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1
2
3

Αριθμ. Υ4α/40690
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/109058/04/2005 υπουρ−
γικής απόφασης Καθορισμός όρων και προϋποθέσε−
ων λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών
(Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης
και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις Αν−
θρωπίνων Ιστών και Οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄174),
ιδίως το άρθρο 4.
2. Το π.δ. 6/2001 (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Α΄/2001) «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/109058/04/2005 (Β.71) Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ−
γίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς,
Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας
λειτουργίας αυτών».
4. Το π.δ. 95/2000 (Α.76) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το π.δ. 299 (Α. 240)
5. Το πρακτικό της από 6.2.2008 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε και προσθέτουμε στο τρίτο εδάφιο της
παραγράφου Ε1 του άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Υ4α/109058/04
/2005 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων και προ−
ϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών
(Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και
ανάκλησης», μετά τις λέξεις ή επιμελητής Α, τη φράση «ή
αντίστοιχης βαθμίδας μέλος ΔΕΠ, δηλαδή αναπληρωτής
καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής,» Κατά τα λοιπά ισχύ−
ουν τα οριζόμενα στην Υ4α Υ4α/109058/04 /2005 (Β. 71).
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε−
ρομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

πικού 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, 18 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 11166/23568
(3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 11165/23567
(2)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Δημοτική
Φιλαρμονική Κηφισιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του
φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 3959/14.2.2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49439/5.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/231/6469/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ.
45834/5.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) 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 συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου
τεσσάρων (4) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 3/2008
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Φιλαρμο−
νικής Κηφισιάς και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη−
σης των διατάξεων του αρ.6 του ν.2527/1997 ως εξής:
Μουσικός βαρυτόνων: Ένας (1)
Μουσικός κλαρινέτου: Ένας (1)
Μουσικός σαξοφώνου: Ένας (1)
Μουσικός τρομπέτας: Ένας (1)
Σύνολο:
Τέσσερεις (4)
Ο κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέ−
χει τις υπηρεσίες του σε συγκεκριμένους κύκλους εκδηλώ−
σεων της Φιλαρμονικής, ώστε να πραγματοποιηθούν επιτυ−
χώς όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της,γεγονός
που θα επιτευχθεί και με την κατάλληλη προετοιμασία τους
και συμμετοχή τους στις πρόβες της Φιλαρμονικής.
Η ετήσια αμοιβή τους θα κυμαίνεται περίπου στα #10000#
ευρώ για τον καθένα από τους μουσικούς για τις πρόβες
και τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για το
έτος, και θα λαμβάνεται τμηματικά από τους μουσικούς με
την περάτωση και υλοποίηση κάθε κύκλου εκδηλώσεων
που είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν.
Η δαπάνη της πληρωμής τους θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6114.01
του προϋπολογισμού της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κηφισιάς
οικονομικών ετών 2008 και 2009.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσω−
πικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσω−

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2008

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του
φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 3959/14.2.2008 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49439/5.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 απόφασή της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ.
45834/5.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) 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 συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου
δέκα (10) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 8/2008
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς και υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του
ν. 2527/1997 ως εξής:
Τέσσερις (4) φύλακες επιστάτες κατηγορίας ΥΕ για τη
φύλαξη των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι
του ποσού των 17.400 ευρώ έκαστος για ένα έτος.
Ένας (1) κηπουρός κατηγορίας ΥΕ, για την συντήρηση και
τον καλλωπισμό του πρασίνου των εγκαταστάσεων και
γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου μέχρι του ποσού
των 13.000 ευρώ για ένα έτος.
Τρεις (3) καθαρίστριες κατηγορίας ΥΕ για τον καθαρισμό
των κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων που στεγά−
ζουν τις δραστηριότητες του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι του
ποσού των 17.400 ευρώ έκαστη για ένα έτος.
Δύο (2) νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ για την πα−
ροχή άμεσης κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών (πρώτες βο−
ήθειες κ.λ.π.) από τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων
(πισίνες, κλειστό γυμναστήριο) σε προπονήσεις και αγώνες
μέχρι του ποσού των 18.000 ευρώ έκαστος για ένα έτος.
Οι ανωτέρω θα παραδίδουν το έργο τμηματικά και ανα−
λόγως θα γίνεται η καταβολή της αμοιβής τους μετά από
βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
Η υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα
με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και η πληρωμή των αναδόχων
θα πραγματοποιηθεί από τους προϋπολογισμούς δύο (2)
ετών (2008−2009) αφού οι συμβάσεις θα είναι ετήσιας δι−
άρκειας και δεν θα έχουν ημερομηνία έναρξης από την 1η
του έτους.
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Το έργο που θα επιτελέσουν δεν ανάγεται στον κύκλο
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως προκύπτει και από την βεβαίωση του δικηγόρου Δώρα
Λεωνίδα.
Η δαπάνη πληρωμής θα βαρύνει αποκλειστικά τον υπό κα−
τάρτιση προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, το οποίο
επιχορηγείται από τον Δήμο Κηφισιάς και στον οποίο έχει
προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. 00.6117.01. για το οικ. έτος 2008
με τίτλο «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία».
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσω−
πικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσω−
πικού 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.

συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € με
ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του συνολικού κόστους,
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων πενή−
ντα χιλιάδων (450.000,00) €.
Νέες θέσεις Εργασίας : 5 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής (8.8.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο
12 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 20008

(6)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΑ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΟΥΛΑ, στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΓΕ−
ΩΡΓΙΑ & ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5155/66058/ΠΟ5/5/00149/Ε/11.8.2008/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
& ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται σε ίδρυση βοοτροφικής μο−
νάδας 150 αγελάδων κρεατοπαραγωγής και 105 μοσχαριών
πάχυνσης, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φιλύρας, Δήμου Πειαλεί−
ων, του Νομού Τρικάλων συνολικού κόστους οχτακοσίων
χιλιάδων ευρώ (800.000) €, με ποσοστό επιχορήγησης 40
% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επι−
χορήγησης τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000) €.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής: (8.8.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
(υπογραφή)
F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΚΤΟΥΣ − ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» στις
διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5154/66055/Π05/5/00145/Ε/11.8.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης ΑΚΤΟΥΣ − ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΑΚΤΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. που αναφέρεται
σε ίδρυση μονάδας παραγωγής πλαστικών πωμάτων στη
ΒΙ.ΠΕ Γοργοβιτών του Δ. Παλαμά του Νομού Καρδίτσας,

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5149/66047/ΠΟ5/5/00133/Ε/11.8.2008/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΑ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΠΟΥΛΑ, που αναφέ−
ρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου −
κουφωμάτων − επίπλου, που βρίσκεται στο 1° χιλ. Μουζακίου
− Καρδίτσας, του Νομού Καρδίτσας συνολικού κόστους
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000) €, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 40 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό
ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000)
€. Νέες θέσεις απασχόλησης: 2,66 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής: (7.8.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
(Υπογραφή)
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΥ−
ΡΟΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΩΤΗΣ O.E., στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5148/66044/ΠΟ5/5/00131/Ε/11.8.2008/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΥΡΟΣ
− ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΩΤΗΣ O.E., που αναφέρεται σε ίδρυση
μονάδας παραγωγής επίπλων από υφιστάμενη επιχείρηση,
που βρίσκεται στο 5° χιλ. π.ε.ο. Λάρισας − Βόλου, του Δήμου
Πλατυκάμπου, του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους ενός
εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000) €, με
ποσοστό επιχορήγησης 34 % επί του συνολικού κόστους,
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων οκτώ
χιλιάδων ευρώ (408.000) €.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Νέες θέσεις απασχόλησης: Πέντε (5) Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής: (7.8.2008), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
(Υπογραφή)
F
Αριθμ. 4579
(8)
Σύσταση Νομικού Προσώπου, στο Τοπικό Διαμέρισμα
Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερί−
σματος Σβορώνου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 − 244 του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006).
3. Την υπ’ αριθμ. 8/5236/26.1.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 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΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 400/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κατερίνης, περί «σύστασης ιδίου Νομικού Προσώ−
που», με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου
Τοπικού Διαμερίσματος Σβορώνου».
6. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Περί με−
ταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή του
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο Δ/νσης και στους
Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης & Δι−
οίκησης των Νομών εκτός έδρας Περιφέρειας, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε στο Τοπικό Διαμέρισμα Σβορώνου του Δήμου
Κατερίνης Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Σβορώνου.
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της (θέρμανσης,
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς
αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέ−
λεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του Σχολείου
και του κάθε είδους εξοπλισμού του, η εισήγηση προς
την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων του
σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για
τη σχολική βιβλιοθήκη, η διαχείριση των εσόδων από την
ενδεχόμενη εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου, καθώς
και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Σχολείου.
2. Διοίκηση του Νομικού ΠροσώπουΤο Διοικητικό Συμβού−
λιο θα είναι 5μελές και θα μετέχουν σε αυτό οι εξής:
α) Έναν (1) Τοπικό Σύμβουλο από το Δ.Δ. Σβορώνου και
έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο, με τους αναπληρωτές τους.
Ένας από τους δύο (οΤ.Σ. ή ο Δ.Σ. θα προέρχεται από την
μειοψηφία.

β) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου Σβορώνου
με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−
δεμόνων, εφόσον λειτουργεί τέτοιος σύλλογος, με τον
αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) Δημότη −τισσα με τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της σχολικής επιτροπής
θα εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη δημοτική περίοδο.
3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι :
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου,
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ) Οι κάθε εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληρο−
δοσίες.
δ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγ−
μάτων ή υπηρεσιών.
ε) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
4. Περιουσία:
5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο και όταν αυτός
αποφασίζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Ακροτελεύτιο άρθρο
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα−
πάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομι−
κού έτους 2008 3.000,00 ευρώ και περίπου 8.000,00 ευρώ
για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 4 Αυγούστου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 10327
(9)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Κω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου Κω.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49440/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την υπ’ αριθμ. 3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω.
8. Την από 22.1.2008 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Τσα−
μπαλά Ευαγγελίας, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 3/2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Κω αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου
κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και δεν υποκρύπτουν εξαρτη−
μένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το Πνευ−
ματικό Κέντρο Δήμου Κω σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα ως εξής:
ΔΕ Δάσκαλο Θεάτρου

1

ΠΕ Δάσκαλο εικαστικών

1

TE Δάσκαλοι Μουσικής

3

TE Δάσκαλος χορού

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6

Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Πνευ−
ματικού Κέντρου Δήμου Κω.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στην σύμβαση που θα
υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά το
προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέ−
ντρου Κω, ποσού 25.000,00€ ως τόπος εκτέλεσης του έργου
ορίζεται το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κω.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Πνευματικό Κέντρο Κω και ούτε μπορούν να εκτελεστούν
απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
25.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του, Πνευματι−
κού Κέντρου Κω οικονομικού έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10344
(10)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΔΟΝΑ Αφάντου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του ΔΟΝΑ Αφαντου.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
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33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49440/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου».
7. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΔΟΝΑ Αφαντου.
8. Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Καλ−
λιρρόης Νικολιδάκη, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που περιγράφονται στην αριθμ. 1/2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΝΑ Αφαντου
αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου κατά το άρθρο 681
του Α.Κ. και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, απο−
φασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το ΔΟΝΑ
Αφαντου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του
Αστικού κώδικα ως εξής:
ΠΕ προπονητής/γυμναστής αντισφαίρησης

1

ΠΕ προπονητής/γυμναστής κολύμβησης

1

ΠΕ προπονητής/γυμναστής κωπηλασίας ή ιστι−
οπλοίας

1

ΠΕ προπονητής /γυμναστής ποδοσφαίρου

1

ΠΕ προπονητής/γυμναστής τζούντο

1

ΥΕ εργάτης καθαριότητας

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του ΔΟΝΑ
Αφαντου.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Οι αμοιβές τους θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά το
προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του ΔΟΝΑ Αφάντου,
ποσού 45.000,00€ ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται
ο ΔΟΝΑ Αφάντου.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στον
ΔΟΝΑ Αφάντου και ούτε μπορούν να εκτελεστούν απ’ αυ−
τούς, λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
45.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΔΟΝΑ Αφά−
ντου, οικονομικού έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10336
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Μουσείο
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων.

(11)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου
Ροδίων.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49440/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου».
7. Τις υπ’ αριθμ. 6/08, 1/08, 8/08, 2/08, 7/08, 3/08 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής
Τέχνης Δήμου Ροδίων.
8. Τις από 23.1.2008 γνωμοδοτήσεις του Δικηγόρου Παπα−
γεωργίου Θεοδώρου, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που περιγράφονται στις με αριθμ. 6, 1, 8,
2, 7, 3/2008 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων αποτελούν
γνήσιες συμβάσεις έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου ροδίων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα
ως εξής:
ΠΕ Εκπαιδευτές−υπεύθυνοι Εργαστηρίου χα−
ρακτικής

2

ΠΕ Ιστορικός Τέχνης

1

ΠΕ Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης με ειδικότητα
χαρακτική

1

ΠΕ Συντηρητής έργων Τέχνης

1

ΠΕ/ΔΕ γραμματειακής Υποστήριξης

1

ΤΕ Καλλιτεχνικών σπουδών

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Μου−
σείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Οι αμοιβές τους θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά το
προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Μουσείου Νεοελ−
ληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων, ποσού 117.500,00€ ως τόπος
εκτέλεσης των έργων ορίζεται το Μουσείο Νεοελληνικής
Τέχνης Δήμου Ροδίων
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων και ούτε μπο−
ρούν να εκτελεστούν απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης
του αντικειμένου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
117.500,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων οικονομικού έτους
2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10343
(12)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό Οργανι−
σμό Δήμου Αφάντου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αφά−
ντου.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49440/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου».
7. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Αφαντου.
8. Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Καλ−
λιρρόης Νικολιδάκη, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που περιγράφονται στην αριθμ. 2/2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Αφαντου αποτελούν γνήσιες συμβάσεις
έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το Πο−
λιτιστικό Οργανισμό Δήμου Αφαντου σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα ως εξής:
ΠΕ Γυμναστής−τρια

1

ΠΕ Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων

1

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ πτυχιούχοι Ωδείου

4

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ πτυχιούχο Ωδείου

1

Πτυχιούχος θεατρικής Σχολής (σκηνοθέτης/ηθο−
ποιός)

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Πολιτι−
στικού Οργανισμού Δήμου Αφάντου.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Οι αμοιβές τους θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά
το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Αφάντου, ποσού 72.000,00 €.
Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Αφάντου.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Αφάντου και ούτε μπορούν
να εκτελεστούν απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του
αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
72.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Αφάντου, οικονομικού έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10334
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Δημοτικό
Οργανισμό Πρόνοιας Δήμου Ροδίων.

(13)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δή−
μου Ροδίων.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49440/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου».
7. Την υπ’ αριθμ. 100/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ροδίων.
8. Την από 7.1.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Θεό−
δωρου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την οποία οι συμβά−
σεις μίσθωσης έργου trou περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.
100/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη−
μοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ροδίων αποτελούν
γνήσιες συμβάσεις έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το Δη−
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μοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Δήμου Ροδίων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα ως
εξής:
ΠΕ Γιατρός

1

ΠΕ Πτυχιούχος Νομικής

1

TE κοινωνικός λειτουργός

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3

Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Δημο−
τικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ροδίων.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Οι αμοιβές τους θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά το
προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Οργα−
νισμού Πρόνοιας Δήμου Ροδίων, ποσού 45.000,00 €.
Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δημοτικός
Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ροδίων.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Δήμου Ροδίων και ούτε μπο−
ρούν να εκτελεστούν απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης
του αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
45.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού
Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ροδίων, οικονομικού έτους
2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 7 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10385
(14)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό
Οργανισμό Δήμου Ροδίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/
Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του
αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολού−
νται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα με
σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το Γενικό Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχε−
τικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ Βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/217/5539/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45828/30.7.2008 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν για
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49017/30.7.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου».

24600

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την υπ’ αριθμ. 49/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων.
8. Την από 9.4.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Θεόδω−
ρου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μί−
σθωσης έργου που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 49/2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Ροδίων αποτελούν γνήσιες συμβάσεις
έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από το Πολι−
τιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα ως εξής:
Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής (Εργαστήρια)

1

Δάσκαλοι Ζωγραφικής (Εργαστήρια)

2

Δάσκαλοι Θεάτρου (Εργαστήρια )

2

Δάσκαλοι παραδοσιακού χορού (Εργαστήρια)

3

Δάσκαλος Αγγειοπλαστικής (Εργαστήρια )

1

Δάσκαλος για Εργαστήρι Κινηματογράφου (Ερ−
γαστήρια)

Καθηγητής Ακορντεόν & Αρμονίου (Ωδείο)

1

Καθηγητής Μουσικής προπαιδείας (Ωδείο)

1

Καθηγητής μπαντίνας (Ωδείο)

1

Καθηγητής μπουζουκιού (Ωδείο)

1

Καθηγητής σαντουριού και παραδοσιακού βιολιού
(Ωδείο)

1

Καθηγητής Χορωδίας (Ωδείο)

1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
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Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Πολιτι−
στικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Οι αμοιβές τους θα καθοριστούν στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά
το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Ροδίων ποσού 300.000,00 €.
Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Ροδίων.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων και ούτε μπορούν
να εκτελεστούν απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του
αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
300.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του πολιτιστι−
κού Οργανισμού Δήμου Ροδίων, οικονομικού έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δάσκαλος Κεραμικής (Εργαστήρια )

1

Δάσκαλος Μικτής Χορωδίας(Εργαστήρια)

1

Δάσκαλος Παιδικής−Νεανικής− Πειραματικής Χορω−
δίας (Εργαστήρια)

1

Διευθυντή Ωδείου

1

Καθηγητές Βιολιού (Ωδείο)

2

Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής (Ωδείο)

2

Καθηγητές για Εργαστήρι σύγχρονης Μουσικής με
Κρουστά (Ωδείο)

3

Καθηγητές Θεωρίας Κλασσικής Μουσικής (Ωδείο)

5

Καθηγητές Θεωρίας Παραδοσιακής Μουσικής
(Ωδείο)

2

Καθηγητές Ιστορίας Μορφολογίας Μουσικής
(Ωδείο)

2

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Καθηγητές Κιθάρας (Ωδείο)

3

Καθηγητές κλασσικών κρουστών (Ωδείο)

2

(15)
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΔΥΠ 4156/17.7.2008
απόφαση του Νομάρχη Λέσβου.

Καθηγητές λύρας λαούτου (Ωδείο)

2

Καθηγητές πιάνου (Ωδείο)

5

Καθηγητές πνευστών Οργάνων (Ωδείο)

3

Καθηγητές Φωνητικής κλασσικού τραγουδιού
(Ωδείο)

2

Ρόδος, 8 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F

Στο ΦΕΚ 1516/1.8.2008/τ. Β΄ που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.
ΔΥΠ 4156/17.7.2008 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου, επιφέ−
ρεται η παρακάτω διόρθωση:
Aπό το εσφαλμένο: «ΔΥΠ. 879/20.2.2007»
Στο ορθό: «ΔΥΠ. 4156/17.7.2008)».

(Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου)
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