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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36474/ΔΙΟΕ 1062 (1)
Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 

με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ’Εχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

4. τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251/14.11.2000), όπως αυτός 
ισχύει.

5. την υπ’αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση σχε−
τικά με την έγκριση του ΚΠΣ, όπως αυτή ισχύει.

6. Την υπ’αριθμ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 156490 /ΔΙΟΕ 99 (ΦΕΚ 
411/Β/5.4.2002) και 5907/ΔΙΟΕ 41 (ΦΕΚ 190 Β/3.2.2004) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για τη Σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, τις Κοινο−
τικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη ύψους 583.600 € περίπου, η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το άρθρο 2 «Διάρθρωση της Αρχής 
Πληρωμής» με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου:

«Μονάδα Δ’ Πρωτογενούς Ελέγχου και πιστοποίησης 
δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοι−
νοτικών Πρωτοβουλιών»

2. Τροποποιούμε το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες της Αρχής 
Πληρωμής» ως κατωτέρω:

Στη μονάδα «Β’ Ελέγχου» προστίθεται παράγραφος 
«11. Εισηγείται τα θέματα που αφορούν την λειτουργία 
του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) της παρα−
γράφου 4 του άρθρου τετάρτου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 
29 Α ), παρακολουθεί το έργο του, επεξεργάζεται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων και προτείνει τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων»

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται τα παρακάτω:
«Μονάδα Δ’ Πρωτογενούς Ελέγχου και πιστοποίησης 

δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοι−
νοτικών Πρωτοβουλιών».

1. Εισηγείται την έκδοση κατευθύνσεων και οδηγιών 
προς τους φορείς που εκτελούν έργα στα πλαίσια των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβου−
λιών για θέματα που αφορούν κυρίως τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τον έλεγχο και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών τους.

2. Διενεργεί τον πρωτογενή έλεγχο των παραστατικών 
των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
κοινοτικών πρωτοβουλιών σύμφωνα με τα συστήματα 
διαχείρισης που ισχύουν στο πλαίσιο των διακρατικών 
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συμφωνιών, και έχουν περιγραφεί στην ανακοίνωση του 
άρθρου 5 του Καν. (ΕΚ) 438/2001.

3. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί να εισηγηθεί την 
επιτόπου επίσκεψη για την διαπίστωση ύπαρξης των 
αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, κυρίως στις πε−
ριπτώσεις που προβλέπεται η κατασκευή έργων ή προ−
μήθεια εξοπλισμού.

4. Επεξεργάζεται τους φακέλους και τα στοιχεία που 
υποβάλλονται από τους φορείς και εισηγείται την έκ−
δοση πιστοποιητικών δαπανών σύμφωνα με τους ισχύ−
οντες κανόνες.

5. Συμμετέχει σε συναντήσεις των φορέων των αντί−
στοιχων προγραμμάτων καθώς και των Διαχειριστικών 
Αρχών, Αρχών Πληρωμής και Τεχνικών Γραμματειών για 
θέματα αρμοδιότητάς της.

3. Τροποποιούμε το άρθρο 4 παράγραφος 2 ως ακο−
λούθως:

«2. το προσωπικό της Αρχής Πληρωμής ανέρχεται σε 
51 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,  41 άτομα
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,  3 άτομα
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  6 άτομα
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης,  1 άτομο».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κοινή υπουρ−
γική απόφαση με αριθμό 43491/ΔΙΟΕ 789/20.12.2000 
(ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρίθμ. 156490/ΔΙΟΕ 99 (ΦΕΚ411/Β/5.4.5002) και 
5907/ΔΙΟΕ 41 (ΦΕΚ 190 Β/3.2.2004) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 
Πληρωμής του ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 
το Ταμείο Συνοχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

F
   Αριθ. 77424 /B2 (2)

Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003 τ. Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες συναφείς 
διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του αρ. 
22 του ν. 3274/19.10.2004 (ΦΕΚ 195/2004 τ. Α’).

2. Την υπ’αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3205/2003».

3. Τα υπ’αριθμ. 3996/21.7.2006 έγγραφο της Ανώτα−
της Σχολής Καλών Τεχνών από τα οποία προκύπτει ότι 
η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων ή επειγουσών υπη−

ρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού (συνεδρίαση 
Πρυτανικού Συμβουλίου 20.7.2006).

4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2006 υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών συνολικού ύψους 
43.000,00 ΕΥΡΩ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης.

5. Την υπ’αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα, σε είκοσι έξι (26) υπαλλήλους της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών για το β΄ εξάμηνο του 2006.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης ύψους συνολικά 26.262,00 ΕΥΡΩ, 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 
μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογι−
σμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

   Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθ. 54116 (3)

      Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πνευματικό 
& Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου». 

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία. 

4. Την υπ’ αριθμ. 31055/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’αριθμ. 45372/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/320/14847/7.8
.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 45441/22.8.2006 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες 
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπό−
θεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο 
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δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων των οικείων φορέων. 

6. Η υπ’ αριθμ. 50963/2006 εγκριτική μας απόφαση.
7. Το υπ’ αριθμ. 49217/2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ 

με το οποίο χορηγείται συμπληρωματικά έγκριση για 
συμβάσεις μίσθωσης έργου για 1 έτος στο Πνευματικό & 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης 
έργου (2) επιπλέον ατόμων, για το χρονικό διάστημα 
ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ 
αριθμ. 8/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πνευματικού & Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Γλυφάδας 
και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των δι−
ατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

1 Δάσκαλος χορού (παραδοσιακών χορών, μοντέρνου/
κλασσικού χορού και latin χορών)

1 Δάσκαλος θεάτρου
Η παράδοση των έργων εκ μέρους των πιο πάνω 

αναδόχων θα γίνεται τμηματικά. 
Η αποζημίωση των πιο πάνω αναδόχων θα ανέλθει: 
Για τον δάσκαλο χορού περίπου στο ποσό των 

12.353€.
Για τον δάσκαλο θεάτρου περίπου στο ποσό των 

11.000 €.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 

προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί έχει προβλεφθεί σε 
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2006 του εν λόγω 
φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
Aριθ. 51435 (4)

    Έγκριση συμββάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Νεολαίας και Αθλησης Δ.Ν. Σμύρνης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περκρέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 /Α’/8.10.1997).

3. Την υπ’ αριθμ. 31948/31.5.2006 εισηγητική μας έκ−
θεση.

4. Το υπ’ αριθμ. οικ.45382/25.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/143/7844/24.5.2005 απόφαση της επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/1998, με το οποίο εγκρίθηκαν 
για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη−
σης 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 υπαλ−
λήλων των οικείων φορέων.

5. Την υπ’ αριθμ. 23/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλη−
σης Δ.Ν. Σμύρνης», περί έγκρισης πρόσληψης εικοσιτεσ−
σάρων (24) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για 
το οικονομικό έτος 2006.

6. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Νέας Σμύρνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης 
έργου εικοσιτριών (23) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 
για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα 
διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 23/2006 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεο−
λαίας και Άθλησης Δ.Ν. Σμύρνης», υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 
ως εξής:

− Ένα (1) ΠΕ Διοικητικού, για τις ανάγκες διοικητικής 
ευθύνης του οικείου νομικού προσώπου, με ποσό αμοι−
βής 17.000,00€. 

− Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Η/Υ, για τις ανάγκες διοικητικής 
υποστήριξης των 2 Δημοτικών Γυμναστηρίων, με ποσό 
αμοιβής 28.000,00€.

− Ένα (1) ΔΕ Διοικητικό, για το Κέντρο πληροφό−
ρησης Νέων που θα δημιουργηθεί, με ποσό αμοιβής 
15.000,00€.

− Ένα (1) ΔΕ Προπονητή, με ποσό αμοιβής 
22.000,00€.

− Δεκαέξι (16) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ποσό 
αμοιβής 17.000,00 € έκαστος.

− Ένα (1) ΤΕ Πληροφορικής, για την μηχανογραφική 
υποστήριξη, με ποσό αμοιβής 15.000,00€.

− Ένα (1) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, με ποσό αμοιβής 
15.000,00€.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφα−
ση έχει προβλεφθεί σε βάρος του ΚΑ 6117 του προϋπο−
λογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 
Δ.Ν.Σμύρνης».

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη 
της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Πειφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
Aριθ. 51430 (5)

     Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.
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4. Την υπ’ αριθμ. 34227/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 45382/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/343/15918/
11.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 
της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 44336/22.8.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις 
οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβά−
σεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 
2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθε−
ση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου ενός Γιατρού Παθολόγου, ο οποίος θα παράσχει 
τις υπηρεσίες τους στα μέλη των τριών (3) ΚΑΠΗ, αντί 
ωριαίας αποζημίωσης και συγκεκριμένα € 2.833,33 ετή−
σια, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με 
όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 26/2006 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσί−
ου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των 
διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2006 του εν λόγω φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

Ο.Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
   Αριθ. 10583 (6)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, με έντεκα (11) άτομα 
διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Ίδρυση 

και λειτουργία της Νομ/κής Αυτ/σης»
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση 

και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3) Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση διατά−

ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», καθώς και τις όμοιες αρθρ. 15 
παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/376/16481/22.8.2006 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
55/11.11.1998 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 252/ τ.Α΄/12.11.1998), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις ΠΥΣ: 35/21.7.2000 (ΦΕΚ 171/Α΄/24.7.2000), 
22/5.4.2001 (ΦΕΚ 67/Α76.4.2001) 27/4.12.2003 (ΦΕΚ 279 
Α΄/5.12.2003) και 30/28.11.2005 (ΦΕΚ 294/Α/2005).

5) Τις υπ’ αριθμ. 36/24.2.2006,37/24.2.2006, 38/24.2.2006 

αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

6) Το υπ’ αριθμ. 45415/ 31.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» με το 
οποίο μας γνωστοποιείται η έγκριση σύναψης συμβά−
σεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση Χίου με έντεκα (11) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, 
ήτοι, ενός (1) ΠΕ Διοικηΐπκού−Οικονομικού & πέντε (5) 
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ενός (1) ΠΕ Επικοινωνίας 
και Μ.Μ.Ε. και τεσσάρων (4) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 
για χρονικό διάστηκα ενός (1) έτους, υπό την απαραί−
τητη 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.

7) Το γεγονός ότι κρίνεται επιβεβλημένη η ανωτέρω 
σύμβαση μίσθωσης έργου, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, με δε−
δομένη την ύπαρξη αυξημένων αναγκών στο οδικό και 
επαρχιακό δίκτυο του νησιού της Χίου.

Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ν.Α. 
Χίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με έντεκα (11) 
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ήτοι:

• ενός (1) ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού & πέντε (5) ΔΕ 
Διοικητικού Λογιστικού με αντικείμενο την παροχή υπη−
ρεσιών για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Προσω−
ρινής διαμονής Λαθροματαναστών στο Νομό Χίου, στα 
πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ», 
την εξυπηρέτηση των λαθρομεταναστών που διαμένουν 
σε αυτό, τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, την επίλυση 
τυχόν λειτουργικών προβλημάτων

• ενός (1) ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., για την κάλυψη 
αναγκών συμμετοχής της Ν.Α Χίου σε πανελλήνιες και δι−
εθνείς εκθέσεις τουριστικής προβολής του Νομού Χίου

• τεσσάρων (4) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με αντι−
κείμενο την υποβοήθηση του έργου του εργαστηρίου 
της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της Ν.Α. Χίου και 
τη λογιστικοποίηση των προστίμων παλαιών χρήσεων 
όλων των Υπηρεσιών της Ν.Α. Χίου για χρονικό διά−
στημα ενός (1) έτους υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, 
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο 
δέν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η 
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

Η δαπάνη ύψους 93.000,00 ευρώ περίπου που θα προ−
κληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
θα βαρύνει τον ίδιο προϋπολογισμό της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Χίου, το οποίο δεν επιχορηγείται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για το λόγο αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 4 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ
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Αριθ. 16172 (7)

    Σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Πύργου
με Επιστημονικό Προσωπικό.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/97.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2. Την υπ’αριθμ. 531/2006 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πύργου περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου με Επιστημονικό Προσωπικό.

3. Το υπ’αριθμ. οικ.48134/5.9.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γνωρίζει ότι με την υπ’αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/403/17010/28.8.2006 απόφαση της Επι−
τροπής του άρθρου 2 της παραγ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, 
και την υπ’αριθμ. 46575/4.9.2006 απόφαση κατανομής 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης, εγκρίθηκε για το Δήμο Πύργου, σύμβαση 
μίσθωσης έργου με Επιστημονικό Προσωπικό, για ένα 
(1) έτος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
του Δήμου Πύργου, με επτά (7) άτομα των εξής ειδι−
κοτήτων: ένα (1) ΠΕ Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας 
Διοίκησης, δύο (2) ΠΕ Φιλολόγων, ένα (1) ΠΕ Χημικών, 
ένα (1) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ένα (1) ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγων 
Πολιτικών Μηχανικών.

2. Το έργο αφορά στην κάλυψη αναγκών του προ−
γράμματος INTEREG ΙΙΙ A EAST, Ελλάδα−Ιταλία 2000−
2006 «προώθηση πολιτισμικών δομών Ελληνοϊταλικών 
ενδιαφερόντων για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου 
Πύργου, προϋπολογισμού 1.632.900,00 €.

3. Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίσει από την υπο−
γραφή της και θα λήξει ένα έτος μετά την υπογραφή 
της.

4. Το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου, 
το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Πύργου, καθορίζεται ως εξής:

• ΠΕ Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης 18.500,00 €
• ΠΕ Φιλολόγων (κάθε ένας)  18.500,00 €
• ΠΕΧημικών  18.500,00 €
• ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  16.600,00 €
• ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού 16.600,00 €
• Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  17.000,00 €

5. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Πύργου.
6. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης 

έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, 
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής των αναδό−
χων.

7. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό, είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού, θα πρέπει ο φορέας να ενημερώ−
σει απευθείας την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΔΑ 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πα−
ρούσας.

8. Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου ύψους 124.200,00 €.

Πύργος, 14 Σεπτεμβρίου 2006

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 

F
Aριθ. 19785 (8)
    Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ (Οι−

κονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός 
(1) έτους από την «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − 
Αποχέτευσης Οινιάδων» (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, Οργάνωση 

Στ2λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, «Περί κινήτρων για 
την Ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 2527/1997, «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8, του ν. 3051/2002.
6. Την υπ’αριθμ. 57/2006 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων, με το οποίο υποβλή−
θηκε για έγκριση αίτημα πρόσληψης ενός (1) ατόμου, 
κατηγορίας ΠΕ (Οικονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης 
Έργου ενός (1) έτους, για την αντιμετώπιση των θεμάτων 
που αφορούν την Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
Δημοτών.

7. Το γεγονός ότι, στον Προϋπολογισμό της Δημοτικής 
Επιχείρησης οικ. Έτους 2006 έχει εγγραφεί η απαιτού−
μενη πίστωση για την κάλυψη της μισθοδοσίας του 
Προσωπικού που θα προσληφθεί. 

8. Την από 18.8.2006 Γνωμάτευση του δικηγόρου Νε−
στοράτου Γεράσιμου, περί της σύναψης Σύμβασης Μί−
σθωσης Έργου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κατηγο−
ρίας ΠΕ (Οικονομολόγος), με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
ενός (1) έτους. όπως αναλυτικά στην παράγραφο (6) του 
παρόντος αναφέρεται.

2. Η σχετική πίστωση για την μισθοδοσία του προ−
βλεφθεί στον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2006, της 
Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων, ήτοι στον Κ.Α. 61.00, έχει εγγραφεί 
ποσό #60.000,00# €.

3. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με τις δια−
τάξεις του ν. 2190/1994, όπως, τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε από τον ν. 2527/1997 και του ν. 3051/2002, 
κάνοντας γνωστό στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Οινιάδων, 
ότι η πρόσληψη του προσωπικού θα προχωρήσει μετά 
την έγκριση της απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ι. Π. Μεσολογγίου, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ



18126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθ. 5188 (9)

   Σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Αξιούπολης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις 
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997) 

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διστάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997) και

γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την Π.Υ.Σ 55/11.11.1998 (Φ.Ε.Κ. 252 /Α΄/12.11.1998) που 
αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα.

3.Την υπ’αριθμ. 6/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αξιούπολης για τη σύνοψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου και τη σχετική βεβαίωση του νομικού συμβούλου 
από την οποία προκύπτει άτι πρόκειται για γνήσια σύμ−
βαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

4. Το υπ’αριθμ. 49660/13.9.2006 του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης με το οποίο γνωστοποιείται 
ότι με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.1/403/17010/28.8.2006 
απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 55/1998 εγκρίθηκαν 
για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, για 
ης οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα κατά τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1566/Α.E.2/17.1.2000 εγκύκλιό 
του, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου για ένα 
έτος στο Δήμο Αξιούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕ Δημοσιογράφου
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό 

που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η αμοιβή των αναδόχων θα καθορισθεί στη σύμβαση 
που θα υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί το 
ποσό των 5.282,47 € συνολικά.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Αξι−
ούπολης.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο Αξιούπολης.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο, των 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα 
στο Δήμο Αξιούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κιλκίς, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ

Αριθ. 16138 (10)

     Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) φυ−
σικά πρόσωπα στο Δήμο Ελάτειας .

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και 5, 6 

και 7 του π.δ. 164/2004.
2. Τα υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/2.2.2006 και 

οικ.12935/10.3.2006 έγγραφα του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας 
ΟΤΑ, αντίστοιχα), σχετικά με τον προγραμματισμό προ−
σλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ, έτους 2006.

3. Τις υπ’αριθμ. 105/2006 και 106/2006 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελάτειας, περί προγραμ−
ματισμού πρόσληψης προσωπικού.

4. Την υπ’αριθμ. 14507/5.8.2006 εισήγησή μας στο ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

5. Την από 27.7.2006 βεβαίωση του πληρεξουσίου Δι−
κηγόρου του Δήμου Ελάτειας.

6. Το υπ’αριθμ. 47747/13.9.2006 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου.

7. Το υπ’αριθμ. 3667/13.9.2006, έγγραφο του Δήμου 
Ελάτειας, σχετικά με την αμοιβή των αναδόχων, απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στο Δήμο Ελάτειας Νομού Φθιώτιδας για ένα (1) 
έτος, με δύο (2) άτομα, και ειδικότερα:

• Με δύο (2) χειριστές ΔΕ Χειριστών Η/Υ. Το έργο, το 
οποίο θα εκτελέσουν αφορά την κάλυψη των αυξημένων 
αναγκών της υπηρεσίας του Δημοτολογίου του Δήμου, 
ενόψει της εφαρμογής του Εθνικού Δημοτολογίου και 
τη μηχανογράφηση του Ληξιαρχείου, αντίστοιχα.

2. Τόπος εκτέλεσης των έργων είναι η έδρα του Δή−
μου Ελάτειας.

3. Η αμοιβή των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 
10.200,00 Ευρώ, για τον καθένα.

4. Οι παραπάνω εργασίες δεν ανάγονται στα συνήθη 
καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου Δήμου, καθό−
σον προϋπόθεση για την εκτέλεση τους είναι η γνώση, 
εμπειρία και η εξειδίκευση στο αντικείμενο των εργασι−
ών αυτών, και συνεπώς πρέπει να ανατεθούν σε άτομα 
με τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίησή τους. 

  Λαμία, 13 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ  
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ 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 Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• 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.

* 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.

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

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• 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.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

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

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
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