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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 25521/5851 (1)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2008 απόφασης του Διοικητι−

κού Συμβουλίου περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Συνδέ−
σμου Προστασίας Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κο−
ρινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 32/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. και 
την αριθμ. 8 − θέμα 1ο/25.2.2008 γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνω−
μοδοτεί υπέρ της έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. 5948/3.5.2007 (ΦΕΚ 733/τ. Β΄/9.5.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με 
την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γε−
νικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα 
να υπογράφουν “Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας”, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 32/2008 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Ορθολογι−
κής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο 
ΑΡΙΩΝ» περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. και με την πρόβλεψη, 
όπως παρακάτω:
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Άρθρο 1ο

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι Υπηρεσίες του Σ.Π.Ο.Α.Κ. θα λειτουργούν σε επί−

πεδο Αυτοτελούς Γραφείου σύμφωνα με τη συστατική 
πράξη προσαρμογής του.

Άρθρο 2ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ −
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ −

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι 

αυτές που προβλέπονται από την συστατική πράξη του 
Συνδέσμου.

• Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου, 
καθώς και του λοιπού προσωπικού, είναι αυτές που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, π.δ., 
κανονισμών και από ειδικές εγκυκλίους που έχουν εκ−
δοθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3ο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι θέσεις του προσωπικού ορίζονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Βαθμός
ΠΕ1 Διοικητικός Μία (1) Δ−Α

Σύνολο Μία (1)

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. 

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Βαθμός
ΔΕ1 Διοικητικός Μία (1) Δ−Α

Σύνολο Μία (1) 
Άρθρο 4ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Μία (1) θέση Μερικής Απασχόλησης. 
Η πλήρωση της θέσης θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους οδηγίες 
που αφορούν στο προσωπικό αυτό.

Άρθρο 5ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, 
η ανάθεση καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων 
των υπαλλήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτε−
ρική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του Συνδέ−
σμου θα καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας 
και σχετικές αποφάσεις του Προέδρου του Συνδέσμου 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους 
υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα−
νισμό, ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 6ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου ορίζεται ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου.

Άρθρο 7ο 
Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, τον 

χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις 
άδεις, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προ−
βάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, η 

λύση υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι εκάστοτε 
ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 8ο 
Από την ψήφιση του παραπάνω Οργανισμού Εσωτερι−

κής Υπηρεσίας προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος του 
Συνδέσμου Προστασίας Ορθολογικής Ανάπτυξης του 
Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» προϋπολογι−
σμού έτους 2008 και επομένων ετών, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000 € και είναι εγ−
γεγραμμένη στον ΚΑ 00.6031 (Αποδοχές Υπαλλήλων).

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 19 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ 

F
Αριθμ. οικ. 5888 (2)

   Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Μακρυχωρίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του ν. 2539/1997 

«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 
244/97/τ.Α.΄).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997).

3) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

4) Την υπ’ αριθμ. 7978/1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 1199/99/
τ.Β.΄) περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του δήμου Μακρυχωρίου.

5) Την υπ’ αριθμ. 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/2007/τ.Β΄) από−
φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας «Με 
εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας.

6) Τις υπ’ αριθμ. 88/2007 και 133/2007 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 
του δήμου Μακρυχωρίου.

7) Τις υπ’ αριθμ. 82/2007 (36/2007 πρακτικό) και 34/2008 
(14/2008 πρακτικό) γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας, αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του δήμου Μακρυχωρίου Ν. Λάρισας ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προστίθεται στις υπηρεσίες του δήμου:
Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτοτελές Γραφείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών:
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοι−
χεία αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του 
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ΥΠΕΣΔΔΑ με την οποία θα συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π. 
αλλά και από τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες 
μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση 
υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.

Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά 
το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999).

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών 
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε−
σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται 
μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα−
λαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών.

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους 
υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό 
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
πάλι στα Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το 
οποίο παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από 
το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί 
με συστημένη επιστολή επί αντικαταβολή.

Η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, η 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η χορήγηση πα−
ραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.α. και η χορήγηση 
του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω 
ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ − ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ 

συστήνονται:
− Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV − ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Στο Αυτοτελές Γραφείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πο−

λιτών (Κ.Ε.Π.), προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ 1 Διοικητικού, 
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Μακρυχωρίου 
οικ. Έτους 2008 ύψους 49.000,00 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 7978/1999 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 23 Απριλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. ΜΕΓΑΣ
F

    Αριθμ. 4586 (3)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/ 
28.6.2007) 

γ) του π.δ. 129/2001 με το οποίο συστάθηκε το «Δη−
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου» με έδρα το Δήμο 
Μυκόνου.

2. Την υπ’ αριθμ. 12011/25.11.2003 απόφαση μας για 
την ψήφιση του ΟΕΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί−
ου Μυκόνου (Φ.Ε.Κ. 1847/Β/11.12.2003) και την υπ’ αριθμ. 
4453/10.6.2004 για την τροποποίηση του ΟΕΥ του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (ΦΕΚ 929/Β/ 
21.6.2004)

3. Την υπ’ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη−
ρεσίας του και την 30/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου με την σύμφωνη γνώμη του για την 
τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

4. Την υπ’ αριθμ. 13/2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που 
διατυπώθηκε στο πρακτικό 23/2008, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12011/25.11.2003 
απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4453/10.6.2004 όμοια μας για την τροποποίηση του ΟΕΥ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου ως εξής:

Στο κεφάλαιο Β «Προσωπικό − Οργανικές Θέσεις « και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 3 «Τακτικές Οργανικές Θέσεις 
Δημοσίου Δικαίου » προστίθενται α) δύο (2) θέσεις δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών και 
β) μία (1) θέση κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Υδραυλικών.

Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα ή με τις 
αντίστοιχες διατάξεις που τυχόν θα αντικαταστήσουν 
τις προαναφερόμενες.

Ακροτελεύτιο Άρθρο
Στον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ Μυκόνου έτους 2008 

έχει εγγραφεί στον κωδικό ΚΑ 60.601 πίστωση ύψους 
190.000 € για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσω−
πικού που πρόκειται να προσληφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 19 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

F
   Αριθμ. 22956/631 (4)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο Δήμο Λουτρακίου − Περαχώρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 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. 341/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λουτρακίου − Περαχώρας, περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και τη συνημ−
μένη σ’ αυτήν βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου ότι 
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οι αιτούμενες μισθώσεις έργου είναι γνήσιες συμβάσεις 
έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Το υπ’ αριθμ. 24270/17.4.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την ΔΙΠΠ/Φ.Ε
ΓΚΡ.1/76/34688/27.3.2008 απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 
19553/17.4.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, δι−
άρκειας ενός (1) έτους για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπά−
νω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου − 
Περαχώρας, το έργο που θα παρέχει το υπό πρόσλη−
ψη προσωπικό, δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων των υπαλλήλων του.

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

7. Το υπ’ αριθμ. 4348/23.4.2008 έγγραφό μας και το 
υπ’ αριθμ. 8039/7.5.2008 απαντητικό έγγραφο του Δήμου 
Λουτρακίου − Περαχώρας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Λου−
τρακίου − Περαχώρας, 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 υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των 
διατάξεων του αρθρ. 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 ως εξής:

1. Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΤΕ)
α) για την συνδρομή της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου.
β) για τη συνεχή παρακολούθηση των εκτελουμένων 

εργασιών και την πορεία των κατασκευών μέχρι την ολο−
κλήρωση της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου.

Συνολικό ποσό αμοιβής 30.000,00 ευρώ
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Λιμενοβραχίονας Λου−

τρακίου.
Η διάρκεια της παραπάνω σύμβασης είναι ένα (1) έτος 

και το προαναφερόμενο έργο θα παραδοθεί τμηματικά.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 

δαπάνη ύψους 30.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 13 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 23800/770 (5)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο Δημοτικό Οργανισμό Υγείας και Κοινωνικής Αντί−
ληψης «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» του Δήμου Λουτρακίου − Περα−
χώρας (ΔΟΥΚΑΛΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 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. 27/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π., περί πρόσληψης προσω−
πικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και τη συνημμένη σ’ 
αυτήν βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτού−
μενες μισθώσεις έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου 
που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Το υπ’ αριθμ. 24270/17.4.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με 
το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/76/34688/27.3.2008 απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 
19553/17.4.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, δι−
άρκειας ενός (1) έτους για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.

5. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π., 
το έργο που θα παρέχει το υπό πρόσληψη προσωπικό, 
δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 
των υπαλλήλων του.

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

7. Το υπ’ αριθμ. 20202/212/23.4.2008 έγγραφό μας και 
το υπ’ αριθμ. 134/5.5.2008 απαντητικό έγγραφό σας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν, με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δημοτικό 
Οργανισμό Υγείας και Κοινωνικής Αντίληψης «ΑΣΚΛΗΠΙ−
ΟΣ» του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας (ΔΟΥΚΑΛΠ), 
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 υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 
αρθρ. 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 ως εξής:

1. Τρία (3) Άτομα Γενικών Καθηκόντων για: 
α) Απογραφές ομάδων πληθυσμού 
β) Επεξεργασία στοιχείων 
γ) Άσκηση κοινωνικής μέριμνας (εκδηλώσεις υπεύθυνοι 

αρχηγοί ατόμων γ’ ηλικίας κλπ)
Συνολικό ποσό αμοιβής 38.880,00 ευρώ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: όρια Δήμου και γραφεία 

του Οργανισμού.
2. Ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό για την παροχή οδη−

γιών και παρακολούθηση ατόμων με εδικές ανάγκες 
ή παροχή οδηγιών για την επανένταξη ατόμων που 
έχουν την προς τούτο ανάγκη, καθώς και η μέριμνα για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων οικονομικώς ασθενών 
οικογενειών ή ατόμων γ’ ηλικίας.

Συνολικό ποσό αμοιβής 12.960,00 ευρώ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: όπου υφίσταται η ανάλο−

γη περίπτωση προς αντιμετώπιση καθώς και τα γραφεία 
του Οργανισμού.

3. Δυο (2) Νοσηλευτικού προσωπικού, για επιβοήθηση 
έργου Ιατρών −παροχή Α΄ Βοηθειών.

Συνολικό ποσό αμοιβής 25.920,00 ευρώ.
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Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σχολεία, Εργοστάσια, 
Εξεταστήρια Οργανισμού καθώς και όπου αλλού απαι−
τηθεί.

Η διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων είναι ένα (1) 
έτος και τα προαναφερόμενα έργα θα παραδοθούν 
τμηματικά.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 
δαπάνη ύψους 77.760,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 14 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 23493/716 (6)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στον Α΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 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. 28/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λου−
τρακίου, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου και τη συνημμένη σ’ αυτήν βεβαίωση 
πληρεξούσιου δικηγόρου ότι οι αιτούμενες μισθώσεις 
έργου είναι γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύ−
πτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Το υπ’ αριθμ. 24270/17.4.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με 
το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/76/34688/27.3.2008 απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 
19553/17.4.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, δι−
άρκειας 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 Λουτρακίου, το έργο που θα παρέχει 
το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του.

6. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

7. Το υπ’ αριθμ. 20209/214/23.4.08 έγγραφο μας και το 
υπ’ αριθμ. 78/6.5.2008 απαντητικό έγγραφο του Α΄ Δημο−
τικού Παιδικού Σταθμού Λουτρακίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθούν, με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Α’ Δη−
μοτικό Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου, το συγκεκριμένο 
έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση έρ−
γου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου και 
τον τόπο εκτέλεσης του έργου υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρθρ. 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 ως εξής:

Μια (1) Βρεφονηπιοκόμο για την φύλαξη των νηπίων 
στους χώρους του Σταθμού.

Συνολικό ποσό αμοιβής 12.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια της παραπάνω σύμβασης είναι ένα (1) 

έτος.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: ο Α΄ Δημοτικός Παιδικός 

Σταθμός Λουτρακίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 

δαπάνη ύψους 12.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Α΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 
Λουτρακίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 14 Μαΐου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 23959 (7)
    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2008 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ερμιόνης περί τροποποίησης του Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 107/Α/1997).

β) Των άρθρων 10 και 83 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων», (ΦΕΚ 143/Α/2007).

2. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή 
μας», (ΦΕΚ 2118/Β/31.10.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 12/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιόνης περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ερμιόνης (ΦΕΚ 909/Β/26.5.1999).

5. Την από 18.4.2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αργολίδας, η οποία δι−
ατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 4/18.4.2008 πρακτικό του.

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 12/2008 απόφαση του Δημο−

τικού Συμβουλίου Ερμιόνης περί τροποποιήσεως του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Προστίθενται:
Στο άρθρο 1:
5. Αυτοτελές Γραφείο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

Πολιτών

Άρθρο 5α
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ−
γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων.
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Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 
Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά 
το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας (ν. 2690/1999). 

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών 
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε−
σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται 
μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα−
λαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών. 

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους 
υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό 
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το 
οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται 
από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συ−
στημένη επιστολή και με αντικαταβολή. 

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων. 
Θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύ−

θυνων δηλώσεων. 
Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερό−

τητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα 
ΤΑΧΙS. 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται 
οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, 
που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές 
υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται δι−
αδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες 
μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.

Τροποποιείται το άρθρο 11 ως εξής:
Άρθρο 11: 
«ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ−

σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (κα−
ταληκτικός).

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ, και Β (καταληκτικός).

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις οργα−
νικές θέσεις καθορίζονται στα π.δ. 37α/1987 και 22/1990 
όπως αυτά κάθε φορά θα ισχύουν.

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος  Θέσεις: 
Π.Ε.−1 Διοικητικών (Οικονομολόγος) Δύο (2)
Π.Ε.−3 Πολιτικών Μηχανικών − 
Τοπογράφων − Αρχιτεκτόνων Μία( 1)
Π.Ε.−9 Γεωπόνων Μία (1)
Π.Ε Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Μία (1).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος  Θέσεις:
Τ.Ε.−3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
Δομικών Έργων Μία (1)
Τ.Ε.−2 Κοινωνικών Λειτουργών Μία (1)
Τ.Ε.−17 Διοικητικών Λογιστών ή 
Τ.Ε.−22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Δύο (2)

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 11.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ερ−
μιόνης το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
20.664,00 € για το τρέχον έτος και για καθένα από τα 
επόμενα έτη ενώ για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί 
ανάλογη πίστωση στον ΚΑ 10−6011 του προϋπολογισμού 
του τρέχοντος έτους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 31/99 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2639/16.4.1999 όμοια δική μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κεβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 21 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 33501/6906 (8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2874/24.4.2002 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας περί ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών με−
τακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Ν.Α. Φθιώτιδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Περί καλύψεως δα−
πανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός ή εκτός Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999.

3. Την υπ’ αριθμ. 2874/24.4.2002 απόφαση μας «Ανώ−
τατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Φθιώτιδας», 
όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 3085/31.5.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας, με την οποία μεταβιβάστηκε 
στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης» 
το δικαίωμα υπογραφής (ΦΕΚ 965 Β΄).

5. Το υπ’ αριθμ. 825/9.5.2008 έγγραφο της Ν.Α Φθιώτι−
δας (Δ/νση Τοπογραφικής).

6. Το γεγονός ότι, το ύψος της προβλεπόμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 
9.000 και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
της Ν.Α Φθιώτιδας (ΚΑΕ 0711 − Ε.Φ.291), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2874/24.4.2002 από−
φαση μας και ορίζουμε ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Ν.Α. Φθιώτιδας ως εξής:

− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
(1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ − ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 120 ΗΜΕΡΕΣ
Η δαπάνη που προκαλείται και ανέρχεται στο ύψος 

των 9.000 Ευρώ, θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπο−
λογισμό της Ν.Α Φθιώτιδας (ΚΑΕ0711 − Ε.Φ.291)

− Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2874/24.4.2002 
απόφαση μας, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί 
μεταγενέστερα και ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 19 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F

Αριθμ. ΔΥΠ. οικ. 1954 (9)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4378/23.12.2004 

απόφασης του Νομάρχη Άρτας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/τ.Α./ 23.12.1985) 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 4378/23.12.2004 Απόφαση μας «Συ−
γκρότηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επιχει−
ρήσεων Σταυλισμού Ζώων και Επεξεργασίας Ζωικών 
Προϊόντων Νομού Άρτας».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΠ οικ. 3517/24.8.2008 απόφασή μας.
4. Το γεγονός ότι υπάρχει άμεση ανάγκη τοποθέτησης 

Επόπτη Δημόσιας Υγείας ως αναπληρωματικού μέλους 
στην Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Επιχειρήσεων 
Σταυλισμού Ζώων και Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων 
Νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. (2) σχετική απόφαση μας 
σχετικά με την συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτρο−
πής Ελέγχου Επιχειρήσεων Σταυλισμού Ζώων και Επε−
ξεργασίας Ζωικών Προϊόντων Νομού Άρτας και ορίζουμε 
ως τακτικό μέλος και γραμματέα την Υπάλληλο της 
Υπηρεσίας μας Ιωάννα Αναγνωστοπούλου του κλάδου 
Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας και ως αναπληρωματικό 
μέλος και αναπληρώτρια γραμματέα την Θεοδώρα Τσι−
λιγιάννη του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Η υπ’ αριθμ. (3) σχετική καταργείται και κατά τα λοι−
πά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4378/23.12.2004 τροποποιούμενη 
απόφασή μας.

Η παρούσα τροποποιητική απόφαση να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί 
όπου πρέπει, ισχύει δε από την κοινοποίησή της σύμ−
φωνα με το άρθρο 37 του ν. 3200/1955 και το άρθρο 15 
του ν. 1579/1985.

Άρτα, 21 Μαΐου 2008

Ο Νομάρχης
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

    Αριθμ. 4850 (10)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ν.Α. Μαγνησίας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−

κησης».
β) του άρθρου 15 παρ.18, εδ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοί−

κηση Οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές Ρυθ−

μίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου».
δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
2. Για τις απαιτήσεις πραγματοποίησης του Έργου 

RAIRDev του Προγράμματος INTERREG NIB CADSES 
(Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Αεροδρομίων για Πε−
ριφερειακή Ανάπτυξη), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (240) ωρών 
από 1.5.2008 μέχρι 31.8.2008 για κάθε υπάλληλο πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας σε (10) υπαλλήλους 
της NAM για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω 
και θα βαρύνουν τον Φορέα 071 ΚΑΕ 9699.01, συνολικής 
δαπάνης 15.000 €.

  Βόλος, 30 Απριλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 68/2008 (11)
Μετονομασία «Κοινοτικού Μουσείου Πορταριάς» σε 

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 (Κώ−

δικας Δήμων και Κοινοτήτων).
2. Την υπ’ αριθμ. 12487 (ΦΕΚ 742/Β/27/8/1996) απόφαση 

του Περιφ. Διευθ. Ν. Μαγνησίας.
3. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Πορταριάς με υπ’ αριθμ. 68/2008, αποφασίζει:
Την αλλαγή της επωνυμίας του Μουσείου Πορταριάς 

από «Κοινοτικό Μουσείο Κοινότητας Πορταριάς» σε 
«Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πορταριά, 23 Μαΐου 2008

Τα μέλη του Δ.Σ.
(Υπογραφές)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010210206080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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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