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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 55907/ΕΥΣ9041 (1)
2η Τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26−8−

2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27−8−2009) «Προκήρυξη για την ενί−
σχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2007−2013.». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 «(ΦΕΚ 267 /Α/3−12−2007) όπως ισχύει, 
και ιδίως το άρθρο 17 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας− Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Το Π.Δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11−7−2006 «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» όπως ισχύει.
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7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι−
ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

8. Τα άρθρα 87, 88 και 89 περί κρατικών ενισχύσεων 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας (ΣυνθΕΚ).

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συμβουλίου 
της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 
92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με 
τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ−
νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθή−
κης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας.

12. Την με αρ. (2009/C 16/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

13. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).

14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστή−
ματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 124125/ 22−12−08 
πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/
Β/27.3.2008) Υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως 
ισχύει.

16. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

17. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5441/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτι−
κή Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι Νήσοι (Κωδικός CCI 
2007GR161PO007).

18. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακε−
δονία –Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

19. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001).

20. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη 
& Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

21. Την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. D(08)850ML/mw/7−11−2008 επι−
στολή της Danuta Hubner, Επίτροπο για την Περιφερει−
ακή Πολιτική, προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώ−
ρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την 
κατεύθυνση της περαιτέρω υποστήριξης για επενδύσεις 
ως μέσο αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την διεθνή οικονομική κρίση.

23. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπα−
ϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη λήψη έκτακτων 
μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό 
την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

24. Την υπ’ αριθ. COM (2008) τελικό 876/16.12.2008 Ανα−
κοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι−
νωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
με θέμα «πολιτική για τη συνοχή: Επενδύοντας στην 
πραγματική οικονομία».

25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48908/ΕΥΣ8007/30.9.2009 (ΦΕΚ 
2116/Β/30.9.2009) ΥΑ με την οποία τροποποιείται η ΥΑ με 
αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26−8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27−8−2009) 
«Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελμα−
τιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013».

26. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39449/ΕΥΣ6448/07−08−209 
Υπουργική απόφαση διάθεσης πιστώσεων όπως τρο−
ποποιήθηκε με την με Α.Π. 55732/ΕΥΣ9019/27.11.2009 
Υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΥΑ με αριθμ. 41240/ΕΥΣ6713/26−
8−2009 (ΦΕΚ 1791/Β/27−8−2009) «Προκήρυξη για την ενί−
σχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Πε−
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2007−2013» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
48908/ΕΥΣ8007/30.9.2009 (ΦΕΚ 2116/Β/30.9.2009), όπως 
ακολουθεί:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1
Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης

1. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας 
προκήρυξης εκτιμάται ότι μπορεί να ανέρχεται έως το 
ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €)
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) 
«Αττική», «Μακεδονία−Θράκη» «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόν−
νησος−Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία−Στερεά Ελλάδα−Ήπει−
ρος» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».

2. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρού−
σας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην 
Υπουργική απόφαση διάθεσης πιστώσεων, όπως εκά−
στοτε ισχύει.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ−TΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 
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   Αρ. Πρωτ.: 3591 (2)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Νομικό Πρό−

σωπο ΑΡΜΟΝΙΑ Δήμου Βαθέος Ν. Σάμου για χρονι−
κό διάστημα δέκα (10) μηνών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς 

και τις όμοιες των Ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις 
όμοιες του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση 
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.»

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την αρ. 8 /2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Νομικού Προσώπου με την οποία ζητείται πα−
ροχή έγκρισης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 
καθώς και την από 15 Ιανουαρίου 2009 βεβαίωση πληρε−
ξουσίου δικηγόρου Στ. Μιχαλόπουλου ότι οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου είναι γνήσιες και δεν υποκύπτουν σε 
εξαρτημένη εργασία.

5. Την αρ. 7/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Νομικού Προσώπου, με την οποία εισηγείται στον 
Δήμο Βαθέος την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου για ένα (1) άτομο συγκεκριμένης ειδικότητας.

6. Την αρ. 413/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Βαθέος Ν. Σάμου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα τρία (13) άτομα 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

7. Την αρ. πρωτ. οικ. 46974/27−07−2009 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15−05−
2009(ΦΕΚ 70/Α΄/07−05−2009) που τροποποίησε την ΠΥΣ 
33/06 (ΦΕΚ Α’ 22) και την αρ. 47749/29−07−2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκαν 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) 
έτος, του Δήμου Βαθέος.

8. Η αρ. πρ. οικ.2278/12−01−2009 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.,  
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΜΟΝΙΑ Δήμου Βαθέος» Ν. Σά−
μου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Μουσικού, με αποκλει−
στικό έργο την διδασκαλία μουσικής στους μαθητές 
του νομικού προσώπου.

Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) μηνών.

Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό που θα οριστεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στον συνήθη κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου 
και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση της σύμ−
βασης αυτής.

Με την σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί 
σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και 
κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μονίμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε 
απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνω−
σης και Λειτουργίας ΟΤΑ−Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ−Τηλ. 

213 1364397−8) εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της 
παρούσας απόφασης.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
13.000, 00 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2009, 
του Νομικού Προσώπου στον προβλεπόμενο Κ.Α.Ε. 15−
6114.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 10 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
F  

     Αριθμ. ΟΙΚ. 116489/12583 (3)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ» του Δήμου Σερβίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθ. οικ. 2278/12−01−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2009 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.

3. Την πράξη 19 της 27−10−2009 περί αποδοχής παραι−
τήσεων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών.

4. Την αριθ. 7/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του 
Δήμου Σερβίων περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 
στο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου 
Σερβίων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

5. Την από 5−2−2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου Τζούτζα Κωνσταντίνου, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 32/5−2−2009 βεβαίωση πίστωσης του ΝΠΔΔ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Σερβίων.

7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προσλήψεων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Σερβίων.

8. Τους πίνακες 2 και 3
9. Το αριθ. οικ. 47751/29−07−2009 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
με την αριθ. οικ. 46974/27−07−2009 της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/ 
7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού− Τροποποί−
ηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 22)» εγκρίθηκαν για το Δήμο 
Σερβίων δέκα εννέα (19) θέσεις, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο, 
στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα.

10. Την υπ’ αριθ. 31/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» 
του Δήμου Σερβίων.

11. Την υπ’ αριθ. 129/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων περί καθορισμού του 
αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης 
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έργου για το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» 
του Δήμου Σερβίων, αποφασίζουμε:

Την απασχόληση προσωπικού στο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Σερβίων Ν. Κοζάνης, 
πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) ΤΕ9 Βρεφο−
νηπιοκόμων, ενός (1) ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων, δύο (2) 
ΥΕ16 Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) έτους.

Οι πιστώσεις που αφορούν στην πρόσληψη του ανω−
τέρω προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για 
το έτος 2009, είναι εξασφαλισμένες, έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2009, 
για τη δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή 
ύψους 50.000,00 €, στον Κ.Α. 10.6043.

(Αρ. βεβαίωσης πίστωσης: 32/5−2−2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 
F  

   Αριθμ. ΟΙΚ. 116484/18582 (4)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στο ΝΠΔΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δή−
μου Σερβίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθ. οικ. 2278/12−01−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2009 στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

3. Την πράξη 19 της 27−10−2009 περί αποδοχής παραι−
τήσεων Γενικών Γραμματέων.

4. Την αριθ. 08/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερ−
βίων περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερβίων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου.

5. Την από 31−01−2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου Τζούτζα Κωνσταντίνου, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 2/2−2−2009 βεβαίωση πίστωσης του ΝΠΔΔ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερβίων.

7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προσλήψεων 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερβίων.

8. Τους πίνακες 2 και 3
9. Το αριθ. οικ. 47751/29−07−2009 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
με την αριθ. οικ. 46974/27−07−2009 της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α΄/ 
7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού− Τροποποί−

ηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22)» εγκρίθηκαν για το Δήμο 
Σερβίων δέκα εννέα (19) θέσεις, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο, 
στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα.

10. Την υπ’ αριθ. 1/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δήμου 
Σερβίων.

11. Την υπ’ αριθ. 129/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων περί καθορισμού του 
αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου για το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» του Δήμου 
Σερβίων, αποφασίζουμε:

Την απασχόληση προσωπικού στο ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερβίων Ν. Κοζάνης, δώδεκα (12) ατό−
μων και συγκεκριμένα: ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
μίας (1) Καθαρίστριας ενός (1) Δάσκαλου πιάνου δύο (2) 
Δασκάλων κλασικής κιθάρας ενός (1) Δασκάλου βιολιού 
δύο (2) Δασκάλων πνευστών οργάνων δύο (2) Δασκάλων 
θεωρίας ενός (1) Δασκάλου μουσικής προπαιδείας ενός 
(1) Δασκάλου αρμονίου με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ενός (1) έτους. Οι πιστώσεις που αφορούν στην πρό−
σληψη του ανωτέρω προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου, για το έτος 2009, είναι εξασφαλισμένες, έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ» του Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2009, 
για τη δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή 
ύψους 36.000,00 €, στους Κ.Α. 10/6117 και 10/6274.

(Αρ. βεβαίωσης πίστωσης: 2/2−2−2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 
F  

   Αριθμ. 102531/11096 (5)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στο Δήμο Ελίμειας Ν. Κοζάνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθ. οικ. 2278/12−01−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2009 στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

3. Την πράξη 19 της 27−10−2009 περί αποδοχής παραί−
τησης Γενικών Γραμματέων.

4. Την αριθ. 35/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ελίμειας περί έγκρισης πρόσληψης 
προσωπικού στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου.

5. Την αριθ. 1321/26−02−2009 βεβαίωση της δικηγόρου 
του Δήμου Ελίμειας, Καλύβα Γεωργίας, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 1320/26−02−2009 βεβαίωση πίστωσης του 
Δήμου Ελίμειας.

7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προσλήψεων συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου για το Δήμο Ελίμειας.
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8. Τους πίνακες 2 και 3.
9. Το αριθ. οικ. 47751/29−07−2009 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
με την αριθ. οικ. 46974/27−07−2009 της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/
Α΄/7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού− 
Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22)» εγκρίθηκε για 
το Δήμο Ελίμειας μία (1) θέση, με σύμβαση μίσθωσης 
έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο, 
στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα.

10. Την υπ’ αριθ. 129/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ελίμειας, περί καθορισμού του 
αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την απασχόληση προσωπικού ενός (1) ΔΕ38 Αυτοματι−
σμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δήμο Ελίμειας Ν. 
Κοζάνης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους. Οι 
πιστώσεις που αφορούν στην πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 
2009, είναι εξασφαλισμένες και έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ελίμειας, οικονομικού έτους 
2009, για τη δαπάνη, που προκαλείται από αυτή την 
απόφαση ύψους 17.000,00, στον Κ.Α. 00.6131.02.

(Αρ. βεβαίωσης πίστωσης: 1320/26−02−2009). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 

F  

   Αριθμ. 100278/10871 (6)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στο Δήμο Σερβίων Ν. Κοζάνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθ. οικ. 2278/12−01−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2009 στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

3. Την πράξη 19 της 27−10−2009 περί αποδοχής παραί−
τησης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών.

4. Την αριθ. 19/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σερβίων περί έγκρισης πρόσληψης 
προσωπικού στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου.

5. Την από 16−02−2009 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου Κωνσταντίνου Τζούτζα, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 1780/19−02−2009 βεβαίωση πίστωσης του 
Δήμου Σερβίων.

7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προσλήψεων συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου για το Δήμο Σερβίων.

8. Τους πίνακες 2 και 3

9. Το αριθ. οικ. 47751/29−07−2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
με την αριθ. οικ. 46974/27−07−2009 της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/
Α΄/7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού− 
Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22)» εγκρίθηκαν για 
το Δήμο Σερβίων δέκα εννέα (19) θέσεις, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο 
συνημμένο, στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα.

10. Την υπ’ αριθ. 129/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων, περί καθορισμού του 
αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου του Δήμου Σερβίων, αποφασίζουμε:

Την απασχόληση προσωπικού δύο (2) ατόμων και 
συγκεκριμένα ενός (1) ΠΕ9 Γεωπόνου και ενός (1) ΔΕ 
οδηγού στο Δήμο Σερβίων Ν. Κοζάνης, με σύμβαση μί−
σθωσης έργου ενός (1) έτους.

Οι πιστώσεις που αφορούν στην πρόσληψη του ανω−
τέρω προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 
έτος 2009, είναι εξασφαλισμένες και έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερβίων οικονομικού 
έτους 2009, για τη δαπάνη, που προκαλείται από αυτή 
την απόφαση ύψους 100.000 €, στον Κ.Α. 10/6112.01.

(Αρ. βεβαίωσης πίστωσης: 1780/19−02−2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 
F  

   Αριθμ. 101577/10995 (7)
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου στο Δήμο Αγ. Παρασκευής Ν. Κοζάνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθ. οικ. 2278/12.01.2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, περί προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού έτους 2009 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.

3. Την πράξη 19 της 27−10−2009 περί αποδοχής παραι−
τήσεων Γενικών Γραμματέων Περιφερειών.

4. Την αριθ. 142/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής περί έγκρισης πρό−
σληψης προσωπικού στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης 
έργου.

5. Την από 2−2−2009 βεβαίωση της Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου, Φωτεινής Χριστοδούλου, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Την αριθ. 372/2−2−2009 βεβαίωση πίστωσης του Δή−
μου Αγ. Παρασκευής.

7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης προσλήψεων συμβά−
σεων μίσθωσης έργου για το Δήμο Αγ. Παρασκευής.

8. Τους πίνακες 2 και 3.
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9. Το αριθ. οικ. 47751/29−07−2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
με την αριθ. οικ. 46974/27−07−2009 της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 6/15−05−2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/
Α΄/7−5−2009) «Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού− 
Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α’ 22)» εγκρίθηκαν 
για το Δήμο Αγ. Παρασκευής δύο (2) θέσεις, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο 
συνημμένο, στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα.

10. Την υπ’ αριθ. 101/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, περί καθορι−
σμού του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, αποφα−
σίζουμε:

Την απασχόληση προσωπικού δύο (2) ατόμων και συ−
γκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Πολιτικών Έργων και ενός (1) ΔΕ 
Χειριστή Γεωργικών Μηχανημάτων τύπου Α’ (Γεωργικού 
Ελκυστήρα− Οδηγού) στο Δήμο Αγ. Παρασκευής Ν. Κο−
ζάνης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους.

Οι πιστώσεις που αφορούν στην πρόσληψη του ανω−
τέρω προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 
έτος 2009, είναι εξασφαλισμένες και έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγ. Παρασκευής, οι−
κονομικού έτους 2009, για τη δαπάνη, που προκαλείται 
από αυτή την απόφαση ύψους 108.000,00 €, στον Κ.Α. 
10.6117.

(Αρ. βεβαίωσης πίστωσης: 372/2−2−2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ 
F  

(8)  
 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κυπαρισσίας. 

   Με την Α.Π.6962/27−8−2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κυπαρισσίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 και σε εκτέλεση α) της 
αριθμ. 2396/2004 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 
και β) της αριθμ. 232/2008 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Τριπόλεως,

1. Ανακαλείται η Α.Π. 195/4−9−2006 απόφαση του Δη−
μάρχου Κυπαρισσίας (περίληψη της οποίας δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 278/14−9−2006/ τ. Γ’) που αφορούσε τον διο−
ρισμό του Αθανασόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου επειδή 
δεν είχε προσδοθεί αναδρομικότητα ως απαιτούσαν οι 
ανωτέρω διατάξεις και δικαστικές αποφάσεις,

2. Συνιστάται εκ νέου μία (1) προσωρινή προσωποπαγή 
θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ 15 Εισπρακτόρων 
στον Δήμο Κυπαρισσίας,

3. Διορίζεται στην ανωτέρω συσταθείσα θέση ο Αθα−
νασόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου αναδρομικά από 1−
4−1999 ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του οριστικού 
πίνακα διοριστέων της αριθμ. 8/1997 προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/3−11−1997/ τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ και 
άρθρο 5 του Ν. 3463/2006).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α. 

10.6011 του Δήμου Κυπαρισσίας οικονομικού έτους 2009 
(Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπηρ.: 6962/27−8− 2009).

(Αριθμός απόφασης Γ.Γ.Π.Π.: 14708/5−11−2009). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/ντης κ.α.α.

ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
F  

   Αριθμ. 99300/7202 (9)
Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων της Περιφέρειας Στερε−

άς Ελλάδας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσ−
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
− Των άρθρων 1 (παρ. 2), 5 (παρ. 3Α) και 6 (παρ. 2) 

του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας».

− Του άρθρου 11 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

− Του άρθρου 14 (παρ. 1) του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/05).
− Του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και 
άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δη−
μόσιας Διοίκησης».

2. Τις υπ’ αριθμ. Δ3α/οικ.357/22−4−1998 (ΦΕΚ 435/Β΄) και 
Δ3α/οικ. 509/30−7−1999 (ΦΕΚ 1593/Β΄) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και 
Πρόνοιας, με τις οποίες συστήθηκαν θέσεις στις Διευθύν−
σεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη μεταφορά από την Περιφέρεια Στερε−
άς Ελλάδας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω κενών οργανικών 
θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 
1) του Ν. 3801/2009:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΠΕ ΥΓΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 24 Νοεμβρίου 2009

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 
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  (10)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−

τουργού στην Αντωνάκη Πηνελόπη του Ανδρέα. 

 Με την υπ’ αριθ. 9784/23−11−2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Πειραιά χορηγείται στην Αντωνάκη Πηνελόπη 
του Ανδρέα άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού. 

 Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 
F  

   Αριθμ. 16961 (11)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Νομαρχια−

κής Αυτ/σης Ηρακλείου για το Β΄ εξάμηνο έτους 
2009. 

 Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/94).
2. Την με αριθμό 90 απόφαση Ν.Σ. (ΦΕΚ 1713/21−12−01) 

«Αναμόρφωση − Κωδικοποίηση Οργανισμού Οργάνωσης 
και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρα−
κλείου» όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν. 2738/
9−9−99 Α. (ΦΕΚ 180 Α) και του άρθρου 16 του Νόμου 
3205/2003.

4. Την υπ’αριθμ. 312004/31−7−09 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων με θέμα «Υπερωρίες και οδοιπορικά Β’ εξαμήνου 
2009 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων που ασχολούνται με τα προγράμματα αναδιάρ−
θρωσης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων».

5. Την ανάγκη να διεξάγεται απρόσκοπτα πέρα του 
ωραρίου των Υπηρεσιών η εφαρμογή των προγραμ−
μάτων αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων 
αμπελώνων.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα 
βαρύνει τον ειδικό φορέα 291 με κωδικό 5244 της Ν.Α. 
Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Να εργασθούν υπερωριακά κατά τις απογευματινές 
ώρες του Β’ εξαμήνου του έτους 2009 οι Γεωπόνοι και 
Ελεγκτές της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν σχέση με τα 
προγράμματα αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης οινοποι−
ήσιμων αμπελώνων.

Η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση δεν δύναται 
να υπερβαίνει τις 600 ώρες απογευματινής εργασίας 
και τις 50 ώρες εργασίας Κυριακών, νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων (συνολικής δαπάνης 5000 ευρώ) και αφορά 
την υπερωριακή εργασία έντεκα (11) υπαλλήλων της 
υπηρεσίας μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 27 Νοεμβρίου 2009

Η Νομάρχης κ.α.α.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

   Αριθμ. οικ. 7121 (12)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Νο−

μάρχη» σε υπάλληλο της Ν.Α. Λάρισας για την επί−
θεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης 
της Χάγης. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης 

που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλο−
δαπών δημόσιων εγγράφων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2503/1997 με 
τις οποίες καθορίζονται οι αρχές που χορηγούν την 
επισημείωση του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης 
στα δημόσια έγγραφα και συγκεκριμένα «ο Νομάρχης 
για όλα τα έγγραφα των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 του Κώδικα 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Π.Δ. 
63/2005.

6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας τπς Ν.Α. Λάρισας.

7. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και 
την επιβαλλόμενη γι’ αυτό ανάγκη άσκησης από εμένα 
προσωπικά ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

8. Το αριθμ. 36396/10.6.2008 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και τα συνημμένα σ’ αυτό αριθμ. 
77371/3.5.1991 και 39913/6.5.1985 έγγραφα του ίδιου 
Υπουργείου, σύμφωνα με τα οποία οι Νομάρχες μπο−
ρούν να εξουσιοδοτούν περισσότερους του ενός υπάλ−
ληλους για τη χορήγηση επισημείωσης, προς αποφυγή 
υπέρμετρου φόρτου εργασίας του ενός υπαλλήλου.

9. Την ανάγκη απλούστευσης, των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

10. Την αριθμ. 4755/3.10.2008 προηγούμενη απόφα−
ση μας (ΦΕΚ 2173/Β/23.10.2008) σχετικά με την παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Νομάρχη» για 
την επίθεση της επισημείωσης (APOSTΙLLE) της Σύμ−
βασης της Χάγης σε τέσσερις (4) υπαλλήλους της Ν.Α. 
Λάρισας, μεταξύ των οποίων και στην υπάλληλο Δέ−
σποινα Βλαχοστέργιου − Βασβατέκη.

11. Την αριθμ. 6517/30.10.2009 πράξη του Αντινομάρχη 
Διοίκησης και Στήριξης του Πολίτη της Ν.Α. Λάρισας 
(ΦΕΚ 920/Γ/12.11.2009) με την οποία διαπιστώθηκε η αυ−
τοδίκαιη παραίτηση και λύσης της υπαλληλικής σχέσης 
της ανωτέρω υπαλλήλου, Δέσποινας Βλαχοστέργιου 
− Βασβατέκη, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 
147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 4755/3.10.2008 απόφασή μας 
(ΦΕΚ 2173/Β/23.10.2008) ως προς το μέρος που αφορά 
στην παροχή εξουσιοδότησης στην πρώην υπάλληλο 
της Ν.Α. Λάρισας Δέσποινα Βλαχοστέργιου − Βασβατέ−
κη και αντ’ αυτής εξουσιοδοτούμε τον υπάλληλο του 
Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοι−
κητικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Λάρισας. Αντώνιο ΑΡΓΥΡΗ, 
προκειμένου να υπογράφει «Με εντολή Νομάρχη» και 
να χορηγεί την επισημείωση (APOSTILLE) που προβλέ−
πεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης (Ν. 
1497/1984), σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδο−
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νται από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λάρισας.

Ο ανωτέρω υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να κατα−
χωρεί τις επισημειώσεις που χορηγεί στο βιβλίο που 
τηρείται στο αρχείο του Τμήματος Κεντρικής Γραμμα−
τείας της Ν.Α. Λάρισας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπογραφή 
της.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Κράτους ή της Ν.Α. Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 25 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  
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