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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88081/ΚΒ (1)
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Καθορισμός τύ−

που πιστοποιητικού επιτυχόντων υποψηφίων με ει−
δικές ανάγκες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 2740/16.9.1999 (ΦΕΚ 

186/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 19 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141/τ. Α΄) και ισχύουν.

2. Του άρθρου 8 παρ. 2 «Επιτυχόντες− Έκδοση απο−
τελεσμάτων» της υπ’αριθμ. ΚΒ/60043/2003) υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 821/τ. Β΄) με θέμα: «Εξετάσεις− Όργανα 
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητι−
κού Γλωσσομάθειας».

3. Του άρθρου 22 της υπ’αριθμ. ΚΒ/60043/2003 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 821 Β΄) «Εξέταση ατόμων 
με ειδικές ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 120786/ΚΒ/2005 υπουργικής απόφασης παρ. 2 περ. 
α, β και γ (ΦΕΚ 1517 Β’).

4. Την ανάγκη πιστοποίησης των επιτυχόντων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οι οποίοι εξε−
τάστηκαν στην ειδική κατηγορία για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, μόνο για τις ενότητες όπου έλαβαν μέρος.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) που απονέμεται στους επιτυχό−
ντες υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι πιστοποι−
ούνται μόνο για τις ενότητες στις οποίες εξετάστηκαν 
για τα παρακάτω επίπεδα:

• Α1 «στοιχειώδης γνώση» 
• Α2 «βασική γνώση»
• Β1 «μέτρια γνώση»
• Β2 «καλή γνώση»
• Γ1 «πολύ καλή γνώση» 
• Γ2 «άριστη γνώση»
Το πιστοποιητικό αποδίδεται σε δίγλωσση μορφή 

στην ελληνική γλώσσα και στην κατά περίπτωση οι−
κεία ξένη γλώσσα: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική 
κ.ο.κ. ως ακολούθως:
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Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/68285/1899 (2)
  Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερομένης ιδι−

οκτησίας ΥΠ.ΠΟ, με παραχώρηση χρήσης στην Εύ−
ξεινο Λέσχη, στην οδό Ψαρομηλίγκου 29−31, στην 
Αθήνα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) του ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002) «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι−
στικής Κληρονομιάς».

γ) του ν. 2039/1992 (Φ.Ε.Κ. 61/Α/13.4.1992) «περί Κύρωσης 
της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης».

δ) του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟ−
ΝΥΣ/15/3696/20.1.2004 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές....» (ΦΕΚ 70/
Β/20.1.2004) καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟ−
ΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/20.1.2004 «Οργάνωση και λειτουργία 
των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004).

3. Την πρόταση της Ε.Ν.Μ. Αττικής, την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό Πρακτικού 
24/26.72006, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτήριο φερομένης ιδι−
οκτησίας ΥΠ.ΠΟ., στην οδό Ψαρομηλίγκου 29−31, στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1.γ 
του ν. 3028/2002, διότι διαθέτει αξιόλογα αρχιτεκτονικά 
και μορφολογικά χαρακτηριστικά και πολεοδομικά συ−
ναποτελεί με άλλα κτήρια της εποχής κατασκευής του 

ένα ενδιαφέρον σύνολο που εντάσσεται αρμονικά στο 
ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής του Κεραμεικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

F
    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 20450 (3)

  Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων με σύμβαση
 μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Διονύσου. 

 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 & άλλες διατάξεις»

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

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

4. Την από 31.5.2006 βεβαίωση του Δικηγόρου Θω−
μόπουλο Πολύχρονη, ότι οι αιτούμενες συμβάσεις της 
Κοινότητας αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν 
υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

5. Την αριθμ. 12445/8.6.2006 εισηγητική έκθεση του Γ. 
Γ. Περιφ. Αττικής.

6. Το με αριθμ.οικ.45382/25.8.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/343
/15918/11.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 
παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την αριθμ.44336/22.8.2006 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
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Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην αριθμ 
54/06 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Διονύσου 
και συγκεκριμένα:
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ
   Υπεύθυνος για την  
 Βιβλιοθηκονόμος 1 λειτουργία Κοινοτικής 10.200.00 €
   Βιβλιοθήκης 

   Λειτουργία του  
 Λογιστής 1 διπλογραφικού 29.750,00 €
   συστήματος

 Ψυχολόγος για την 1 Υπεύθυνος για την
 λειτουργία  λειτουργία της 3.960,00 €
 Σχολής Γονέων  σχολής Γονέων

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει την Κοινότητα Διονύσου 
και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
της Κοινότητας έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται 
η έδρα της Κοινότητας, η οποία έχει και την ευθύνη 
της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των 
έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Γέρακας, 31 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
  Αριθμ. 08/ΔΤΑ/20103 (4)
  Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στον Δήμο Βουλιαγμένης .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

4. Την αριθμ. 8605+8565+8562/10.5.2006 εισηγητική 
έκθεση του Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Την από 21.3.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
Βουλιαγμένης Παπαβασιλείου Δ., σύμφωνα με την οποία 
οι αιτούμενες συμβάσεις του Δήμου αποτελούν γνήσι−
ες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας.

Το με αριθμ.οικ.45372/23.8.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/320/14
847/7.8.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της ΠΥΣ 55/98 και την αριθμ. 45441/22.8.2006 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στις 
αριθμ.54/06 & 53/06 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου−
λίου Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ
   Επίβλεψη για όλα  
 Γιατρός εργασίας 1 τα ζητήματα υγιεινής 4.000,00 €
   στο χώρο εργασίας
   του Δήμου

   Ασφάλεια 
 Τεχνικός Ασφαλείας 1 εγκαταστάσεων 4.000,00 €
   και των τεχνικών έκαστος
   μέσων

   Παροχή δωρεάν
   ιατρικής περίθαλψης
 Γιατρός Παθολόγος 1 στους κατοίκους και 5.000,00 €
   τους αθλητές της
   περιφέρειας του
   Δήμου

   Παροχή δωρεάν
   ιατρικής περίθαλψης
 Γιατρός Καρδιολόγος 1 στους κατοίκους και 5.000,00 €
   τους αθλητές της 
   περιφέρειας του 
   Δήμου

   Παροχή δωρεάν
 Μουσικός 1 μαθημάτων μουσικής 5.400,00 €
   σε όλα τα παιδιά του
   Δημοτικού Σχολείου
   Βουλιαγμένης

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τον Δήμο Βουλιαγμένης 
και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του Δήμου Βουλιαγμένης, ο οποίος έχει και την 
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής 
των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 31 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
   Αριθμ. 47680 (5)
  Σύσταση Νομικού Προσώπου οτο Δήμο Ν. Σμύρνης Ν. 

Αττικής με την επωνυμία «12η Ενιαία Σχολική Επι−
τροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» (5° Λύκειο). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8−15 του άρθρου 5 
του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 100).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 231).
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4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του 
ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ.Α΄.)

5. Την αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.B΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφερείας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών».

6. Την αριθμ. 179/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ν. Σμύρνης για σύσταση Νομικού Προσώπου 
με το όνομα «12η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. 
Σμύρνης», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Ν. Σμύρνης του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «12η Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» που περιλαμβάνει το 5° 
Λύκειο, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
203 του π.δ/τος 410/1995.

2. ΣΚΟΠΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολείων Α΄ θμιας και Β΄ θμια εκπαίδευσης και τον 
κάθε είδους εξοπλισμό τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βι−
βλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. ΠΟΡΟΙ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Μίσθωμα κυλικείου.
−Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. 
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντι−
δήμαρχο.

− Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οι−
κονομικού έτους 2006, ύψους 4.635,00 €, η οποία θα 
καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση του Κράτους 
(Κ.Α. 00.6737.0007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
 Αριθμ. 47682 (6)
    Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ν. Σμύρνης Ν. 

Αττικής με την επωνυμία «6η Ενιαία Σχολική Επιτρο−
πή Δήμου Ν. Σμύρνης» (3°−13° Δημοτικό Σχολείο και 
το 11° Νηπιαγωγείο) .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8−15 του άρθρου 5 
του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 100).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 231).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του 
ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/98 τ.Α΄.)

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.B΄. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών».

6. Την αριθμ. 177/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ν. Σμύρνης για σύσταση Νομικού Προσώ−
που με το όνομα «6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ν. Σμύρνης», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Ν. Σμύρνης του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «6η Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» που περιλαμβάνει το 3°−
13° Δημοτικό Σχολείο και το 11° Νηπιαγωγείο, το οποίο 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 
410/1995.

2. ΣΚΟΠΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολείων Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης και 
τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
Σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βι−
βλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
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ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. ΠΟΡΟΙ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Μίσθωμα κυλικείου
− Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−

ρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον πρόεδρο του 
Δ.Σ. και όταν αυτός απουσίαζα ή κωλύεται, από τον 
Αντιδήμαρχο.

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οι−
κονομικού έτους 2006, ύψους 9.420,00 €, η οποία θα 
καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση του Κράτους 
(Κ.Α. 00.6737.0007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Αριθμ. 47679 (7)
   Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ν. Σμύρνης Ν. 

Αττικής με την επωνυμία «13η Ενιαία Σχολική Επι−
τροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» (4° Δημοτικό Σχολείο, το 
Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ανδρέας» και το 7° Νηπι−
αγωγείο). .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997) «Διοίκη−

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8−15 του άρθρου 5 
του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 100).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 231).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του 
ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ.206/98 τ.Α΄.).

5. Την αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.Β΄. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
έγγραφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών».

6. Την αριθμ. 180/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ν. Σμύρνης για σύσταση Νομικού Προσώπου 

με το όνομα «13η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. 
Σμύρνης», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Ν. Σμύρνης του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «13η Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης» που περιλαμβάνει το 4° 
Δημοτικό Σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ανδρέ−
ας» και το 7° Νηπιαγωγείο, το οποίο διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 410/1995.

2. ΣΚΟΠΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας θέρμανσης, φω−
τισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 
αναλώσιμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.
γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 

των σχολείων Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης και 
τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των 
σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βι−
βλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. ΠΟΡΟΙ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
γ) Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Μίσθωμα κυλικείου.
− Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−

ρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον πρόεδρο του 
Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον 
Αντιδήμαρχο.

− Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οι−
κονομικού έτους 2006, ύψους 7.500,00 €, η οποία θα 
καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση του Κράτους 
(Κ.Α. 00.6737.0007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
 Αριθμ. 46097 (8)

    Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8−15 του άρθρου 5 
του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 100).

3. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/98 τ.Α΄).

4. Την αριθμ. 215/ 2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Χαϊδαρίου, που αφορά στη σύσταση του Ν.Π. 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου 
Χαϊδαρίου».

5. Την αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ.Β΄. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Αυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής Νο−
μικό Πρόσωπο με το όνομα «Σχολική Επιτροπή 17ου 
Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου» το οποίο διέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 410/1995.

2. ΣΚΟΠΟΣ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, 
αποχέτευση, αγορά καυσίμων κ.λπ.).

β) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρησης 
του σχολείου και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

γ) Η αμοιβή των καθαριστριών που υπογράφουν συμ−
βάσεις με τον προϊστάμενο του γραφείου εκπαίδευσης, 
όπως και άλλου τυχόν προσωπικού που απασχολούν.

δ) Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαί−
δευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη 
και από το Υπουργείο ΕΘΠ με βιβλία για τη σχολική 
βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμε−
τάλλευση του Σχολικού Κυλικείου, καθώς και ο τρόπος 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
διαταγές και αποφάσεις.

στ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, καθώς 
και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχο−
λικής μονάδας.

ζ) Η συνεργασία με τους φορείς της παιδείας της 
περιοχής και τη Δημοτική Αρχή για την προώθηση και 
επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της παιδείας 
και την ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επι−
πέδου των μαθητών.

 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του Οργα−

νισμού Σχολικών Κτιρίων.
γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των ιιαρεχομένων πραγ−

μάτων ή υπηρεσιών.
ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του, υπάρχουσα ή 

μέλλουσα.

Η Σχολική Επιτροπή εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρό της και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρό−
εδρό της.

− Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Χαϊδαρίου ύψους 4.000 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 7.500 ευρώ περίπου για κα−
θένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω 
δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Ο.Ε. 2006, ποσού 4.000 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6711.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 25 Αυγούστου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
 (9)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74046/3343/Π04/4/36/Ε/Ν. 

3299/04/6.7.2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά υπαγω−
γή επένδυσης στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Με την υπ’ αριθμ. 99005/4742/ΠΟ4/4/36/Ε/ν. 3299/ 
2004/5.9.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, τροποποιήται η 74046/3343/
Π04/4/36/Ε/Ν. 3299/04/6.7.2006 απόφαση που αφορά 
υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ALFA WOOD ΠΙΝ−
ΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και αναφέ−
ρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής επενδυμένης 
με λάκα ινοσανίδας στο 7° χλμ Γρεβενών−Μαυραναίων 
του Δήμου Θ. Ζιάκα Νομού Γρεβενών και εγκρίνεται η 
αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης κατά 5 %, λόγω 
χαρακτηρισμού του παραγόμενου προϊόντος ως νέου.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και αντιστοι−
χεί σε ποσό εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων 
(978.000,00) ευρώ, ενώ το τραπεζικό δάνειο θα ανέρχε−
ται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων 
(489.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 25%.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ

F
     Αριθμ. 22920 (10)
   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από τον Οργανισμό Προσχολικής Εκπ/
σης Δήμου Ηρακλείου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις».
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2. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αριθμ. 5/2005 με 
αριθμ. πρωτ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 
και 12935/10.3.2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 30/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Την υπ’ αριθμ. 738/9.5.2006 γνωμοδότηση του πληρε−
ξούσιου Δικηγόρου του Δήμου από την οποία προκύπτει 
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω 
απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.

5. Το αριθμ. οικ. 42805/4.8.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/300/13982/28.7.2006 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθηκαν για τους 
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας «συμβάσεις 
μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από τον Οργανισμό Προσχο−
λικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμβασης μίσθωσης 
έργου για το έτος 2006 ως κατωτέρω. Α) Αριθμός ατό−
μων που θα απασχοληθούν:

Επτά (7) ΔΕ προσχολικής αγωγής, αγωγής δραστηρι−
οτήτων, δημιουργίας και έκφρασης.

Β) Χρονική διάρκεια απασχόληση: Από την υπογραφή 
της σύμβασης μέχρι ένδεκα μήνες.

Γ) ’Εργο που θα εκτελεσθεί: Η οργάνωση της παι−
δαγωγικής δράσης, η μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυ−
ναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και την παροχή 
συμβουλευτικής ενημέρωσης.

Δ) Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΟΠΑΕ Ηρακλείου.
Ε) Συνολικό ποσό αμοιβής: 91.476 ευρώ, όπως ορίζε−

ται ειδικότερα στην αριθμ. 30/2006 απόφαση του Δ.Σ. 
του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου (Δ.Ο.ΠΑ.Ε.Η.).

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανι−
σμό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
(Δ.Ο.ΠΑ.Ε.Η.)

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δ.Ο.ΠΑ.
Ε.Η συνολικού ποσού 91.476 ευρώ.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα Οργανισμού Προ−
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Δ.Ο.ΠΑ.
Ε.Η.).

Ο Δ.Ο.ΠΑ.Ε.Η που κοινοποιείται η παρούσα, παρακα−
λείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν 
καλυφθεί σε προσωπικό, να ενημερώσει απευθείας το 
ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από λήψεως της πα−
ρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 4 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ

 Αριθμ. 17413 (11)
     Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο−

τικής Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας  για το Β΄ εξάμη−
νο 2006.

  Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μι−

σθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλ−
λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
297/23.12.2003 τεύχος Α΄.

2) Του άρθρου 15 ω. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συ−
ντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι−
ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α/18.3.1998.

3) Του ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί 
απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες».

4) Του ν. 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως 
από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή απασχό−
ληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων».

5) Του π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων».

6) Τις υπάρχουσες σχετικές πιστώσεις που είναι εγ−
γεγραμμένες στον προϋπολογισμό της NAM.

7) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης Μα−
γνησίας, όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση των 
Κοινοτικών προγραμμάτων και επιτόπιων ελέγχων που 
πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας Β΄εξαμήνου 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας 
που απασχολούνται στα διάφορα Κοινοτικά προγράμ−
ματα εντός του Β εξαμήνου του 2006, πέραν του κα−
νονικού ωραρίου και των λοιπών καθηκόντων τους για 
την έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των 
ήτοι: υπάλληλοι 50, ώρες 5.500 απογευματινές, ποσό 
38.000 €.

Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα 
εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και 
από ώραν 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνος για την παρακολού−
θηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της προανα−
φερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Μαγνησίας με τις οποίες επιχορηγήθηκε (Τακτικός 
προϋπολογισμός − φορέας 291 ΚΑΕ0511).

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
κατ’ άτομο και κατά μήνα θα προσδιοριστεί με επόμενη 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 30 Αυγούστου 2006

Ο Αντινομάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ  
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