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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 6247 (1)

   Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού 
ωραρίου 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΜETAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπ’ όψη 
1. τις διατάξεις:
 α) το άρθρο 29 του ν. 3528/ 2007 περί «Κύρωσης του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

 β) του ν. 2362/ 1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

γ) το άρθρο 16 του ν. 3205/ 2003 περί «μισθολογικών 
ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ .... και άλλων συναφών διατάξεων» 
(Α 297).

 δ) του π.δ. 293/ 1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε με 
τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/ 2005 και ισχύει σήμερα,

 ε) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

2. το γεγονός ότι: 
α) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της σύμ−

βασης 505/28.2.2007 για την «Ανάπτυξη και Εφαρμογή 
Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.) και Διαδικτυακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη:Λειτουργικές Περιοχές Μετα−
φορών και Επικοινωνιών – Καθαρισμός Δεδομένων και 
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27734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Υλοποίηση Πιλοτικής Αποθήκης Δεδομένων–Λειτουργική 
Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων Φορέ−
ων της Δημόσιας Διοίκησης», έχουν εγκατασταθεί στο 
χώρο της Δ.Ο.Π. υπάλληλοι−τεχνικοί του αναδόχου, οι 
οποίοι εκ των πραγμάτων επιβάλλεται να εργαστούν και 
εκτός κανονικού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών,

β) για τις ανάγκες μετάπτωσης μηχανογραφικών 
εφαρμογών από το παλαιό κεντρικό σύστημα στο νε−
ώτερο της εταιρείας BULL καθώς και για τις εργασίες 
συγχρονισμού του κεντρικού Η/Υ του ΥΜΕ με αυτόν της 
εταιρίας “UNISYSTEMS”, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων 
να εργαστούν στο χώρο της Δ.Ο.Π και εκτός κανονικού 
ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών, υπάλληλοι−τεχνικοί 
και της εταιρίας “BULL”.

γ) για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (συ−
ντήρηση παλαιών ή δοκιμές νέων εφαρμογών), που δεν 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εντός του κανονι−
κού ωραρίου των Υπηρεσιών του Δημοσίου, υπάλληλοι 
της ΔΟΠ είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται απο−
γευματινές ώρες, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες και να 
εργάζονται στο χώρο της ΔΟΠ για την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών, 

 δ) την ανάγκη οι υπάλληλοι της ΔΟΠ να συνεργα−
στούν με τους υπαλλήλους−τεχνικούς των ως άνω εται−
ριών και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί εργασία εκτός 
του κανονικού ωραρίου των Υπηρεσιών του Δημοσίου 
(απογευματινές ώρες, Σαββατοκύριακα και Αργίες) 

 ε) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Μ.Ε. ΚΑΕ−0511 (8000 
ευρώ) και ΚΑΕ−0512 (2500 ευρώ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσέλευση, παραμονή και εργασία 
μέχρι δεκαέξη (16) υπαλλήλων της ΔΟΠ εκτός κανονικού 
ωραρίου των Υπηρεσιών του Δημοσίου (απογευματινές 
ώρες, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες). Στους ως άνω 
υπαλλήλους της Δ.Ο.Π., επιτρέπεται να εργαστούν υπε−
ρωριακά για συνολικό αριθμό ωρών, που δεν θα ξεπερνά 
(για το σύνολο των υπ’ όψη υπαλλήλων) τις 100 ώρες 
μηνιαίως και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2008 
ως ακολούθως: 

α) υπερωριακή εργασία (μέχρι ώρα 22.00), 80 ώρες
β) εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, 

20 ώρες
Από τις πιο πάνω ώρες των υπερωριών θα μπορούν 

να πραγματοποιηθούν (ανά υπάλληλο) μέχρι 10 ώρες 
καθημερινά και μέχρι 10 ώρες κατά τις Κυριακές και τις 
Αργίες. Για τους ως άνω υπαλλήλους θα υποβάλλεται 
κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα τους στη Δ.Δ.Υ. και 
θα έχει εφαρμογή το άρθρο 29 του ν. 3528/ 2007 ή θα 
χορηγούνται αντίστοιχα εργάσιμες ημέρες ως άδεια 
(ρεπό). 

2. Εγκρίνουμε την προσέλευση παραμονή και εργασία 
των τεχνικών−υπαλλήλων της εταιρείας «UNISYSTEMS» 
καθώς και των υπαλλήλων της εταιρείας «BULL» στο 
χώρο της Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου των Υπηρεσι−
ών του Δημοσίου (απογευματινές ώρες, Σάββατα, Κυρι−
ακές και Αργίες, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται 
σε κάθε σύμβαση, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 α) πριν από την έναρξη των εργασιών, κάθε εταιρία 
θα υποβάλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις (Δ.Ο.Π. & Δ.Δ.Υ.), 
κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων της, 
που θα εργαστούν για τις ανάγκες της σύμβασης στο 
χώρο της ΔΟΠ.

 β) σε κάθε περίπτωση και για να εργαστούν οι υπάλ−
ληλοι κάθε εταιρίας, εκτός κανονικού ωραρίου, θα πα−
ρευρίσκεται αντίστοιχα υπάλληλος της ΔΟΠ, που θα 
έχει ορισθεί εκ των προτέρων να συνεργαστεί με τον/
τους υπάλληλο/ους κάθε εταιρείας,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 75436/18053 (2)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Δήμο Παμβώτιδος Νομού Ιωαν−
νίνων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ.206/

τ.Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουργεί−

ου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ.33/27.12.2006, 
όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν 
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα (1) έτος.

4. Την υπ’ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Παμβώτιδος και την από 25.1.2008 βεβαίωση της 
Δικηγόρου Χριστίνας Ι. Βαρτζιώτη.

5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Δήμου δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, TE Το−
πογράφου Μηχανικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
διάρκειας έως ενός ( 1 ) έτους, στο Δήμο Παμβώτιδος 
του Νομού Ιωαννίνων.

Η συνολική αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται 
στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από 
τον εν λόγω Δήμο.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Παμβώτιδος.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω 
Δήμου.

Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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    Αριθμ.:75445/18055 (3)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Δήμο Μπιζανίου Νομού Ιωαννί−
νων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/τ.Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουργεί−

ου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ.33/27.12.2006, 
όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν 
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα ( 1 ) έτος.

4. Την υπ’ αριθμ. 14/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μπιζανίου και την από 25.1.2008 βεβαίωση 
της Δικηγόρου Βασιλικής Γ. Μπαλτογιάννη.

5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Δήμου δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός ( 1 ) ατόμου, ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
διάρκειας έως ενός ( 1 ) έτους, στο Δήμο Μπιζανίου του 
Νομού Ιωαννίνων.

Η συνολική αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται 
στο ποσό των 12.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από 
τον εν λόγω Δήμο.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Μπιζανίου.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω 
Δήμου.

Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

 F
     Αριθμ.: οικ 75424/18048 (4)

Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Συρράκου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/8.10.1997)
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε 
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 

ΠΥΣ 33/27.12.2006, όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 
45946/12.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, συμβάσεις μίσθω−
σης έργου έως ένα (1) έτος.

4. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, της εν λόγω 
Κοινότητας, δεν επαρκεί

5. Την υπ’ αριθμ. 21/2008 απόφαση του Κ.Σ. Συρράκου 
και την από 28.1.2008 βεβαίωση της δικηγόρου Αικατε−
ρίνης Καραγιώργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, ΥΕ Εργα−
τών Γεν. Καθηκόντων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, δι−
άρκειας έως ενός (1) έτους στην Κοινότητα Συρράκου.

Η αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται στο ποσό 
των 3.000 ευρώ, συνολικά, η οποία θα καλυφθεί από 
την εν λόγω Κοινότητα.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Κοινότητα 
Συρράκου.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθη καθηκόντων των υπαλλήλων της ανωτέρω Κοι−
νότητας.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαγορεύεται.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F

      Αριθμ. οικ 75429/18051 (5)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στον Δήμο Τζουμέρκων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/

Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε 
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
ΠΥΣ 33/27.12.2006, όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 
45946/12.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, συμβάσεις μίσθω−
σης έργου έως ένα (1) έτος.

4. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Δήμου, δεν επαρκεί.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Δ.Σ. Τζουμέρκων 
και την από 6.2.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Κωνστα−
ντίνου Γεωργούλα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, ΔΕ δι−
οικητικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 
ενός (1) έτους στο Δήμο Τζουμέρκων.

Η αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται στο ποσό 
των 12.000 ευρώ, συνολικά, η οποία θα καλυφθεί από 
τον εν λόγω Δήμο.
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Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Τζουμέρκων.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθη καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω Δή−
μου.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαγορεύεται.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F
    Αριθμ. οικ 75454/18057 (6)
 Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Δή−
μου Κόνιτσας (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε 
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006, όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 45946/ 
12.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, με την οποία εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθ−
μιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, συμβάσεις μίσθωσης 
έργου έως ένα (1) έτος.

4. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Νομικού Προσώπου, δεν επαρκεί.

5. Την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Κέ−
ντρου Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Κόνιτσας και την 
από 28.1.2008 βεβαίωση του δικηγόρου Ηλία Πολύμερου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, TE Φυ−
σιοθεραπευτών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 
έως ενός (1) έτους στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 
Δήμου Κόνιτσας.

Η αμοιβή του ανωτέρω ατόμου ανέρχεται στο ποσό 
των 12.000 ευρώ, συνολικά, η οποία θα καλυφθεί από 
το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Κέντρο 
Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Κόνιτσας.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθη καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω Νο−
μικού Προσώπου.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαγορεύεται.

Η ανωτέρω σύμβαση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

    Αριθμ.: 75461/18058 (7)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Δήμο Εκάλης Νομού Ιωαννίνων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/τ.Α΄/8.10.1997).
2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουργεί−

ου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι με 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ.33/27.12.2006, 
όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν 
για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα ( 1 ) έτος.

4. Την υπ’ αριθμ. 8/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Εκάλης και την από 16.1.2008 βεβαίωση του 
Δικηγόρου Ιωάννη Α. Καραπάνου.

5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Δήμου δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση έξι ( 6 ) ατόμων, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ενός ( 1 ) έτους, 
στο Δήμο Εκάλης του Νομού Ιωαννίνων, ως εξής: 

α) Ενός (1) ατόμου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
β) Ενός ( 1 ) ατόμου ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων 
γ) Ενός (1) ατόμου ΔΕ Υδραυλικών 
δ) Ενός (1) ατόμου TE Διοικητικού Λογιστικού 
ε) Ενός ( 1 ) ατόμου TE Φυσιοθεραπευτών και 
στ) Ενός ( 1 ) ατόμου ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 Η συνολική αμοιβή των ανωτέρω ατόμων ανέρχεται 

στο ποσό των 84.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τον εν λόγω Δήμο.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Εκάλης.

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω 
Δήμου.

Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F
    Αριθμ. 74360/17824 (8)
 Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Δήμο Λάκκας Σουλίου Νομού 
Ιωαννίνων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997( ΦΕΚ.206/

τ.Α΄/8.10.1997).
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2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976

3. Το υπ’ αριθμ. 51108/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ.33/ 
27.12.2006, όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περι−
φέρειας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, έως ένα (1) 
έτος.

4. Την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λάκκας Σουλίου και τις από 28.1.2008 βεβαιώ−
σεις της Δικηγόρου Παρασκευής Β. Παππά.

5. Το γεγονός ότι το υπάρχων προσωπικό, του εν λόγω 
Δήμου δεν επαρκεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση τριών (3) ατόμων, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ενός (1) έτους, στο 
Δήμο Λάκκας Σουλίου του Νομού Ιωαννίνων, ως εξής:

α) Ενός (1) ατόμου ΔΕ Διοικητικού
β) Ενός ( 1 ) ατόμου TE Λογιστής και
γ) Ενός (1) ατόμου ΥΈ Εργατών
Η συνολική αμοιβή των ανωτέρω ατόμων ανέρχεται 

στο ποσό των 42.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τον εν λόγω Δήμο.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Λάκκας Σουλίου .

Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ανωτέρω 
Δήμου.

Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

F

    Αριθμ.:οικ. 11822 (9)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα 

έτος στην Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε στην Φιλαρ−
μονική Δήμου Τυρνάβου σύμβαση μίσθωσης έργου, για 
ένα (1) έτος.

3) Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

4) Το υπ’ αρίθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

5) Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Πα−
ντελίδου Ελένης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στην Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου, τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διά−
στημα ενός (1) έτους για απασχόληση προσωπικού, της 
παρακάτω ειδικότητας:

1 ΔΕ φροντιστής− συντηρητής κτιρίων 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα έτος η δε συνολική 
αποζημίωση των ατόμων, δαπάνη η οποία θα προκληθεί 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, 
θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00€.

Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ
F

    Αριθμ.:οικ.11803 (10)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα 

έτος στον Οργανισμό Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών Δ. Λαρισαίων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε στον Οργανισμό 
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαί−
ων σύμβαση μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος.

3) Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

4) Το υπ’ αρίθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

5) Την από 21.1.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Κου−
τσογεώργου Μάριου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στον Οργανισμό Βρεφονηπιακών και Παι−
δικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων, τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
για απασχόληση προσωπικού, των παρακάτω ειδικο−
τήτων:

1 ΔΕ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 1

2 ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι παιδοκόμοι 8

3 ΠΕ/ΤΕ άτομα εκπαιδευτικό & 
παιδαγωγικό προσωπικό

25

4 ΥΕ βοηθητικό προσωπικό 25

ΣΥΝΟΛΟ 59

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα έτος η δε συνολική 
αποζημίωση των ατόμων, δαπάνη η οποία θα προκληθεί 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π, θα ανέλθει στο 
ποσό των 700.000,00 €.
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Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 27 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ
F

    Αριθμ.:οικ.11815 (11)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα 

έτος στο Δήμο Ποταμιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Πο−
ταμιάς σύμβαση μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος.

3) Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

4) Το υπ’ αρίθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

5) Την από 22.1.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου 
Γκούντη Γεωργίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στο Δήμο Ποταμιάς, τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
για απασχόληση προσωπικού, των παρακάτω ειδικο−
τήτων:

1 ΔΕ υδραυλικός 1

2 ΔΕ/YE οδηγός φορτηγού 1

3 ΔΕ/YE χειριστές μηχανημάτων 2

4 TE τεχνολόγος γεωπόνος 1

5 ΥΕ γενικών καθηκόντων 1

ΣΥΝΟΛΟ 6

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα έτος η δε συνολική 
αποζημίωση των ατόμων, δαπάνη η οποία θα προκληθεί 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, θα ανέλθει 
στο ποσό των 73.000,00€

Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ
F

      Αριθμ. οικ.11821 (12)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα 

έτος στο ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

2) Την αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 από−
φαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκαν στο ΚΑΠΗ 
Δήμου Τυρνάβου συμβάσεις μίσθωσης έργου, για ένα 
(1) έτος.

3) Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

4) Το υπ’ αρίθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

5) Την από 28.1.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου 
Νώτα Δημητρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στο ΚΑΠΗ Δήμου Τυρνάβου, τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους για απασχόληση προσωπικού, των παρακάτω 
ειδικοτήτων:

1 ΥΕ βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, 
βοηθητικών εργασιών

1

2 ΥΕ φροντιστής συντηρητής κτιρίων 1

ΣΥΝΟΛΟ 2

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα έτος η δε συνολική 
αποζημίωση των ατόμων, δαπάνη η οποία θα προκληθεί 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, 
θα ανέλθει στο ποσό των 32.000,00€

Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ
F

     Αριθμ.:οικ.11788 (13)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα 

έτος στο Δήμο Αντιχασίων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/232/7664/21.7.2008 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Αντι−
χασίων σύμβαση μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος.

3) Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 301/1976.

4) Το υπ’ αρίθμ. 51109/12.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

5) Την από 24.1.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου 
Ζαψάλη Δημητρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στο Δήμο Αντιχασίων, τη σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους για απασχόληση προσωπικού, των παρακάτω 
ειδικοτήτων:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27739

1 Εργάτης συντήρησης πρασίνου 
γηπέδου

1

2 Εργάτης συντήρησης των 
νεκροταφείων

1

3 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων 2

ΥΕ εργάτης για τη Πολιτική 
Προστασία

1

ΥΕ εργάτης πρασίνου 1

ΣΥΝΟΛΟ 6

Το έργο θα εκτελεστεί σε ένα έτος η δε συνολική 
αποζημίωση των ατόμων, δαπάνη η οποία θα προκληθεί 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, θα ανέλθει 
στο ποσό των 57.600,00€

Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 26 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ
F

Αριθμ. 63614/12504 (14)
       Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό 

πρόσωπο στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αμφίκλειας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 2503/1997, β) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 

και γ) των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.
2. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., 

σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων, έτους 
2008, στους Ο.Τ.Α.

3. Την υπ’ αριθμ. 8/28.2.2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμφίκλειας, 
περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού.

4. Την υπ’ αριθμ. 14933/3043/26.3.2008 εισήγησή μας 
στο ΥΠ.ΕΣ. για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήμα−
τος

5. Την από 1.2.2008 βεβαίωση του πληρεξουσίου Δι−
κηγόρου Γεωργίου Κωνσταντίνου, από την οποία προ−
κύπτει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι γνήσια και δεν 
υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 51134/12.8.2008 έγγραφο του ΥΠ. 
ΕΣ., περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του οικείου 
Δήμου έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αμφίκλειας, ως ένα 
(1) έτος, με ένα (1) άτομο και ειδικότερα:

− με μία (1) Υ.Ε. μαγείρισσα και συνολική αμοιβή 
10.000,00 ευρώ.

2. Με το έργο το οποίο θα εκτελέσει η ανωτέρω 
θα αντιμετωπισθούν οι λειτουργικές ανάγκες, κατά το 
τρέχον έτος, του Παιδικού Σταθμού για τη σίτιση των 
νηπίων.

Υπό την έννοια αυτή, και δεδομένου ότι ο Ο.Ε.Υ. του 
νομικού προσώπου βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης, η 
εργασία που θα εκτελέσει η ανάδοχος είναι παροδική 
και με αυτή θεραπεύονται προσωρινά λειτουργικά προ−
βλήματα του ν.π.δ.δ.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Παι−
δικού Σταθμού Δήμου Αμφίκλειας.

4. Κατά τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης με το φυ−
σικό πρόσωπο, ισχύουν οι συνδυαζόμενες διατάξεις των 
άρθρων 5 (παρ. 1) κ’ 7 (παρ. 1) του π.δ. 164/2004, χωρίς 
την τήρηση των οποίων η εν λόγω σύμβαση καθίσταται 
αυτοδίκαια άκυρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 28 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
     Αριθμ.: 66063/12942 (15)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στη Ν.Α. Φθιώτιδας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/18473/14.8.2008 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ. (Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού−
Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού) με το οποίο ανακοι−
νώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.εγκρ.1/351/12781/
14.8.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκαν συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, διαφόρων ειδι−
κοτήτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) 
ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου μεταξύ άλλων, την 
υλοποίηση του προγράμματος Πρόληψης και Προαγω−
γής Δημόσιας Υγείας, την υλοποίηση Ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών Συστημάτων ως ακολούθως:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
−Δύο (2) ατόμων, ΠΕ ειδικότητας Αρχιτεκτόνων.
−Δύο (2) ατόμων, ΠΕ ειδικότητας Μηχανολόγων Μη−

χανικών
−Δύο (2) ατόμων, ΠΕ ειδικότητας Γεωλόγων
−Δύο (2) ατόμων, ΠΕ ειδικότητας Πολιτικών Μηχανι−

κών
−Δύο (2) ατόμων, ΠΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος
−Τριών (3) ατόμων, ΔΕ ειδικότητας Χειριστών Μηχα−

νημάτων
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−Τεσσάρων (4) ατόμων, ΥΕ ειδικότητας Εργατών
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
−Τεσσάρων (4) ατόμων, ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού−

Λογισπκού 
−Ένα (1) άτομο, ΥΕ ειδικότητας Κλητήρων
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩ.ΠΕ
−Δύο(2) άτομα, ΥΕ ειδικότητας Κλητήρων
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
−Ένα (1) άτομο, ΠΕ ειδικότητας Ψυχολόγων
−Δύο (2) άτομα, ΤΕ ειδικότητας Επισκεπτριών Υγείας
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
−Δύο (2) άτομα, ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού
−Δύο (2) άτομα, ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού−Λογιστι−

κού 
−Ένα (1) άτομο, ΔΕ ειδικότητας Τεχνικών Δικτύων
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
−Δύο (2) άτομα, ΔΕ ειδικότητας Χειριστών Η/Υ
Η μισθοδοσία των υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋ−

πολογισμό της Ν.Α. Φθιώτιδας.
− Τόπος εκτέλεσης του έργου η έδρα της Ν.Α. Φθι−

ώτιδας.
− Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 

των υπαλλήλων της Ν.Α. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΤΤ1629/7.4.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
της Ν.Α. Φθιώτιδας Ευθυμίου Καραϊσκου. 

Το γεγονός ότι για τις ανωτέρω συμβάσεις έργου 
υπάρχει καλυπτόμενη πίστωση 374.000 € στον Ε.Φ. 073 
και Κ.Α.Ε. 0871.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 29 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)

       Στην υπ’ αριθμ. 2/54638/0022/13.8.2008 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαι−
οσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1716/Β/26.8.2008. 
γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Στη σελ. 24429 επί της παραγράφου Αα του δια−
τακτικού της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται το 
εσφαλμένο «είκοσι δύο ευρώ (22,00 €)» στο ορθό «είκοσι 
τρία ευρώ (23,00 €)» και στη σελίδα 24430 επί της πα−
ραγράφου Εε του διατακτικού διαγράφονται οι λέξεις 
«έκθεσης επίδοσης».

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)

F

(17)
     Στην υπ’ αριθμ. 3228/43155/ΠΟ5/5/00062/Ε/29.5.2008/ν. 

3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας που αναφέρεται σε επέκταση και εκσυγχρο−
νισμό μονάδας κατασκευής μεταλλικών και ηλεκτρικών 
πινάκων στην θέση 6° χιλ. Ε.Ο. Λάρισας −Αθηνών του 
Δήμου Νίκαιας της εταιρείας «ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ» και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1221/1.7.2008 (τεύχος δεύτερο), διορθώνεται η 
επωνυμία της εταιρείας από την εσφαλμένη:

«ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ−
ΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ» 

Στη σωστή «ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ». 

(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)
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