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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 86380/Β2 (1)
 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Ελ−

ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 

50/11.4.1991 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του 
προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του 
ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/25.9.1992 τ.Α΄) 
«Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσω−
πικού των δημοσίων υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευ−
τικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και των Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 
Α΄/266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες δι−
ατάξεις».

5. Τη υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.5./344/οικ.9048/2.4.2009 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύνταξη εκθέ−
σεων αξιολόγησης − Μοριοδότηση υποψηφίων προϊστα−
μένων Γενικής Διεύθυνσης».

6. Το υπ’ αριθμ. 806/9.7.2009 έγγραφο του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, με το οποίο το Πανεπιστήμιο 
αιτείται την έκδοση υπουργικής απόφασης περί συγκρό−
τησης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

7. Το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 174/18.12.2008 Συνε−
δρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ περί συ−
γκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 54 του ν. 1943/1991, ως ακολούθως:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη−
ρεσιών και εφόσον δεν υπάρχει τον Προϊστάμενο Διοι−
κητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως Πρόεδρο.
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β) Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Διοικητικού Προσωπικού, με τους νόμιμους αναπλη−
ρωτές τους, ως μέλη.

2. Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο εισηγητής του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, με 
το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, 
με το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Ως αναπληρωτής του Προέδρου της Ειδικής Επιτρο−
πής Αξιολόγησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που 
και ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικη−
τικού Προσωπικού ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο 
νόμιμος αναπληρωτής του δε δύναται να προεδρεύσει 
της Επιτροπής.

5. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιο−
λόγησης είναι διετής και συμπίπτει με τη θητεία των 
μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ−
σωπικού.

6. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η 
εξέταση των εκθέσεων αξιολόγησης που περιέχουν ειδι−
κή αιτιολογία για βαθμολογία κριτηρίων αξιολόγησης με 
βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, κατά τη διάταξη της 
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καθώς 
και η κρίση σχετικά με το αν η παρατιθέμενη αιτιολογία 
τεκμηριώνεται σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή 
γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον 
τα περιγραφόμενα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά 
δικαιολογούν την τεθείσα βαθμολογία, κατά τη διάταξη 
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

      Αριθμ. 71466/Ε5 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν δέκα 

(110) υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄)».

5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/τ.Β΄/
5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

7) Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 16/13.4.2009 πράξης του 
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης σε εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του 
Ιδρύματος και το υπ’ αριθμ. Φδ.2/7982/17.6.2009 έγγραφο 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ίδιο θέμα.

8) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 67.045,00 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0261 (250.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2009 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

9) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οι−
κονομικού έτους 2009 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.5.2009 έως 31.12.2009 για:

α) Εκατόν εννέα (109) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ. και για μέχρι εκατόν δεκατρείς ώρες (113) ώρες 
συνολικά για το κάθε άτομο και

β) Έναν (1) υπάλληλο μειωμένης τετράωρης απασχό−
λησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και για μέχρι πενήντα 
έξι (56) ώρες συνολικά για το άτομο αυτό.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

      Αριθμ. 58717, 74731/Ε5 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δεκαεπτά (17) 

υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με σχέση εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/τ.Β΄/
5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
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6) Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

7) Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 7/7.5.2009 πράξης του 
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για έγκριση υπερωρια−
κής απασχόλησης σε δεκαεπτά (17) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. 
του Ιδρύματος και το υπ’ αριθμ. 2185/13.5.2009 έγγραφο 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας για το ίδιο θέμα.

8) Το υπ’ αριθμ. 2185/22.6.2009 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Διοικητικού − Οικονομικού του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με 
το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσωπικό αμεί−
βεται βάσει των διατάξεων του ν. 3205/2003.

9) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 23.976,00 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0261 (160.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2009 του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, την υπερωριακή απασχόληση πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα 
από 1.7.2009 έως 31.12.2009, για:

Δεκαεπτά (17) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας Ι.Δ.Α.Χ. και για μέχρι πενήντα (50) ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.500/416/93586/Ε5 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι στον Οργανισμό Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού 
και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας, Νο−
μού Μαγνησίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ.12, παρ.1 εδαφ. Δ’του ν. 1351/1983 

(ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια 
Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθ. 90 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1387/16.6.1994 εγκυ−
κλίου του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την έναρξη της πρακτικής 
άσκησης.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β΄ 
168) διυπουργικής απόφασης «ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

8. Το αρθ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί παρο−
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώ−
θηκε με το αρθ. 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 57) «αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 διυπουρ−
γική απόφαση «αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΤΕΙ) που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα 
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
τ.Β΄/16.1.2009) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/3.10.2007) απόφαση Καθορισμού αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

13. Το υπ’ αριθμ. 266/6.10.2008 έγγραφο και την υπ’ 
αριθμ. 302/3.12.2008 τηλεομοιοτυπία του Οργανισμού 
Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογέ−
νειεας Δήμου Νέας Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας αναφέ−
ρεται στην παρ. 4 της παρούσας απόφασης, στην οποία 
επίσης αναφέρεται και η εγγραφή της πίστωσης στον 
οικείο προϋπολογισμό για την κάλυψή της. (Σχετικό και 
το υπ’ αριθμ. 46/10.3.2009 έγγραφο του Οργανισμού του 
Δήμου), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Οργανισμό Ανοιχτής Προστα−
σίας Παιδιού και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας 
Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγμα−
τοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.12.2008.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του Οργανισμού Ανοιχτής Προστασίας Παιδιού και Φρο−
ντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α. 10−6041 
ως εξής:

552,00 ευρώ (3 θέσεις x 184 ευρώ x 1 μήνα) για το έτος 
2009 (μεταφορά πίστωσης από Π/Υ 2008) και

6.624,00 ευρώ (3 θέσεις x 184 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
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Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η αντίστοιχη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του 2009. Αντίστοιχη 
πίστωση θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς του 
Οργανισμού του Δήμου αυτού για μία πενταετία του−
λάχιστον.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ανατρέχει από το χρόνο 
ανάληψης της πρακτικής άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

      Αριθμ. Υ4α/93563 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/71720/2005 υπουργι−

κής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών 
οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού 
των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλη−
σης άδειας λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ Β΄ 1043).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις 

Ανθρωπίνων Ιστών και Οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 174).

2. Το π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/71720/2005 (Β΄ 1043) υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λει−
τουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών 
οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού των 
Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας αυτών».

4. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76 ) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 299 (Α΄ 240)

5. Το υπ’ αριθμ. οικ./1208/8.7.2009 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

6. Το από 23.7.2009 έγγραφο του ΚΕΣΥ.
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση γ1α 
της παραγράφου γ. Στελέχωση: του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
Υ4α/7120/2005 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων 
συμπαγών οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυε−
λού των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» ως ακολούθως:

γ1α. Των Μονάδων που λειτουργούν ως μονάδες δια−
τομεακού επιπέδου: Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού:

Ένα (1) γιατρό, με βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Γενι−
κής χειρουργικής και έναν (1) γιατρό με βαθμό Διευθυντή 
ειδικότητας Νεφρολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

αναγνωρισμένη μονάδα μεταμόσχευσης της αλλοδαπής 
ή ημεδαπής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Τρείς (3) ιατρούς τουλάχιστον, με βαθμό Επιμελητή 
Α΄ ή Β΄ ή μέλη ΔΕΠ αντίστοιχης βαθμίδας ειδικότητας 
Γενικής Χειρουργικής ή Ουρολογίας καθώς και τρείς 
(3) ιατρούς τουλάχιστον, με βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Β΄ 
ή μέλη ΔΕΠ αντίστοιχης βαθμίδας ειδικότητας Νεφρο−
λογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναγνωρισμένη 
μονάδα μεταμόσχευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής 
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Υπεύθυνος για το χειρουργικό μέρος της μεταμοσχευ−
τικής διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Χειρουργός και 
Υπεύθυνος για το Παθολογικό μέρος της μεταμοσχευ−
τικής διαδικασίας είναι ο Διευθυντής Νεφρολογίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής της όλης λει−
τουργίας της Διατομεακής Μονάδας ορίζεται με απόφα−
ση του Διοικητή του Νοσοκομείου ο ένας από τους παρα−
πάνω Διευθυντές, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ4α/7120/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1043).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Aθήνα, 28 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

      Αριθμ. 72074 (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−

σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως 

Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981).

3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983.)

4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ−
τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/
Α/24.12.1997).

5. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα 
Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/1983).

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 
(ΦΕΚ 2032/Β/2008) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γε−
νικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του ΥΠ.ΠΟ.».

7. Το άρθρο 276 του ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/2006).

8. Την από 26.3.2009 αίτηση του Πολιτιστικού Κέντρου 
Δήμου Πετρούπολης με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά 
για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 
Σχολής Δραματικής Τέχνης.
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9. Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 
25 του ν. 1158/1981, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 4 του ν. 1158/1981, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997.

10. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 
6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ 
31/Β/1985) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας των κτιρίων των Ανώτερων 
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε από το σχολικό έτος 2009−2010 στο Πο−
λιτιστικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης 
(Τμήμα Υποκριτικής) με έδρα λειτουργίας τον α΄ και β΄ 
όροφο του κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου 80, στην 
Πετρούπολη.

Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται ως εξής: «Ανώτερη 
Σχολή Δραματικής Τέχνης Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου 
Πετρούπολης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ
F

      Αριθμ. οικ. 29585/18777 (7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγίας 

Παρασκευής και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου αυτού.

   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. Τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του Νομικού Συμβού−
λου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για 
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.

4. Τις υπ’ αριθμ. 12403/8053/6.4.2009, 12414/8061/23.4.2001, 
22809/14446/30.6.2009 εισηγητικές μας εκθέσεις.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία 
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού − Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 22)» με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτο−
βάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας συμβάσεις μίσθωσης 
έργου μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση 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 και ότι απαγορεύ−
εται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ., ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικο−
τήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρε−
σίες των Δήμων/Κοινοτήτων καθώς και των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών θα γίνει από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα 
διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου, επί τη βάσει των αιτημάτων συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που στάλθηκαν στα πλαίσια του προ−
γραμματισμού έτους 2009.

7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να κα−
θορίσει το ύψος της δαπάνης των εν λόγω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
εκατόν ενός (101) ατόμων, για χρονικό διάστημα μέ−
χρι ενός έτους, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται 
στις αποφάσεις Δ.Σ. 82/2009 Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
13/2009 Κέντρου Παιδιού, 9/2009 Δημοτικών Ιατρείων, 
12/2009 Οργανισμού Άθλησης, 18/2009 Πνευματικού Κέ−
ντρου, 4/2009 Παιδικού Σταθμού (πρώην ΙΒΣΑ), 24 και 
41/2009 ΚΑΠΗ και 4 και 22/2009 Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Τόπος εκτελέσεως του έργου θα είναι οι ως άνω ανα−
φερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ−
διοριστεί, σε βάρος του προϋπολογισμού των εν λόγω 
φορέων οικονομικών ετών 2009 − 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. οικ. 29591/18783 (8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Αλίμου 

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτού.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Tο−
πική Aυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

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

3. Τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του Νομικού Συμβού−
λου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για 
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 7543/4868/13.3.2009 εισηγητική μας 
έκθεση.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία 
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού − Τροποποίηση της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 22)» με την οποία εγκρίθηκαν για τους 
Πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας συμβάσεις μί−
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σθωσης έργου μέχρι ένα (1) 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 και ότι απαγορεύ−
εται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ., ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικο−
τήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρε−
σίες των Δήμων/Κοινοτήτων καθώς και των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών θα γίνει από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα 
διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου, επί τη βάσει των αιτημάτων συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που στάλθηκαν στα πλαίσια του προ−
γραμματισμού έτους 2009.

7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να κα−
θορίσει το ύψος της δαπάνης των εν λόγω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
εκατόν δέκα τεσσάρων (114) ατόμων, για χρονικό διάστη−
μα μέχρι ενός έτους, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνο−
νται στις αποφάσεις Δ.Σ. 107/2009 Δήμου Αλίμου, 3/2009 
Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, 16/2009 Ε’ Βρεφονηπι−
ακού Σταθμού, 6/2009 Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, 
6/2009 Αθλητικού Οργανισμού, 12/2009 Θουκυδίδειου 
Πολιτιστικού Οργανισμού και 10/2009 Αθλητικού Κέ−
ντρου Δήμου Αλίμου.

Τόπος εκτελέσεως του έργου θα είναι οι ως άνω 
αναφερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ−
διοριστεί, σε βάρος του προϋπολογισμού των εν λόγω 
φορέων οικονομικών ετών 2009 − 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. οικ. 29627/18818 (9)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Πε−

ριστερίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί−
ου αυτού.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Tο−
πική Aυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

3. Τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του Νομικού Συμβού−
λου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για 
γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 7906/5136/16.4.2009 εισηγητική μας 
έκθεση.

5. Το υπ’ αριθμ.  οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ. το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. οικ. 
46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) 

«Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού − Τροποποίηση 
της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 22)» με την οποία εγκρίθη−
καν για τους Πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας 
συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι 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 φορέ−
ων και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των 
συμβάσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ., ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικο−
τήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρε−
σίες των Δήμων/Κοινοτήτων καθώς και των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών θα γίνει από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα 
διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου, επί τη βάσει των αιτημάτων συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που στάλθηκαν στα πλαίσια του προ−
γραμματισμού έτους 2009.

7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να κα−
θορίσει το ύψος της δαπάνης των εν λόγω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
ογδόντα έξι (86) ατόμων, για χρονικό διάστημα μέχρι 
ενός έτους, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στις 
αποφάσεις Δ.Σ. 62, 30, 60 και 61/2009 Δήμου Περιστε−
ρίου, 4/2009 Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας, 3/2009 
Αθλητικού Οργανισμού, 1/2009 ΚΑΠΗ, 5/2009 Πνευματι−
κού Κέντρου, 23/2009 Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών, 18/2009 Δημοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθμού 
Περιστερίου − Γ. Παπαδάκης, 5/2009 Παιδικών Σταθμών 
(Πρώην ΙΒΣΑ) και 18/2009 Παιδικού Σταθμού (πρώην ΕΟΠ) 
Δήμου Περιστερίου.

Τόπος εκτελέσεως του έργου θα είναι οι ως άνω 
αναφερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ−
διοριστεί, σε βάρος του προϋπολογισμού των εν λόγω 
φορέων οικονομικών ετών 2009 − 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. οικ. 29635/18826 (10)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Χα−

λανδρίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί−
ου αυτού.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Tο−
πική Aυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

3. Τις απαιτούμενες βεβαιώσεις του Νομικού Συμβού−
λου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για 
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γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ−
τημένη εργασία.

4. Τις υπ’ αριθμ. 9041/5840/26.3.2009 και 21263/13509/
17.6.2009 εισηγητικές μας εκθέσεις.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 6/15.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία 
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού − Τροποποίηση της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ Α΄22)» με την οποία εγκρίθηκαν για τους 
Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας συμβάσεις μίσθω−
σης έργου μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προ−
ϋπόθεση 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 και ότι απαγορεύ−
εται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο 
του ΥΠ.ΕΣ., ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικο−
τήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρε−
σίες των Δήμων/Κοινοτήτων καθώς και των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών θα γίνει από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από τα 
διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου Δικαίου, επί τη βάσει των αιτημάτων συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που στάλθηκαν στα πλαίσια του προ−
γραμματισμού έτους 2009.

7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν δύναται να κα−
θορίσει το ύψος της δαπάνης των εν λόγω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
εκατόν εξήντα (160) ατόμων, για χρονικό διάστημα μέ−
χρι ενός έτους, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται 
στις αποφάσεις Δ.Σ. 78/2009 Δήμου Χαλανδρίου, 2/2009 
ΚΑΠΗ, 8 και 82/2009 Οργανισμού Νεολαίας και Άθλη−
σης, 6/2009 Δημ. Φιλαρμονικής, 1/2009 Αετοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου, 19/2009 Συμβουλευτικού Κέντρου 
Προληπτικής Ιατρικής και 69/2009 Παιδικών και Βρεφο−
νηπιακών Σταθμών Δήμου Χαλανδρίου.

Τόπος εκτελέσεως του έργου θα είναι οι ως άνω 
αναφερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ−
διοριστεί, σε βάρος του προϋπολογισμού των εν λόγω 
φορέων οικονομικών ετών 2009 − 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. 28682/18170 (11)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Οργανισμό 

Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Χαλανδρίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Tο−
πική Aυτοδιοίκηση 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. 24901/15844/2.7.2009 εισηγητική μας 
έκθεση.

5. Το υπ’ αριθμ.  οικ. 46222/23.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/
425/18056/27.10.2008 απόφαση της επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 
46221/23.7.2009 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για τον Οργανι−
σμό Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Χαλανδρίου Ν. Αττι−
κής 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 και ότι 
απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων 
αυτών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου τριών (3) ατόμων, για το χρονικό διάστημα έως 
ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ 
αριθμ. 82/2009 απόφαση του Οργανισμού Νεολαίας και 
Άθλησης Δήμου Χαλανδρίου και υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 
2527/1997 ως εξής:

Τρεις (3) ναυαγοσώστες με ποσό αμοιβής 15.000,00 € 
έκαστος, ήτοι σύνολο 45.000,00 €. λόγω των αναγκών 
που προκύπτουν από έκτακτες εκδηλώσεις αλλά και 
στο καθημερινό δημοτικό πρόγραμμα των κολυμβητη−
ρίων και των προγραμματισμένων αγώνων, λόγω και 
της λειτουργίας του νέου κολυμβητηρίου «Π. Παπαγι−
αννόπουλος».

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.12 του προϋπο−
λογισμού του Ο.Ν.Α. Δήμου Χαλανδρίου.

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 δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Χαλανδρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
      Αριθμ. 9135 (12)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δημο−

τική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Μείζονος 
Περιοχής Βόλου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
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3. Τις υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 και ΔΙΠΠ/φ.2.9/5954/
7.3.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Προσλή−
ψεις προσωπικού στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1° του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

5. Την υπ’ αριθμ. 177/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − 
Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου.

6. Την υπ’ αριθμ. 5610/22.7.2009 σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Βόλου.

7. Την από 22.7.2009 γνωμοδότηση του νομικού συμ−
βούλου Χρήστου Δημουλά.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 18.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ η κάλυψη της οποίας έχει προβλεφθεί και 
θα βαρύνει το κωδικό 61 00002 .

9. Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη, από τη Δημοτική Επιχείρη−
ση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, 
Εξωτερικού Ειδικού Συμβούλου και με απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών, ως ακολούθως:

• Ένας (1) ΠΕ 4 Χημικός, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
διάρκειας ενός (1) έτους.

Για την επίβλεψη εργασιών (περαιτέρω πιστοποίηση) 
στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής 
Βόλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 28 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
Αριθμ. 3174 (13)
      Κύρωση Εκούσιου Αναδασμού Αγροκτήματος Σπαθα−

ραίων Νομού Θεσπρωτίας.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 674/1977 άρθρο 15 παρ.1 .
2. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελ−

τιώσεων.
3. Το υπ’ αριθμ. 3173/29.7.2009 έγγραφο του Τμήματος 

Τοπογραφικής, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε τον νέο κτηματολογικό καθεστώς που 

διαμορφώθηκε με τον εκούσιο Αναδασμό έτους 2008, 
στο Αγρόκτημα Σπαθαραίων Δ. Μαργαριτίου, όπως αυτό 
απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
Αναδασμού κτηματολογικούς Πίνακες και Διαγράμματα 
της περιοχής αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηγουμενίτσα, 29 Ιουλίου 2009

Ο Νομάρχης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ  
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