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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3489/Π08/4/00176/ν.3299/04/
23.5.2007 απόφασης του Γενικoύ Γραμματέα
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 109363/Δ2
(1)
Καθορισμός θέσεων για διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από
πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ τα σχολ. έτη 2009−
2010 και 2010−2011.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2834/2000

(ΦΕΚ. 160/7.7.2000 τ.A΄) «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τ. A΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ.
152/28.6.2002 τ.A΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3255/2004
(ΦΕΚ. 138/22.7.2004 τ.A΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
καθώς και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21
του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/2006 τ. A΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 3.10.2007
τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2009 ύψους
17.700.000 Ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα από
1.9.2009 έως 31.12.2009, για το οικονομικό έτος 2010 ύψους
71.800.000 Ευρώ περίπου, για το χρονικό διάστημα από
1.1.2010 έως 31.12.2010, για το οικονομικό έτος 2011 και για
καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 108.400.000 Ευρώ
περίπου.
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/308 Α/20548 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/206
ΠΥΣ (άρθρο 1, παρ. 51, ν. 2412/1996), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε σε 2720 τις θέσεις εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2.352 τις θέσεις
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα
πληρωθούν με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τα σχολικά
έτη 2009−2010 και 2010−2011.
Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά
κλάδο και ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που
προκηρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων
διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009−
2010 και 2010−2011 για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες
θα αντιστοιχούν στο ποσοστό 60% του συνόλου των
οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως:
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ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος
ΠΕ60 Νηπιαγωγών
ΠΕ70 Δασκάλων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕ6000
ΠΕ7000

Σύνολο Θέσεων

ΘΕΣΕΙΣ

600
2.120
2.720

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος
ΠΕ01 Θεολόγων
ΠΕ02 Φιλολόγων
ΠΕ03 Μαθηματικών
ΠΕ04 Φυσικών − ειδικότητες
ΠΕ04.01 Φυσικών
ΠΕ04.02 Χημικών
ΠΕ04.04 Βιολόγων
ΠΕ04.05 Γεωλόγων
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
ΠΕ09 Οικονομολόγων
ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
ΓΙΕ11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ12 Μηχανικών− ειδικότητες
ΠΕ12.01 Πολιτ. Μηχ, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων
ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης
ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών−Ραδιοηλ.
ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων
ΠΕ13 Νομικής και Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ14 −ειδικότητες
ΠΕ14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακ., Νοσηλ.
ΠΕ14.04 Γεωπόνων, Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλ
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ17 Τεχνολόγων− ειδικότητες
ΠΕ17.01 Πολιτικών, Τοπογράφων
ΠΕ17.02 Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής
(κατεύθυνση: ενεργειακού _μηχανολόγου)
ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής
(κατεύθυνση: ενεργειακού ηλεκτρολόγου)
ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ιατρ. Οργάνων
ΠΕ18 Πτυχιούχων ΤΕΙ− ειδικότητες
ΠΕ18.01 Γραφ.Τεχνών, Γραφίστικης, Διακοσμητικής και Συντηρητών
Έργων Τέχνης και αρχαιολ. ευρημάτων
ΠΕ18.02Διοικ. Επιχ/σεων, Λογιστικής, Τουρ. Επιχειρήσεων και
Εμπορίας και Διαφήμισης
ΠΕ18.04 Αισθητικής
ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής
ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκ.Υγείας

ΠΕ0100
ΠΕ0200
ΠΕ0300

66
480
270

ΠΕ0401
ΠΕ0402
ΠΕ0404
ΠΕ0405
ΠΕ0500
ΠΕ0600
ΠΕ0700
ΠΕ0800
ΠΕ0900
ΠΕ1000
ΠΕ1100

156
78
53
25
144
228
144
48
36
12
48

ΠΕ1210

24

ΠΕ1240

15

ΠΕ1250
ΠΕ1260
ΠΕ1280
ΠΕ1300

12
12
6
30

ΠΕ1410
ΠΕ1440
ΠΕ1500

6
6
30

ΠΕ1710

24

ΠΕ1720

63

ΠΕ1730

72

ΠΕ1740

18

ΠΕ1810

6

ΠΕ1820

6

ΠΕ1840
ΠΕ1872
ΠΕ1890

18
6
12
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ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας−
Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας,
Διοικ. Γεωργ,. Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκ. Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας
ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ
ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιασμού και Παραγωγής
Ενδυμάτων
ΓΙΕ18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι)
ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας
ΠΕ18.31 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων
ΠΕ19−20 Πληροφορικής ΑΕΙ−ΤΕΙ
ΓΙΕ32 Θεατρικών Σπουδών
ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.
ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
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ΠΕ1830

6

ΠΕ1851

6

ΠΕ1831

6

ΠΕ1861
ΠΕ1880
ΠΕ1862
ΠΕ1874
ΠΕ1900
ΠΕ3200
ΠΕ3300
ΠΕ3400

6
9
6
6
120
12
12
9

Σύνολο Θέσεων

2.352

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5.072

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 327649
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 290816/13.5.2008 (ΦΕΚ
944/Β/2008) απόφασης του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού των
όρων των προϋποθέσεων των δικαιολογητικών και
του τρόπου πληρωμής της δράσης «Τεχνική στήριξη
στους μελισσοκόμους».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αριθμ. 690/261142/7.1.2008 (ΦΕΚ.5/Β/2008)
κοινής απόφασης υπουργών (ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
«Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010» όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί
οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280/1979) σε
συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 2538/1997 (Α/242) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του
ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις (Α/135/2003).
γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε

ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α/98).
δ) Του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/
247).
ε) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του
ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου
Κοινοτ. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...
και άλλες διατάξεις» (A΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (A΄
154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (A΄ 223) «Εθνικό
Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας»
και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 (A΄ 135).
στ) Της υπ’ αριθμ. 282966/2007(Β΄ 1205/2007) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της υπ’ αριθμ. 327739 (Β΄ 2038/2007) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Καν. (Ε.Κ.)797/2004 του Συμβουλίου «περί
ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125),
όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν.(ΕΚ)1234/2007
του Συμβουλίου «για θέσπιση κοινής οργάνωσης των
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Καν. ΚΟΑ L299).
θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004
του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της
μελισσοκομίας» (L 163).
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ι) Του Καν. (ΕΟΚ) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
ια) Του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη
θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία
για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα
Εγγυήσεων (L171).
ιβ) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου
Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ιγ) Της υπ’ αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου
Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005
− 2007, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για
έγκριση, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 3773/
τελικό/ 8.8.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Την υπ’ αριθμ. 290816/13.5.2008 (ΦΕΚ 944/Β/2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων περί καθορισμού των όρων των προϋποθέσεων
των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της
δράσης «Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 290816/13.5.2008 Απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως
εξής:
1. Στο θέμα, τα ψηφία «1.5» αντικαθίστανται από τα
ψηφία «3.3».
2. Στην παράγραφο 1 (Σκοπός − Στόχος), πρώτο εδάφιο
σειρά δεύτερη τα ψηφία «Ι.5» αντικαθίστανται από τα
ψηφία «3.3».
3. Στην παράγραφο 3 (Δικαιούχοι, Επιλέξιμες δαπάνες,
Ύψος−Ποσοστό ενίσχυσης), σημείο α) (Δικαιούχοι), η
φράση:
«Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι
φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι τουλάχιστον
150 μελισσοσμηνών» αντικαθίσταται από τη φράση:
«Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι κατά
κύριο επάγγελμα γεωργοί κάτοχοι τουλάχιστον 150
μελισσοσμηνών»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 290816/13.5.2008
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ως έχει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 12252/24325
(3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ενιαίο
Φορέα ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας.
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 από 24.3.2008 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου
του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας Ζαμπέτας Δρόσου, σύμφωνα
με τις οποίες πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου
που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 7041/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 51129/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/212/11274/18.7.2008 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’
αριθμ. 45827/12.8.2008 με την οποία εγκρίθηκαν 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 σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με (2) άτομα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για
χρονικό διάστημα μέχρι ενός (ι) έτους, σύμφωνα με όσα
διαλαμβάνονται στις υπ’ αριθμ. 10 και 13/2008 αποφά−
σεις του Ε.Φ. ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής :
1 ιατρό − παθολόγο για την παρακολούθηση των μελών
του Ε.Φ. ΚΑΠΗ για ένα έτος με αμοιβή έως 15.000 €.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6117.002 με τίτ−
λο Αμοιβή ιατρού για την ιατρική παρακολούθηση των
μελών του ΕΦΚΑΠΗ του προϋπολογισμού του εν λόγω
φορέα οικ. έτους 2008.
1 άτομο για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των
μελών του Ε.Φ. ΚΑΠΗ με αμοιβή έως 20.000 €.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.00.6117.006 του προ−
ϋπολογισμού του εν λόγω φορέα οικ. έτους 2008.
Τόπος εκτέλεσης των έργων θα είναι τα ΚΑΠΗ Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 11363/23710
(4)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Περιστερίου
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. 8413/24.3.2008 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48291/30.7.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/203/10047/15.7.2008 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και
την υπ’ αριθμ. 45096/30.7.2008 απόφαση κατανομής του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Υφυπουργού Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για
ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης
των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν
μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να
ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των
οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης
έργου δύο (2) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’
αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Περιστερίου και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής :
Δύο (2) Ναυαγοσώστες
Με ποσό αμοιβής 13.000,00 ευρώ έκαστος (συν.
26.000,00 ευρώ), λόγω των αναγκών που προκύπτουν
από την χρήση του κολυμβητηρίου, τη συχνή διεξαγωγή
αγώνων και λοιπών δραστηριοτήτων. Η σχετική δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 6131 προϋπολογισμού του Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Περιστερίου.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 11460/23777
(5)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο
Χαϊδαρίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
ι. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
«Συμβάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 21.1.2008 απαιτούμενη βεβαίωση της
Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την
οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 2380/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 49015/2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/217/5539/18.7.2008
απόφαση
της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006
και την υπ’ αριθμ. 45828/2008 απόφαση κατανομής
του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν
συμβάσεις 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 ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται
στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων
φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 1 ΠΕ Ψυχολόγο για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Equal για το χρονικό διάστημα ενός
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έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’
αριθμ. 360/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Χαϊδαρίου και υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του
ν. 2527/1997.
Η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε 9.500 € και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.0010 του προϋπολογισμού
του Δήμου Χαϊδαρίου.
Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 11361/23708
(6)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο
Ελληνικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
ι. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 « Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 7.2.2008 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ελληνικού, σύμφωνα με την οποία πρόκει−
ται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία.
4. Την με αριθμ. 6112/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 48291/2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών τα οποία μας γνωρίζουν την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/203/10047/15.7.2008 απόφαση της επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την
υπ’ αριθμ. 45096/30.7.2008, με την οποία εγκρίθηκαν
συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απα−
ραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.
6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συ−
νήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με (2) Ναυαγοσώστες για απασχόληση τη καλοκαιρινή
περίοδο στο χώρο της Δημοτικής πλαζ Αγ. Κοσμά με
αμοιβή 6.000 € έκαστος, για χρονικό διάστημα μέχρι
ενός (1) έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην
υπ’ αριθμ. 24/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελληνι−
κού και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997.
Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η Δημοτική πλαζ
Αγ. Κοσμά Ελληνικού.
Η δαπάνη που προκαλείται από την εν λόγω απόφαση
θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6117 & 00.6117 του προϋπολογι−
σμού του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ. 11362/23709
(7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Ν. Σμύρνης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
ι. 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 από 5.2.2008 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ν. Σμύρνης, σύμφωνα με την οποία πρόκει−
ται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 6643/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 48291/2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών τα οποία μας γνωρίζουν την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/203/10047/15.7.2008 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’
αριθμ. 45096/30.7.2008, με την οποία εγκρίθηκαν 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 σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με (1) Ναυαγοσώστη, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1)
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ.
3/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Γ. Δήμου Ν. Σμύρνης και
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά−
ξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
1 θέση ναυαγοσώστη, ο οποίος αναλαμβάνει την επί−
βλεψη των λουομένων στο πρόγραμμα «ώρα κοινού» στο
κολυμβητήριο του Δημοτικού Γυμναστηρίου. Το έργο
παραλαμβάνεται τμηματικά και το ποσό της συνολικής
αμοιβής είναι 15.000 €.
Τόπος εκτέλεσης θα είναι το κολυμβητήριο του Δη−
μοτικού Γυμναστηρίου Ν. Σμύρνης.
Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον Κ.Α. 6117
του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 11465/23782
(8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Πεντέλης
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 από 17.1.2008 απαιτούμενη βεβαίωση της πλη−
ρεξούσιας δικηγόρου Γεωργίας Π. Κωτούλια, σύμφωνα
με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου
που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 2079/2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 49015/2008 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/217/5539/18.7.2008 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την
υπ’ αριθμ. 45828/2008 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις
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
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη
καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 9 άτομα, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμ−
φωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1/2008
απόφαση του Δ.Σ. του Π.Κ. του Δήμου Πεντέλης και υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων
του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Δάσκαλος μουσικής

Δύο (2)

Δάσκαλος Χορωδίας

Ένας (1)

Δάσκαλος χορού

Ένας (1)

Δάσκαλος θεατρικού τμήματος

Ένας (1)

Δάσκαλος Ιστορίας της Τέχνης

Ένας (1)

Δάσκαλος καλλιτεχνικών

Ένας (1)

Δάσκαλος φωτογραφίας

Ένας (1)

Δάσκαλος σκάκι

Ένας (1)

Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη
μισθοδοσίας και αμοιβής η οποία θα βαρύνει αντίστοι−
χα τις οικείες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους
αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού
2008 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πεντέλης Κ.Α
006117.01 «Αμοιβή δασκάλων μουσικής για κιθάρα» με
ποσό 10.000,00 €, Κ.Α 00.6117.02 «Αμοιβή δασκάλου
μουσικής για πιάνο» με ποσό 10.000,00 €, Κ.Α 6117.03
«Αμοιβή δασκάλου μοντέρνου χορού» με ποσό 3.000,00
€, Κ.Α 006117.04 «Αμοιβή δασκάλου κλασσικού χορού» με
ποσό 3.000,00 €, Κ.Α 6117.05 «Αμοιβή δασκάλου σκάκι» με
ποσό 5.000,00 €, Κ.Α 00.6117.06 «Αμοιβή καθηγητή καλ−
λιτεχνικών» με ποσό 3.000,00 €, Κ.Α 00.6117.07 «Αμοιβή
καθηγητή θεάτρου» με ποσό 5.000,00 €, Κ.Α 00.6117.09
«Αμοιβή δασκάλου φωτογραφίας» μες ποσό 10.000,00
€ Κ.Α 00.6117.11 «Αμοιβή δασκάλου χορωδίας» με ποσό
5.000,00 € Κ.Α 00.6117.12 «Αμοιβή δασκάλου Ιστορία της
Τέχνης» με ποσό 3.000,00 €.
Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Πεντέλης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 3744/35143
Ρυθμίσεις κυνηγίου στο Νομό Λέσβου.

(9)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 2 του άρθρου 258
παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο
7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί
Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ
757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως
ισχύει σήμερα.
3. Το π.δ. 11/1995 (ΦΕΚ 5 A΄− Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ−44
A΄/96) περί «Υγειονομικοί όροι σχετικά με την παραγωγή
και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών
και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων τη
θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην
αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22.3.1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα
Διανομαρχιακού Επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/ 13.6.1994)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση
διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/16.9.1994)
«Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
8. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997)
«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. 95226/3490/11.8.2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την υπ’ αριθμ. 3720/35008/18.8.2008 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου όπου αναφέρονται οι
προτάσεις της για ρυθμίσεις κυνηγιού στο Νομό Λέσβου,
αποφασίζουμε:
Α) Να επιτραπεί το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας
(Alectoris chukar) μόνο τις παρακάτω ημερομηνίες:
για τη νήσο Λέσβο Τετάρτη 17.9.2008 και έξι Κυριακές
21.9.2008, 28.9.2008, 5.10.2008, 12.10.2008, 19.10.2008 και
26.10.2008 για τις Νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο
Επτά Κυριακές 21.9.2008, 28.9.2008, 5.10.2008, 12.10.2008,
19.10.2008, 26.10.2008 και 2.11.2008.
Β) Να απαγορευτεί το κυνήγι του λαγού (Lepus
europaeus) και του φασιανού (Phasianus colhicus) στις
νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, προκειμένου να γίνει
ενδυνάμωση του πληθυσμού.
Γ) Να ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος στις νήσους
Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο για όλα τα θηράματα στις
21.9.2008.
Κατά τα λοιπά ό,τι αφορά στη θήρα των υπολοίπων
ειδών να ισχύσει η υπ’ αριθμ. 95226/3490/11.8.2008
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απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει για το κυνηγετικό έτος
2008 − 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 18 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
F
(10)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3489/Π08/4/00176/ν.3299/04/
23.5.2007 απόφασης του Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 51990/1728/Π08/4/00176/ν. 3299/04/
25.8.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 3489/Π08/4/00176/
ν.3299/04/23.5.2007 όμοια απόφαση με την οποία είχε
εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με
το κίνητρο επιχορήγησης επένδυσης της επιχείρησης με
την επωνυμία «ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», που αναφέρεται σε
ίδρυση μονάδας τυποποίησης βρώσιμων ελιών & πάστας
ελιάς στο Δ.Δ. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης του
Νομού Μεσσηνίας, συνολικού κόστους εκατόν είκοσι δύο
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (122.640,00 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 22.8.2008
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 63139/12446
(11)
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες της Ν.Α. Φθιώτιδας (Δ/νση Εμπορίου).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση των θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά. διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
Α/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του ΠτΔ «Περί καθιερώσε−
ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεις διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ 126 Α).
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4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21.2.2007 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 293 Β΄/5.3.2007), με την
οποία μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς
Περιφερειών η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του
ωραρίου εργασίας, σε 24ωρη βάση καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων
που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, βάσει αιτημάτων των
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. 3085/31.5.2007 εξουσιοδοτική απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την οποία
μεταβιβάστηκε στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας
(ΦΕΚ 965 Β΄/15.6.2007),το δικαίωμα υπογραφής για τον
καθορισμό του ωραρίου εργασίας, σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Π.Σ.Ε
6. Το υπ’ αριθμ. 3686/11.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικού−Τμήμα Προσωπικού της Ν.Α. Φθιώτιδας, με
το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Εμπορίου, προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας ελέγχων καθ’ όλο

το 24ωρο και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του
χρόνου, για τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς και την
προστασία του καταναλωτή.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ν.Α. Φθιώτιδας ύψους 3.000,00 €
η οποία θα καλυφθεί από τη Ν.Α. Φθιώτιδας (ΚΑΕ 0512,
Φ 350), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη
βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων της Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α. Φθιώτιδας,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέργειας
ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου για τον καλύτερο έλεγχο
της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.
2. Το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας,(8
υπάλληλοι), θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια
που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τις 31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 20 Αυγούστου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΕΜΟΥ − ΡΙΖΟΥ
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