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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83464/Ε5 (1)
  Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ σε σύμπραξη με το 
Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του 
Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.) με τίτλο «Σπουδές στην 
Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του 

ν. 2916/2001 (Α΄, 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί−

δευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα 
αυτής».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 
(Α΄, 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
και του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (Α΄, 156) «Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατάξεις.».

3. Τις διατάξεις του εδ.2 του άρθρου 7 του ν. 2909/2001 
(Α΄, 90).

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄, 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού. Το κόστος του προγράμματος θα 
καλυφθεί από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού 
Έρευνας και Κονδυλίων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγω−
γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

6. Την υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 (Β΄, 771) Υπουργι−
κή απόφαση «Σύμπραξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη 
λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των 
οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.».

7. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β΄, 608) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

8. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο του Roehampton, 
του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανε−
πιστήμια. (υπ’ αριθμ. 22044/10.7.2007 έγγραφο του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

9. Την υπ’ αριθμ. 20/5.6.2007 απόφαση του Γενικού 
Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με τη συνημμένη εισήγησή του.

10. Την υπ’ αριθμ. 11/24.5.2007 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

11. Την από 5.7.2007 έγγραφη συμφωνία μεταξύ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Πανεπιστημίου του Roehampton του 
Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές στην 
Εκπαίδευση» (ΜΑ in Education) του Γενικού Τμήματος 
Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε σύμπραξη 
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με το Πανεπιστήμιο του Roehampton, του Λονδίνου, του 
Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.) σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παρ. 12γ και 13 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 
(Α΄, 114), καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60671/
Ε5/12.6.2002 (Β΄, 771) υπουργικής απόφασης και της από 
5.7.2007 έγγραφης συμφωνίας μεταξύ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
και του Πανεπιστημίου του Roehampton, του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Την ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης 
του Π.Μ.Σ. έχει το Πανεπιστήμιο του Roehampton του 
Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.).

Άρθρο 2
 Αντικείμενο−σκοπός

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΜΑ in Education» (Σπουδές στην Εκ−
παίδευση) βασίζεται πάνω σε μοντέλα κριτικής θεώρησης 
της πρακτικής με σκοπό να προσφέρει στους υπηρετού−
ντες εκπαιδευτικούς καθώς και σε άλλους σχετικούς 
επαγγελματίες που υπηρετούν σε τομείς της εκπαίδευ−
σης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της προσχολικής 
εκπαίδευσης, των καλλιτεχνικών και τεχνικών μαθημάτων 
της μουσικής παιδείας, την ευκαιρία να προσεγγίσουν 
ενεργά τις διαδικασίες αναλυτικής αναζήτησης σε θεω−
ρίες και πρακτικές της εκπαίδευσης με σκοπό να ανα−
πτύξουν και να βελτιώσουν τις δικές τους πρακτικές.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυ−
χώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν εμβαθύνει τη 
γνώση και την κατανόηση τους ως προς τα γνωστικά 
αντικείμενα, τους διαθεματικούς τομείς του αναλυτικού 
προγράμματος και άλλους συναφείς τομείς στις σπου−
δές στην Εκπαίδευση και να έχουν ενισχύσει τις ακαδη−
μαϊκές και γνωστικές δεξιότητες τους καθώς και αυτές 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΜΑ in Education) εφόσον 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς το 
πλήρες πρόγραμμα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή 
τους στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρό−
γραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου του Roehampton 
του Λονδίνου, του Ηνωμένου Βασιλείου και στην από 
5.7.2007 έγγραφη συμφωνία των δύο Ιδρυμάτων.

Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται 
από το Πανεπιστήμιο του Roehampton του Λονδίνου, 
του Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίζονται και ισο−
τιμώνται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους 
και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι προγραμμά−
των του Πανεπιστημίου του Roehampton, του Ηνωμένου 
Βασιλείου (U.K.) που πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου 
στην έδρα του Πανεπιστημίου χωρίς τη σύμπραξη της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχι−
ούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού 

ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής αφού προσκο−
μίσουν την ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο 
όργανο. Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε 
πτυχιούχους που απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης ή σε ειδικούς οι οποίοι προέρχονται 
από το ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης ή έχουν σχε−
τική εργασιακή εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμέ−
να την αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
τριανταπέντε (35) φοιτητές κατ’ έτος. Η επιλογή των 
εισακτέων θα πραγματοποιείται από μέλη του προσω−
πικού και των δύο ιδρυμάτων και θα γίνεται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Roehamptonjou 
Λονδίνου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για μερική φοίτηση, 
συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης μεταπτυχι−
ακής εργασίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 
του Πανεπιστημίου του Roehampton, του Λονδίνου του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από το Πανεπι−
στήμιο του Roehampton, του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.). 
Τα θέματα των εξετάσεων, οι διδακτικές μέθοδοι και οι 
ώρες διεξαγωγής τους είναι κοινές ενώ η πρόοδος των 
φοιτητών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβούλια 
που προγραμματίζονται κάθε περίοδο στην έδρα του 
ενός εκ των δύο Ιδρυμάτων. Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται 
στην Αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω 
μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες ECTS

1. Ερευνητικές Μέθοδοι και Διερεύνηση
(Research Methodology and Enquiry in Education), 20
2. Διεθνείς Προοπτικές Επαγγελματικής Πρακτικής 

στην Εκπαίδευση 10
(International Perspectives on Professional Practice in 

Education Module)
3. Διδασκαλία και Μάθηση, 10
(Teaching and Learning)
4. Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

στην Εκπαίδευση, 10
(Leading and Managing People in Education)
5. Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στην Εκπαί−

δευση, 10
(Counselling and Guidance in Education)
Μεταπτυχιακή Διατριβή (Dissertation), 30
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμμα−

τος σπουδών ανέρχεται σε 90 μονάδες στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Κατοχύρωσης Διδακτικών Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 7
Προσωπικό

Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανά−
λογο και κατάλληλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών 
προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέρ−
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γεια τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των 
φροντιστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με την έγγραφη 
συμφωνία αλλά και με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 
της υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 Υπουργικής Απόφα−
σης (Β΄, 771).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη 
Ε.Π. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 
άλλων Τ.Ε.Ι. (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σύμφωνα με την 
έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την παραπάνω 
αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Εργα−
στηριακού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι., εφόσον αυτά διαθέ−
τουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και ύστερα 
από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών 
συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ..

Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από την Διοικούσας 
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα παρακολουθεί και θα επι−
κουρεί την εκτέλεση του Προγράμματος, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο του Roehampton του Λονδίνου, του 
Ηνωμένου Βασιλείου και βάσει της συμφωνίας των δύο 
Ιδρυμάτων.

Το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προ−
γράμματος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα διαθέσει τις αναγκαίες κτιριακές 
εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ει−
δικό εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος καθώς 
και ελεύθερη χρήση του διαδικτύου του.

Το Πανεπιστήμιο του Roehampton του Λονδίνου του 
Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.) και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα διαθέ−
σουν το απαραίτητο διδακτικό υλικό και τα λοιπά δι−
δακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παράσχουν πρόσβαση 
στις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες.

Άρθρο 9
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από δίδακτρα των φοιτητών, βάσει της 
συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα 
προκύψουν και από την από κοινού μεταξύ των δύο 
Ιδρυμάτων εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την 
ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού 
υλικού, στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 10

Για ό,τι δεν ορίζεται σαφώς στα προηγούμενα άρ−
θρα, ισχύουν η από 5.7.2007 έγγραφη συμφωνία των 
δύο Ιδρυμάτων, καθώς και οι Κανονισμοί σπουδών των 
ίδιων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Αριθμ. 3932 (2)
     Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων». 

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 3773/18.6.2007 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2007».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 39232/13.7.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης. 

16. Την από 19.7.2007 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οικονομικού έτους 
2007, στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 07−110, ποσόν 
720.000,00€, αποφασίζουμε: 
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εκατόν 

εξήντα (160) υπαλλήλους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου αορίστου χρόνου, της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, έως 25 ώρες, ο καθένας, από 1.8.2007 
έως 18.8.2007 πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 30518 (3)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αλίμου

  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» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/231/17998/11.7.2007 
έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.8.2007 έως 31.8.2007, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 5 άτομα για το ΚΕΠ για χρονικό διάστημα (6) μηνών 
από τον Δήμο Αλίμου. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
αυτού ορίζεται ο Δήμος Αλίμου.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια 
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει 
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των 
Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της 
σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου.

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή 

συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση 
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος 
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής: 

Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880€. 

Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1.000€. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 30529 (4)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Περι−

στερίου

  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» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/231/17998/11.7.2007 
έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.8.2007 έως 31.8.2007, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 1 άτομο για το ΚΕΠ για χρονικό διάστημα (6) μηνών 
από τον Δήμο Περιστερίου. Ως τόπος εκτέλεσης του 
έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α 
Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της 
σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ  Νάκου.

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
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τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση 
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος 
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής:

Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει δια−
δοχικές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
880€. 

Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1.000€. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 30533 (5)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Περι−

στερίου

   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» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/231/17998/11.7.2007 
έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.8.2007 έως 31.8.2007, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 7 άτομα για το ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για χρονικό διά−
στημα (6) μηνών από τον Δήμο Περιστερίου. Ως τόπος 
εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Περι−
στερίου.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α 
Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της 
σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου.

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ 
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή 
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−

τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση 
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος 
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής: 

Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880€. 

Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 
1.000€. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 4184 (6)
    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσπρωτικού

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 του 

ν. 1188/1981 «περί καταστάσεως προσωπικού των Οργα−
νισμών Τοπικής Αυτ/σης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 5, του ν. 2307/1995 
«περί προσαρμογής της Νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1−7 του ν. 2503/1997 «περί 
Διοίκησης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θε−
μάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 49/1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσπρωτικού, με την οποία εγκρίθηκε ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 728 Β΄/1999.

5. Την υπ’ αριθμ. 129/2003 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσπρωτικού «περί τροποποίησης του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου», 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1531 Β΄/16.10.2003. 

6. Την υπ’ αριθμ. 75/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Θεσπρωτικού «περί τροποποίησης του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Δήμου».

7.  Την υπ’ αριθμ. 15/2007 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 
Πρέβεζας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά, υπέρ της 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Θεσπρωτικού.

8. Την υπ’ αριθμ. 20921/19.9.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα−
φής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ., με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας, στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή 
και στους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης και Δ/σης των Νομών, εκτός της έδρας της 
Περιφέρειας (ΦΕΚ 1271 Β΄/2.10.2001)».

9. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2007 του Δήμου Θε−
σπρωτικού, 40.000 ευρώ στον ΚΑΕ 10−6011.001 και 36.000 
ευρώ στον ΚΑΕ 20−6011, αντίστοιχα, για την κάλυψη των 
ανωτέρω δαπανών, αποφασίζουμε: 

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 75/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Θεσπρωτικού, «περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου», 
ως εξής: 
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Α) Άρθρο 13:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από το ΚΕΠ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Κλάδος ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας θέσεις δύο (2). 

Συνολικές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. τέσσερις (4). 
B) Δημιουργεί τμήμα ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟ−

ΛΙΤΩΝ το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω γρα−
φεία: 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ

 Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων. 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 έντυ−
πα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικη−
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ελέγχει την πληρότητα 
των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για 
τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το 
ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει 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 στο 
ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το 
παραλαμβάνει ο πολίτης, ή του αποστέλλεται από το 
ΚΕΠ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη 
επιστολή και με αντικαταβολή.

Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.
Χορηγεί παράβολα, κινητά ένσημα και υπεύθυνες δη−

λώσεις.
Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας 

μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το TAXIS. 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παραλαμβάνει από τα ΚΕΠ αιτήματα πολιτών και τα 

προωθεί στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπη−
ρεσία, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και 
την τήρηση των νομίμων χρονικών προθεσμιών, παρα−
λαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο 
ΚΕΠ της αρχικής υποβολής του αιτήματος.

Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αιτη−
μάτων των πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και 
χειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών 
για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 

Οι θέσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:
Δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Προϊστάμενος τμήματος ΚΕΠ: Προϊστάμενος θα ορί−

ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 2190/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πρέβεζα, 5 Ιουλίου 2007

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ

    Αριθμ. 2735 (7)
Προσαρμογή καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης 

με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», του Δήμου Αρτεμισίων Ν. Ζακύνθου, 
στις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252 − 270 του Δ.Κ.Κ. 

(ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107Α).

3. Την υπ’ αριθμ. 3025/29.11.1995 (ΦΕΚ 1090 Β΄) απόφασή 
μας, περί σύστασης στην κοινότητα Φιολίτη Ζακύνθου 
κοινοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξια−
κή Φιολίτη Κοινοτική Επιχείρηση», όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 1270/30.3.2000 (ΦΕΚ 496Β) και 
1032/26.3.2002 (ΦΕΚ 460Β), όμοιες.

4. Την υπ’ αριθμ. 82/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Αρτεμισίων.

5. Την υπ’ αριθμ. 6498/3.6.2005 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Π.Ι.Ν., περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 752/Β΄/2005), 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 82/2006 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Αρτεμισίων, περί προσαρμογής 
του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ», στις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 
και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3025/29.11.1995 (ΦΕΚ 
1090 Β) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 1270/30.3.2000 (ΦΕΚ 496Β) και 1032/26.3.2002 (ΦΕΚ 
460Β), όμοιες, ως εξής:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με−
τατρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 254 του ν. 3463/2006, 
σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση.

Σκοπός της Επιχείρησης είναι:
1. Η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, της 
παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περι−
βάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινοχρή−
στων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη 
δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία 
κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Σκοπός 
της ανωτέρω επιχείρησης μπορεί να είναι επίσης η ορ−
γάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση 
και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας 
για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η πα−
ράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών, κατά τα ανω−
τέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρα−
κτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της κοινωφελούς 
επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις ΟΤΑ.

3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επι−
χείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, καθ’ οιανδή−
ποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές 
αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
75 παρ. II του ν. 3463/2006.
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Διοίκηση της Επιχείρησης:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 3463/2006 η κοι−

νωφελής επιχείρηση θα διοικείται από διοικητικό συμ−
βούλιο, αποτελούμενο από επτά μέλη, τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό 
συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερις 
(4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας είναι εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή 
απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, 
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, και 
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμ−
βουλίου.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

4. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρο του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχε−
τική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορί−
ζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 
της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτι−
κού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού 
συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία 
μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσε−
ων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε 
υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά 
την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρη−
ματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.

Έγκριση αποφάσεων της Επιχείρησης:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 256 οι αποφάσεις του διοι−

κητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από 
το δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:

α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού 
και της έκθεσης πεπραγμένων.

β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση 
αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια 
επενδύσεων.

δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του 

ν. 3463/2006.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφά−

σεων απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του αντιστοίχου συμβουλίου.

3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα μήνα από τότε 
που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. 
Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.

Η οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης διέπεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 252 έως και 270 του 
Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ν. 3463/2006/ΦΕΚ 
114/Α΄/8.6.2006.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Δήμου Αρτεμισίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ζάκυνθος, 23 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Θ. ΒΟΣΔΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 10391 (8)
    Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 

στο ΚΕΠ Δήμου Πεταλιδίου με σύμβαση μίσθωσης 
έργου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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

ση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις−ΦΕΚ 
107/Α΄).

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΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 
− ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/ 2004 
(ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).

5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 4/203/15093/13.6.2007 έγγραφο 
του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρεουλάκου το 
οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού της χώρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 
έως 31.7.2007. Από την εν λόγω κατανομή για τον δήμο 
Πεταλιδίου εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου νια το ΚΕΠ του δήμου με ένα(1) άτομο.

6. Την από 8.4.2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι−
μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου 
χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

7. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω 
προσωπικό δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθη−
κόντων των υπαλλήλων του Δήμου Πεταλιδίου.
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8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Πεταλιδίου, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του 
ν. 3013/2002, με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

9. Την υπ’ αριθμ. 16483/4.9.2002 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ, 
με την οποία δόθηκε έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του 
Δήμου Πεταλιδίου.

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
ΥΠΕΣΔΔΑ «Οδηγίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου στα ΚΕΠ ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού», αποφασίζουμε: 

Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα−
ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης, 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 681 
κ. επειτ. του Αστικού Κώδικα, σε ένα(1), ως κατωτέρω:

ένα (1), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (κατηγοριών όπως 
αυτές θα επιλεχθούν). 

Β. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το 
έργο, πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
σχολών της αλλοδαπής όλων των κλάδων ή ειδικοτή−
των.

β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδεικνύ−
εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την 
παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π. 

Δ. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
με την εγκύκλιο αριθμ. 11123/8.5.2006 και ως εξής:

1. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: 

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ με μηναία αμοιβή συμβασιούχου 880,00 
ευρώ.

2. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ 
για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής 
υποπεριπτώσεις:

2.1. Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880,00 ευρώ.

2.2. Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβά−
νει μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής 
την 1.2.2005)

Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την 
πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει 
τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής 
απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου για την πληρό−
τητα και την αρτιότητα του έργου.

ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα−
φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 
Πεταλιδίου.

Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν 
των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την 
ημερομηνία αρχής του προαναφερόμενου έργου από 
τον ανάδοχο.

Η. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθορι−
στούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια 
σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Απασχόληση 
των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές 
που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγο−
ρεύονται.

Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, 
δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους του 
Δήμου Πεταλιδίου, λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου 
δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι 
πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις 
νεοπαγείς (ν. 3013/2002).

Κ. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν (κατ’εφαρμογή 
των ανωτέρω), λήγουν αυτοδίκαια από την χρονική 
στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προ−
σωπικό.

Λ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπής, κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτο−
βουλία του συμβασιούχου δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση 
με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή την νέα 
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Μ. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης θα πρέπει να 
εφαρμοστούν οι όροι της εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ με 
αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006.

Ν. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβά−
σεων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πε−
δίου εκείνου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται 
η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Αθ. 
Νάκου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καλαμάτα, 26 Ιουνίου 2007

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ  
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