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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 80030
(1)
Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης
και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α΄98),
β. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και
άλλες διατάξεις» (Α΄258),

γ. των β.δ. 404/1971 και 405/1971 (Α΄123) περί «Καθορι−
σμού των τακτικών θέσεων των προσόντων κ.λπ.» και
«Οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπη−
ρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.» αντιστοίχως,
δ. του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διά−
λογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Α΄111),
ε. του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των
κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας» (Α΄272),
στ. του π.δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαί−
δευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληρο−
φορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών»
(Α΄61).
2. Την υπ’ αριθμ. 80045/31.7.2003 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση και λει−
τουργία της Ειδικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β΄1094).
3. Την υπ’ αριθμ. Β114809/30.4.2007 απόφαση – Πρότα−
ση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., όπως συμπληρώθηκε με
το υπ’ αριθμ. Β115908/11.5.2007 έγγραφό του.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη (άλλα περι−
στολή αυτής) εις βάρος του προϋπολογισμού του Ορ−
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
αποφασίζουμε:
1. Την συγχώνευση των τοπικών υπηρεσιών (Τ.Υ.) και
των αντίστοιχων Κέντρων Προώθησης Απασχόλη−
σης (Κ.Π.Α.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε ενιαίες κατά πόλη ή περιοχή
υπηρεσιακές μονάδες, οι οποίες αποκαλούνται Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης 2 «Κ.Π.Α.2» του Οργανισμού,
ως εξής:

1

Τ.Υ.25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

και

Κ.Π.Α.25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α.2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

2

Τ.Υ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

και

Κ.Π.Α.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3

Τ.Υ.ΑΙΓΑΛΕΩ

και

Κ.Π.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΙΓΑΛΕΩ

4

Τ.Υ.ΑΙΓΙΟΥ

και

Κ.Π.Α.ΑΙΓΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΙΓΙΟΥ

5

Τ.Υ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

και

Κ.Π.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

6

Τ.Υ.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

7

Τ.Υ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

και

Κ.Π.Α.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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8

Τ.Υ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

σε

Κ.Π.Α.2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

9

Τ.Υ.ΑΡΤΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΑΡΤΑΣ

σε

Κ.Π.Α 2 ΑΡΤΑΣ

10

Τ.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ

σε

Κ.Π.Α 2 ΑΧΑΡΝΩΝ

11

Τ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΒΕΡΟΙΑΣ

12

Τ.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ

13

Τ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14

Τ.Υ. ΔΑΦΝΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΔΑΦΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΔΑΦΝΗΣ

15

Τ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΔΡΑΜΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΔΡΑΜΑΣ

16

Τ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΕΔΕΣΣΑΣ

17

Τ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

18

Τ.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

19

Τ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20

Τ.Υ. ΘΗΒΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΘΗΒΩΝ

σε

Κ.Π.Α 2 ΘΗΒΩΝ

21

Τ.Υ. ΙΛΙΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΙΛΙΟΥ

22

Τ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

23

Τ.Υ.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

και

Κ.Π.Α.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

24

Τ.Υ.ΚΑΒΑΛΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΚΑΒΑΛΑΣ

25

Τ.Υ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

26

Τ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

27

Τ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

28

Τ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α.2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

29

Τ.Υ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

30

Τ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

31

Τ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΙΛΚΙΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΙΛΚΙΣ

32

Τ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΟΖΑΝΗΣ

33

Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

34

Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

και

Κ.Π.Α ΛΑΜΙΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΛΑΜΙΑΣ

35

Τ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΛΑΡΙΣΑΣ

36

Τ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΛΑΥΡΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΛΑΥΡΙΟΥ

37

Τ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38

Τ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΜΕΓΑΡΩΝ

39

Τ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

και

Κ.Π.Α ΜΟΣΧΑΤΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΜΟΣΧΑΤΟΥ

40

Τ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

και

Κ.Π.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

41

Τ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

και

Κ.Π.Α ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

42

Τ.Υ. ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

43

Τ.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

και

Κ.Π.Α ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

44

Τ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ

και

Κ.Π.Α ΝΙΚΑΙΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΝΙΚΑΙΑΣ

45

Τ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΞΑΝΘΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΞΑΝΘΗΣ

46

Τ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

47

Τ.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

48

Τ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ

και

Κ.Π.Α ΠΕΙΡΑΙΑ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΕΙΡΑΙΑ

49

Τ.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

και

Κ.Π.Α ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

50

Τ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

σε

Κ.Π.Α 2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

51

Τ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
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52

Τ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

53

Τ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΠΥΡΓΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΠΥΡΓΟΥ

54

Τ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

55

Τ.Υ. ΡΟΔΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΡΟΔΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΡΟΔΟΥ

56

Τ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΣΠΑΡΤΗΣ

57

Τ.Υ. ΣΥΡΟΥ

και

Κ.Π.Α. ΣΥΡΟΥ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΣΥΡΟΥ

58

Τ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ

και

Κ.Π.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΤΟΥΜΠΑΣ

59

Τ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

και

Κ.Π.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

60

Τ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

και

Κ.Π.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ

61

Τ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

και

Κ.Π.Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ

σε

Κ.Π.Α 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

62

Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

και

Κ.Π.Α ΧΑΛΚΙΔΑΣ

σε

Κ.Π.Α. 2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2. Κάθε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (Κ.Π.Α. 2)
εντάσσεται, ως οργανική μονάδα, σε επίπεδο τμήματος,
στην Ειδική Υπηρεσία Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., απαρτίζεται
από τρία Γραφεία, ήτοι: το Γραφείο Απασχόλησης, το
Γραφείο Ασφάλισης και το Γραφείο Υποστήριξης, με
τρεις αντίστοιχους Υπευθύνους.
Οι προϊστάμενοι των Κέντρων Προώθησης Απασχόλη−
σης 2 (Κ.Π.Α. 2) έχουν τα προσόντα που ορίζονται με το
άρθρο 12 παρ.9 του ν. 3144/2003 και τις κατ’ εξουσιοδό−
τηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και η επιλογή
τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.
3. Με βάση την ως άνω αναφερόμενη διάρθρωση, το
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (Κ.Π.Α.2) έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
3.1. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
α) Εγγράφει ανέργους.
β) Πληροφορεί και υποστηρίζει ανέργους, εργαζόμε−
νους, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς, αναπτύσσοντας
για το σκοπό αυτό ανάλογο πληροφοριακό σύστημα.
γ) Εφαρμόζει τα μεθοδολογικά εργαλεία της εξατο−
μικευμένης προσέγγισης, το Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία ταξινόμησης των
ανέργων, την παρακολούθηση της πορείας τους και
αποτίμησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της
εν γένει λειτουργίας του Κ.Π.Α.
δ) Εφαρμόζει μεθόδους και προγράμματα επαγγελμα−
τικού προσανατολισμού, τεχνικών αναζήτησης εργασίας,
συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβου−
λιών, ομαδική συμβουλευτική κ.λπ.. Ειδικότερα ασχολεί−
ται με την εφαρμογή:
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων για τη διάγνω−
ση των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών των
ομάδων – στόχων (στοχευμένη προσέγγιση).
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων για τη σύνταξη /
στοχοθεσία Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.).
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων για την υπόδειξη
ανέργων σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης (ΚΕΚ).
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων της παρακο−
λούθησης και αξιολόγησης Α.Σ.Δ.
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων για τη Συμβου−
λευτική Αναζήτησης Εργασίας.
• Μεθόδων / διαδικασιών / εργαλείων για τη Συμβου−
λευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
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• Εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ομά−
δες – στόχους.
ε) Συνεργάζεται, όταν και όπου αυτό κρίνεται απα−
ραίτητο, με τις θυγατρικές εταιρείες του Οργανισμού
«Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική – Πληρο−
φορική Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για
την προώθηση των σκοπών του, καθώς και με άλλους
αρμόδιους για τη αγορά εργασίας φορείς.
στ) Παρακολουθεί την παροχή υπηρεσιών συμβουλευ−
τικής και εξατομικευμένης υποστήριξης των ανέργων
και μεριμνά για την ένταξή τους στις ενεργητικές πο−
λιτικές απασχόλησης.
ζ) Επιμελείται της συνοχής των προσφερομένων εντός
των Κ.Π.Α. υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εξατομικευμένης
Παρέμβασης.
η) Συγκεντρώνει και καταγράφει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη ζήτηση και τα χαρακτηριστικά
των θέσεων εργασίας σε επίπεδο τοπικής αγοράς και
αναπτύσσει μηχανισμούς πρόσβασης στις επιχειρήσεις
των τοπικών αγορών.
θ) Εφαρμόζει μεθοδολογίες σύνδεσης με τις επιχει−
ρήσεις της περιοχής ευθύνης του και συνεργάζεται
με τοπικούς, επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς
εταίρους.
ι) Παρακολουθεί την αγορά εργασίας και προσανατο−
λίζει την εξατομικευμένη παρέμβαση σε επιλεγμένους
τομείς της αγοράς εργασίας.
ια) Παραλαμβάνει τις αναγγελίες πρόσληψης, τις κα−
ταγγελίες σύμβασης εργασίας, τις λύσεις σύμβασης
ορισμένου χρόνου και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις
εργαζομένων, τηρώντας αντίστοιχα πρωτόκολλα.
ιβ) Παρακολουθεί την εργασιακή πορεία των τοποθε−
τηθέντων ανέργων.
ιγ) Χρησιμοποιεί αξιολογικά εργαλεία για την ποιοτική
και ποσοτική απόδοσή του στην αγορά εργασίας, καθώς
και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του στην
τοποθέτηση ανέργων.
ιδ) Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα Προγράμματα Απασχό−
λησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή της εξατομικευ−
μένης παρέμβασης των ανέργων και την παρακολούθη−
ση των τοποθετήσεων.
ιε) Στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητάς του,
παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών προγραμ−
μάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατα−
πολέμησης της ανεργίας.
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ιστ) Εφαρμόζει δείκτες για την αποτίμηση των αποτε−
λεσμάτων των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
ιζ) Εφαρμόζει συστήματα παρακολούθησης και αξιολό−
γησης της απόδοσης / επίδοσης των δραστηριοτήτων
και του προσωπικού του, συγκεντρώνει απολογιστικά
στοιχεία για τη λειτουργία του και τα υποβάλλει στη
Κεντρική Υπηρεσία – Διοίκηση.
ιη) Μεριμνά για τη διενέργεια ελέγχου στις επιχειρή−
σεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί αναγγελίας
προσλήψεων μισθωτών και επιβάλλει στους παραβάτες
τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
ιθ) Εκδίδει μετά από σύμφωνη γνώμη της συμβουλευ−
τικής επιτροπής Βιβλιάρια Υγείας και Εργασίας.
κ) Εκδίδει επαγγελματικές Ταυτότητες.
3.2. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μεριμνά για:
α) Την έκδοση αποφάσεων για την αναγνώριση του
δικαιώματος της τακτικής, μακροχρόνιας και εποχικής
ανεργίας, της ανεργίας ειδικών κατηγοριών του εργα−
τικού δυναμικού, καθώς και την έκδοση αποφάσεων
σχετικών με τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την αναγνώριση του δικαιώματος των ασφαλισμέ−
νων για τις παροχές: οικογενειακών επιδομάτων, επι−
δομάτων στράτευσης, μητρότητας, πρακτικής άσκησης
από πτυχιούχους ΤΕΙ, σπουδαστικής άδειας και επιδο−
μάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων.
γ) Την έκδοση αποφάσεων για την επιδότηση εργα−
ζομένων μετά από επίσχεση εργασίας, διακοπή εργα−
σιών της εκμετάλλευσης, πτώχευση, εκκαθάριση, θέση
υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από διαδικασία
προβλεπόμενη από το νόμο, μεταφορά ή συγχώνευση
επιχειρήσεων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του
νόμου.
δ) Την αναγνώριση του δικαιώματος για επιδότηση
εργαζομένων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Την αναγνώριση του δικαιώματος για επιδότηση
εργαζομένων από τρίτες χώρες, εφόσον υπάρχουν προς
τούτο σχετικές διακρατικές συμφωνίες.
στ) Την ενημέρωση του Τμήματος Εργατικού Δυναμι−
κού της Περιφερειακής Διεύθυνσης για όλες τις ανωτέ−
ρω κατηγορίες επιδοτούμενων.
ζ) Την αναγγελία του Ο.Α.Ε.Δ. ως δανειστή επιχειρήσε−
ων που πτωχεύουν ή τίθενται υπό καθεστώς εκκαθάρι−
σης για τις παροχές που έχει καταβάλει σε μισθωτούς
λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.
η) Την παρακολούθηση των ιστορικών στοιχείων όλων
των παροχών τις οποίες επιμελείται, καθώς και την
τήρηση όλων των λογαριασμών της.
θ) Την τήρηση ατομικών φακέλων των επιδοτούμενων
και μητρώου ασφαλισμένων.
θα) Την παραλαβή των αιτήσεων θεραπείας – ενστά−
σεων των ενδιαφερομένων και την προώθησή τους στα
αρμόδια όργανα για την έκδοση σχετικών αποφάσε−
ων.
3.3. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Επιμελείται όλων των θεμάτων που αφορούν το
προσωπικό της Υπηρεσίας.
β) Παρακολουθεί την κανονική προσέλευση και απο−
χώρηση όλων των υπαλλήλων.

γ) Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του αναγκαίου
εξοπλισμού, έντυπου υλικού κ.λ.π.
δ) Επιμελείται της ασφάλειας, συντήρησης και καθα−
ριότητας του κτηρίου της Υπηρεσίας, καθώς και της
συντήρησης και καλής λειτουργίας των πάσης φύσεως
εγκαταστάσεών του.
ε) Καταγράφει τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες και
εισηγείται στην Κεντρική Υπηρεσία – Διοίκηση τις ανα−
γκαίες βελτιώσεις του Κ.Π.Α. σε θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας. Καταγράφει τις ανάγκες επιμόρφωσης του
προσωπικού του και ενημερώνει σχετικά την Κεντρική
Υπηρεσία – Διοίκηση.
στ) Επιμελείται μέτρων δημοσιότητας των εν γένει
ενεργειών και δραστηριοτήτων του σε τοπικό επίπε−
δο.
ζ) Τηρεί τη σφραγίδα, τα πρωτόκολλα κοινής και εμπι−
στευτικής αλληλογραφίας, καθώς και το αρχείο της
Υπηρεσίας.
η) Μεριμνά για την παραλαβή, αποσφράγιση και δι−
ανομή της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και
για τη δακτυλογράφηση, παραβολή και αποστολή των
εξερχόμενων εγγράφων.
θ) Τηρεί το βιβλίο διαχείρισης των ταχυδρομικών τε−
λών απλής και συστημένης αλληλογραφίας.
ι) Φροντίζει για τη διεκπεραίωση οικονομικών θεμά−
των και την τήρηση βιβλίων, εντύπων και παραστατικών
σχετικά με τις παροχές και δαπάνες της Υπηρεσίας, τη
διαχείριση και τη φύλαξή τους.
ια) Τηρεί τα οικονομικά των προγραμμάτων απασχό−
λησης.
ιβ) Υποβάλλει κατά μήνα στην Περιφερειακή Διεύθυν−
ση τα πρωτότυπα των εκδοθέντων παραστατικών τα
οποία συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά.
κ) Διαχειρίζεται και διαφυλάσσει το πάσης φύσεως
υλικό.
λ) Παρακολουθεί σε στατιστικούς πίνακες όλα τα δε−
δομένα της μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας της και
συντάσσει περιοδικές εκθέσεις για την αποτελεσματι−
κότητα των παρεμβάσεών του στην αγορά εργασίας,
σε τοπικό επίπεδο και τις υποβάλλει στην Κεντρική
Υπηρεσία – Διοίκηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
Αριθμ. 303061/7505
(2)
Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ.
243983/1127/30.1.2006 απόφασης «Απαγόρευση εμπο−
ρίας σπόρων προς σπορά γενετικά τροποποιημένων
υβριδίων αραβοσίτου» του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β104/31.1.2006) και απαγό−
ρευση ελευθέρωσης τους στο περιβάλλον.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 «Περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλ−
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λιεργούμενων φυτικών ειδών» (L 193/20.7.2002, σελ. 1) και
ιδίως το άρθρο 18.
β) Της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 «για
τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της
Οδηγίας 90/220/ΕΚ του Συμβουλίου» (EL106/17.4.2001
σελ. 1) και ιδίως το άρθρο 23.
γ) Του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−
ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (Α 164), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 2, παρ. 10 του ν. 2040/1992
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες δια−
τάξεις» (Α 70) και το άρθρο 5 του ν. 2325/1995 «Τροπο−
ποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις»
(Α 153).
δ) Της υπ’ αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γε−
ωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποι−
κιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β 443) και
ιδίως το άρθρο 17 αυτής.
ε) Της υπ’ αριθμ. 38639/2017/21.9.2005 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός μέτρων και
όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποι−
ημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/18», και ιδίως την
παράγραφο 2 του άρθρου 26.
στ) Της υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(Β 1533).
2. Την ανάγκη πλήρους και αποτελεσματικής εφαρ−
μογής των αρχών της προφύλαξης και πρόληψης και
το γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να διαθέτουν,
στην περίπτωση ευαίσθητων και αμφιλεγόμενων φακέ−
λων που περιλαμβάνουν πολύπλοκα στοιχεία, αρκετό
περιθώριο εκτιμήσεως και ικανή προθεσμία προκειμέ−
νου να αξιολογήσουν με επιστημονικά κριτήρια όλα τα
δεδομένα.
3. Ότι, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της προ−
ληπτικής δράσης και της προφύλαξης καθώς και των
ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής γεωργικής παραγωγής
και της αναπτυγμένης μελισσοκομίας, νεότερα στοι−
χεία εντείνουν τις ανησυχίες ότι η εγκεκριμένη γενετική
τροποποίηση ΜΟΝ810 μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα,
(α) πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η
επίσης εγκεκριμένη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ863, ο
τρόπος δράσης των ενδοτοξινών της οποίας είναι συ−
ναφής με αυτόν της γενετικής τροποποίησης ΜΟΝ810,
ενέχει κινδύνους για την υγεία των θηλαστικών και
βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης και (β) το σύν−
δρομο κατάρρευσης μελισσιού (CCD) που παρουσιάσθη−
κε εκτεταμένα στις ΗΠΑ κατά το τελευταίο εξάμηνο,
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βρίσκεται υπό εξέταση για πιθανή συσχέτιση του με
βόσκηση μελισσών σε γενετικά τροποποιημένες καλ−
λιέργειες Bt.
4. Ότι κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι
οι λόγοι που αναφέρονται στο προοίμιο της τροπο−
ποιούμενης υπουργικής απόφασης καθώς και ότι δεν
έχουν δημοσιευθεί νεότερα επιστημονικά δεδομένα, τα
οποία να αναιρούν την επιστημονική τεκμηρίωση στην
οποία βασίσθηκε η απαγόρευση της ανωτέρω γενετικής
τροποποίησης.
5. Ότι η κατάθεση αίτησης της Ελλάδας για την
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της απαγό−
ρευσης που αναφέρεται στο θέμα σύμφωνα με το
άρθρο 18 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ, το άρθρο 23 της
Οδηγίας 2001/18/ΕΚ και το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ.
341561/2645/2000 κοινής υπουργικής απόφασης δεν
έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο διατύπωσης σχε−
τικής απόφασης ή πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής, ενώ εξάλλου όσον αφορά ανάλογες αιτήσεις της
Αυστρίας και της Ουγγαρίας σχετικά με την απα−
γόρευση χρήσης και εμπορίας της ίδιας γενετικής
τροποποίησης ΜΟΝ810, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε προτείνει την άρση των προσωρινών
μέτρων απαγόρευσης, το Συμβούλιο δεν έκανε δε−
κτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
συνεδριάσεις του στις 18.12.2006 και 20.2.2007, αντί−
στοιχα.
6. Ότι η τροποποίηση ΜΟΝ810 έχει εγκριθεί βάσει της
Οδηγίας 90/220/ΕΚ, η οποία έχει αντικατασταθεί με την
Οδηγία 2001/18/ΕΚ η οποία περιλαμβάνει εναρμονισμένα
κριτήρια εκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων για
τους ΓΤΟ. Επίσης, οι διαφορετικές αγροτικές δομές και
τα τοπικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με
πιο συστηματικό τρόπο ως προς την εκτίμηση περιβαλ−
λοντικού κινδύνου των ΓΤΟ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
aπόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρατείνεται η ισχύς της υπ’αριθμ. 243983/1127/30.1.2006,
ΦΕΚ 104/31.1.2006 υπουργικής απόφασης όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, σχετικά με την
απαγόρευση εμπορίας στη Χώρα σπόρων προς σπορά
των γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου
τα οποία φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810
και είναι εγγεγραμμένα στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλι−
ών, για δύο (2) ακόμα έτη από τη λήξη ισχύος της και
απαγορεύεται η ελευθέρωσή της εν λόγω γενετικής
τροποποίησης στο περιβάλλον για το ίδιο χρονικό δι−
άστημα.
Άρθρο 2
Ο πίνακας της ανωτέρω υπουργικής απόφασης με
τα υβρίδια αραβοσίτου τα οποία φέρουν τη γενετική
τροποποίηση ΜΟΝ810 αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Γενετικά τροποποιημένα υβρίδια αραβοσίτου της 25ης
Πλήρους Έκδοσης του Κοινού Καταλόγου ποικιλιών φυ−
τικών ειδών όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τα μέχρι
σήμερα εκδοθέντα συμπληρώματα.
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ΥΒΡΙΔΙΟ
ΥΒΡΙΔΙΟ
α/α
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
1
Aliacan BT
27 PR36R11
2
Aristis BT
28 Riglos BT
3
Bolsa
29 SF1035T
4
Campero BT
30 SF1036T
5
Cuartal BT
31 SF1112T
6
DK513
32 DKC3421YG
7
DKC 6550
33 PR38F71
8
DKC 6575
34 PR39V17
9
Elgina
35 Kuratus
10 Gambier BT
36 PR39F56
11 Jaral BT
37 Asturial BT
12 Levina
38 Azema YG
13 Novelis
39 Beles Sur
14 Olimpica
40 DKC5018YG
15 PR 32P76
41 DKC6531YG
16 PR 33P67
42 Evolia YG
17 Protect
43 Luson BT
18 Bacila
44 PR31N28
19 DKC4442YG
45 PR33B51
20 DKC5784YG
46 SF4701T
21 DKC6041YG
47 Viriato BT
22 Foggia
48 Abrego BT
23 Helen BT
49 Benji YG
24 PR32R43
50 Koffi YG
25 PR32W04
51 Rocco YG
26 PR34N44
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
α/α

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ.. οικ.11268
(3)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από τις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας
για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/1997 και
τις υπ’ αριθμ. 53855/1997 και 1746/1999 εγκυκλίους του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ
102/τ.Α΄/1.5.2002) «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών» καθώς και τις όμοιες του άρθρου 15 παρ. 1 του
ν. 3260/2004.
3. Το υπ’ αριθμ. 5403/16.5.2003 έγγραφο της Π.Δ.Ε.
περί διευκρινίσεων σχετικά με την έγκριση σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών.
4. Τα υπ’ αριθμ. 10307/17.5.2006 και Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/203/15093/13.6.2007 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γεν. Γραμ. Δημ. Δ/σης και Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης, με το οποίο κατανέμεται – εγκρίνεται
η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες για την λειτουργία των Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τους εξής όρους: α) οι
συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που θα στε−
λεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό β) Σε περίπτωση
αποχώρησης, παραίτησης κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης
έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συ−
νάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης
που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της
ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημε−
ρωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:
1. Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνα−
νίας (Παράρτημα Αγρινίου) για δύο (2) άτομα, για την
λειτουργία του ΚΕΠ, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει
από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με
μόνιμο προσωπικό.
2. Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανί−
ας (Μεσολόγγι) για ένα (1) άτομο, για την λειτουργία του
ΚΕΠ, επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
6 του ν. 2527/1997 και για χρονικό διάστημα έως έξι (6)
μήνες. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει από τη χρονική στιγμή
που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
3. Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας για δύο
(2) άτομα, για την λειτουργία του ΚΕΠ, επειδή συντρέ−
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Η ανωτέρω
σύμβαση λήγει από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 10899
(4)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Ν.Α. Αχαΐας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/1997 και
τις υπ’ αριθμ. 53855/1997, 1746/1999 και 6528/30.1.2006
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/253/5987/1.6.2006
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α/27.12.2006) με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη μίσθωσης έργου ενός ατόμου κα−
τηγορίας TE Διοικητικού Λογιστικού από την Ν.Α. Αχα−
ΐας με αντικείμενο έργου την παροχή αδειών εργασίας
αλλοδαπών, για (2) δύο μήνες.
3. Το υπ’ αριθμ. 31317/12.6.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας με ένα (1) άτομο TE Διοικητικού Λογιστικού με
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αντικείμενο έργου την παροχή αδειών εργασίας αλλο−
δαπών, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 8907/14.2.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού
έτους 2006 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου από την
Ν.Α. Αχαΐας ενός ατόμου TE Διοικητικού λογιστικού, με
αντικείμενο έργου την παροχή αδειών εργασίας αλλο−
δαπών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, 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 υπαλλήλων του οικείου φορέα
και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των
συμβάσεων αυτών.
Από την δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ, δημιουρ−
γείται δαπάνη μόνο σε βάρος του ισχύοντος προϋπολο−
γισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 10902
(5)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Ν.Α. Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/1997 και τις
αριθμ. 53855/1997, 1746/1999 και 6528/30.1.2006 εγκυκλί−
ους του ΥΠΕΣΔΔΑ.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/288/4521/1.6.2006
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α/27.12.2006) με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων
κατηγορίας ΠΕ από την Ν.Α. Ηλείας με αντικείμενο έρ−
γου την παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών, για (2)
δύο μήνες.
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3. Το υπ’ αριθμ. 31800/12.6.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ηλείας με δύο (2) άτομα ΠΕ με αντικείμενο έργου την
παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών, για χρονικό διά−
στημα δύο μηνών.
4. Το υπ’ αριθμ. 8907/14.2.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού
έτους 2006 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, αποφασί−
ζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου από την Ν.Α.
Ηλείας δύο (2) ατόμων ΠΕ με αντικείμενο έργου την
παροχή αδειών εργασίας αλλοδαπών, για χρονικό διά−
στημα δύο (2) μηνών, 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
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.
Από την δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ, δημιουρ−
γείται δαπάνη μόνο σε βάρος του ισχύοντος προϋπολο−
γισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
(6)
Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Με την υπ’αριθμ. 1522/25.6.2007 απόφαση του Νομάρχη
Φθ/δας έχει αναθεωρηθεί η άδεια λειτουργίας στην
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα, στην οδό Λαρίσης 60 Γαλανέϊκα Λαμίας, δυνα−
μικότητας 15 (δεκά πέντε) κλινών, με την νέα επωνυμία
«ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΡΛΑ κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΕΥΑΓ. ΓΑΛΑΝΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

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

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