, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πνευματικό
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων, το συγκεκριμένο
έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση έργου,
το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και τον
τόπο εκτέλεσης του έργου ως εξής:
1. Έναν (1) Δάσκαλο κλασικού χορού για τη διδασκαλία
των μελών του τμήματα κλασικού−μοντέρνου χορού. Η αμοι−
βή του ανωτέρω θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 Ευρώ.
2. Έναν (1) Δάσκαλο φωνητικής για τα χορωδιακά τμήμα−
τα. Η αμοιβή του θα ανέλθει στο ποσό των 1.000 Ευρώ.
3. Έναν (1) Προπονητή σκακιού για το αντίστοιχο τμήμα.
Η αμοιβή του θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 Ευρώ.
4. Έναν (1) Χοροδιδάσκαλο για το τμήμα Παραδοσια−
κών Χορών της Αρχαίας Κορίνθου και Ξυλοκέριζας. Η
αμοιβή του θα ανέλθει στο ποσό των 6.500 Ευρώ.
Το έργο των ανωτέρω απασχολουμένων θα εκτε−
λεσθεί στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου όπου
λειτουργεί το κάθε τμήμα. Η διάρκεια των συμβάσεων
είναι ένα (1) έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 26 Ιουνίου 2006
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩ−
ΤΙΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7603 /6.6.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Αντινομάρχηςς
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
Αριθμ.: 1491
(12)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Β.
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
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297/2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κλπ» και του
Κεφ. Β΄ Άρθρου 2 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1 περ Β) και 3 (παρ)
του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91/4/20.4.1976) (περί της εις την
εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευμένης ύλης).
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την δι−
εκπεραίωση των δράσεων του προγράμματος LIFΕ κατά
τις εργάσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, που υπηρετούν στη Δ/νση
Εγγείων Βελτιώσεων η οποία είναι ο Συντονιστής−Δια−
χειριστής (Project Manager) του έργου.
4. Την ομόφωνη απόφαση της Καθοδηγητικής − Συ−
ντονιστικής επιτροπής (Steering Committee) στη δεύ−
τερη συνεδρίαση, πρακτικό Νο 2, για την μεταφορά
κονδυλίων στην κατηγορία δαπανών προσωπικό για την
πληρωμή των υπερωριών των υπαλλήλων της Δ.Ε.Β. που
θα ασχοληθούν με την εφαρμογή του προγράμματος
LIFΕ.
5. Το από 10.1.2006 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι
έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση για πληρωμή
των υπερωριών των υπαλλήλων της Δ/νσης Εγγείων
Βελτιώσεων από το πρόγραμμα LIFΕ.
6. Το υπ’ αριθμ. 182/30.12.2003 έγγραφο του Γραφείου
Τοπικού Πόρου της Ν.Α. Φλώρινας περί «ένταξης και
Χρηματοδότησης έργων του 2ου ΕΑΠ Ν. Φλώρινας»,
αποφασίζουμε:
Την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων της Δ.Ε.Β.
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, καθ’ υπέρ−
βαση της υποχρεωτικής, κατά τις απογευματινές ώρες
για το χρονικό διάστημα από 1.7.2006 έως 30.9.2006,
σύμφωνα και με τις παραπάνω διατάξεις, ως εξής:
Υπηρεσία
Αριθμός Υπηρετούντων Υπαλλήλων Σύνολο Ωρών
Δ/νση Εγγείων
11
1.250
Βελτιώσεων
Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί κατά τις
απογευματινές ώρες, κάθε εργάσιμη ημέρα, από ώρα
15:00 ως ώρα 22:00.
Η καθιέρωση της υπερωριακής απογευματινής εργα−
σίας των υπαλλήλων της παραπάνω υπηρεσίας, κρί−
νεται απαραίτητη για την εφαρμογή των δεσμεύσεων
και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος
LIFE «Διατήρηση − διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα
−Ζάζαρη» − «Conservation management of Cheimaditida
and Zazari Wetlands».
Οι δαπάνες της παρούσας θα βαρύνουν τις πιστώσεις
της Ν.Α. Φλώρινας Φ.072 ΚΑΕ 0511 ύψους 7,000 €. Η ισχύς
της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 30 Ιουνίου 2006
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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