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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1904 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των Νομαρχιακών Αυτοδι−

οικήσεων, για την συμμετοχή τους στη διαδικασία 
απόσυρσης δικύκλων μοτοσυκλετών και μοτοποδη−
λάτων.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 

110/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το το άρθρο 24 του 
ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Εμπο−
ρευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις».

2. Την με υπ’ αριθμ. 32240/21.7.2004 (ΦΕΚ 1163/Β΄) από−
φαση μας.

3. Την υπ’ αριθμ. 8304/895/7.2.2006 (ΦΕΚ 211/Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας Τάξης, περί 
καθορισμού της διαδικασίας απόσυρσης δικύκλων 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, της διαδικασίας 
απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για να τύχουν οι εν−
διαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων για την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα απόσυρσης δικύκλων μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, σε σχέση με αυτή που είχε υπολογισθεί 
με την υπ’ αριθμ. 32240/21.7.2004 (ΦΕΚ 1163/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση.

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
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8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.12.2006 (ΦΕΚ 
204/Β΄) όμοια απόφαση και ισχύει, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση που θα καταβάλλε−
ται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες συμ−
μετέχουν στη διαδικασία απόσυρσης των δικύκλων 
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, σε 100,00 € ανά 
παραδιδόμενο στον Ο.Δ.Δ.Υ. από αυτές δίκυκλο για τις 
υπηρεσίες της Ηπειρωτικής Ελλάδας και σε 120,00 € για 
τις υπηρεσίες της Νησιωτικής Ελλάδας.

2. Για την καταβολή της αποζημίωσης στις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις, σε εφαρμογή των οριζομένων 
στο άρθρο 24 του ν. 3333/2005 ( ΦΕΚ 91/ Α΄), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110/
Α΄), εγγράφονται στον υπό φορέα 07 120, ΚΑΕ 2279 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι αναγκαίες προς 
τούτο πιστώσεις.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατανέμονται στις 
δικαιούχους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τα ποσά της 
αποζημίωσης που τους αναλογούν, ύστερα από την υπο−
βολή στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. από εκάστη εξ αυτών, μέχρι την 
10η του επομένου μηνός από τη λήξη κάθε ημερολογι−
ακού διμήνου, εγγράφου που θα αποστέλλεται επίσης 
και προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
στο οποίο θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των 
αποσυρόμενων δικύκλων, συνοδευόμενο από τα δελ−
τία ποσοτικής παραλαβής του Ο.Δ.Δ.Υ. καθώς και τις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις παράδοσης−παραλαβής 
των δικύκλων, όπου θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλο−
φορίας αυτών που παρελήφθησαν από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση το δίμηνο αυτό και παρεδόθησαν στον 
Ο.Δ.Δ.Υ., τα ονόματα των ιδιοκτητών των δικύκλων κα−
θώς και η ημερομηνία παράδοσης τους.

4. Η υπ’ αριθμ. 32240/21.7.2004 (ΦΕΚ 1163/Β΄) απόφαση 
μας καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2250/ΕΥΣ 283 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961 (ΦΕΚ 1644/

Β/8.11.2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητι−
κούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρο−
μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύ−
σεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
στο πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Πε−
ριφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του 
Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 
3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110/τ.Α/17.5.2002).

2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα Άρθρα 1, 3 και 7 
(ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000). 

3. Το άρθρο 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΄). 

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄).

5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ. Α/14.7.2000).

6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτι−
κά Ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
1447/2001 του Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής της 
30ης Μαΐου 2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη 
Μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών 
Ταμείων».

9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των Άρθρων 92 
και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρα−
τικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 69/2001 της Επιτροπής της 12ης 
Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, όπως ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση 
της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−
2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση 
Ε/2001/2010/26.7.2001 και την απόφαση της Επιτροπής 
υπ’ αριθμ. C (2004) 2414 της 3ης Δεκεμβρίου 2004 «για 
την τροποποίηση της απόφασης αριθ. C (2000) 3405 
της 28ης Νοεμβρίου 2000 με την οποία εγκρίνεται το 
Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική 
ενίσχυση στο πλαίσιο του Στόχου 1 στην Ελλάδα», όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

13. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα οκτώ (8) Π.Ε.Π. που προβλέπουν δράσεις για 
την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και εντάσσονται στο 
Κ.Π.Σ. για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις 
στην Ελλάδα, όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα:

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5936 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5920 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5924 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5922 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ηπείρου.
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• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5914 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5919 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5917 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.

• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5934 της 22ας Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

14. Τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού των οκτώ 
(8) αναφερομένων Π.Ε.Π., όπως εγκρίνονται και τροπο−
ποιούνται.

15. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) 
κοινή υπουργική απόφαση για τη Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με υπ’ 
αριθμ. 154934/ΕΥΣ1274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411Β΄/21.3.2002) και 
την με υπ’ αριθμ. 37085/ΔΙΟΕ890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/
Β/22.9.2004), και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 11236/ΕΥΣ2127/15.3.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για Διάθε−
ση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε, για την εφαρμογή των 
δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των οκτώ 
(8) Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000−2006, και τον ορισμό των πο−
σών, ποσοστών και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 387/
Β/30/3/2006).

17. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/28.4.2005) «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄), όπως ισχύει.»

18. Την υπ’ αριθμ. 39059/ΕΥΣ9047/14.10.2005 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός 
Τελικών Δικαιούχων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006, σύμ−
φωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ110Α΄) (ΦΕΚ 
1539/Β/8.11.2005). 

19. Την υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961 (ΦΕΚ 1644/Β/ 8.11.2006) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση της προκήρυξης 
των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των 
ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δε−
κατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
(Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 
του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).»

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων, επιπλεον της δαπάνης που προκαλείται 
με με υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961 (ΦΕΚ 1644/Β/8.11.2006) 
κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιείται με 
την παρούσα.

21. Το γεγονός ότι οι επενδυτικές προτάσεις των μι−
κρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα ενταχθούν στα 
Μέτρα των οκτώ (8) Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίων 

που θα αφορούν δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής & 
επικοινωνιών, ενισχύονται με δημόσια επιχορήγηση, η 
οποία προέρχεται κατά 30% από εθνικούς πόρους και 
κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

22. Την ανάγκη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 
7961 (ΦΕΚ 1644/Β/8.11.2006) κοινής υπουργικής απόφα−
σης «Έγκριση της προκήρυξης των δράσεων προς τους 
δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρο−
μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις 
σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο 
πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Περιφε−
ρειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 
2000−2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)», ως προς την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων 
των ενισχύσεων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961 (ΦΕΚ 
1644/Β/8.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση  «Έγκριση 
της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δι−
καιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχει−
ρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ 
(8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα 
με το Άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).», όπως 
ακολουθεί:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 
«1. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 

4.12.2006 έως και 2.3.2007 μέχρι την λήξη του ωραρίου 
των υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί για την υπο−
δοχή των προτάσεων των δυνητικά ωφελούμενων.

2. Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλει 
την επενδυτική του πρόταση σε υποκατάστημα Πιστω−
τικού Ιδρύματος επιλέγοντας μεταξύ των υποκαταστη−
μάτων των Τελικών Δικαιούχων (Πιστωτικά Ιδρύματα), 
εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην 
οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστή−
ματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν οριστεί για 
να παραλαμβάνουν τις προτάσεις των ωφελουμένων, 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 39059/Ε.Υ.Σ.9047/24.10.2005 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
όπως ισχύει. Σε περίπτωση επενδύσεων που πρόκει−
ται να υλοποιηθούν σε οποιοδήποτε νησί των οκτώ 
Περιφερειών, οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να 
υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους των 
ενισχύσεων σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα 
των οκτώ (8) Περιφερειών που έχουν ορισθεί από τον 
Τελικό Δικαιούχο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Χ. ΦΩΛΙΑΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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Αριθμ. 4483 (3)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

 4.Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β. δ/τος της 14.8.1950 «περί κα−
νονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση.
13. Την υπ’ αριθμ. 4450/15.12.2006 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2007».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997). 

15. Το με υπ’ αριθμ. 10739/27.12.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

16. Την από 11.1.2007 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδη−
μου Ελληνισμού, ΚΑΕ 0511 και 0512, ποσόν 280.000,00 €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για α) δύο (2) 

ειδικούς συμβούλους του Υφυπουργού Εξωτερικών από 
1.1.2007 έως 30.4.2007 και από 1.1.2007 έως 29.2.2007 αντι−
στοίχως, μέχρι 50 ώρες τον μήνα ο καθένας και β) δύο 
(2) ειδικούς συνεργάτες του Υφυπουργού Εξωτερικών 
από 1.1.2007 έως 29.2.2007 και από 1.1.2007 έως 7.3.2007 
αντιστοίχως, μέχρι 50 ώρες το μήνα ο καθένας, πλέον 
των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 10301 (4)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 16/2006 

που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λα−
τομείων πέτρας−χώματος και μαρμάρου όλης της 
χώρας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

1876/1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006), 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 15.1.2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας 
16/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασί−
ας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων 
λατομείων πέτρας−χώματος και μαρμάρου όλης της 
χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους 
του επαγγέλματος στον κλάδο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
20.6.2006.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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Αριθμ. οικ. 200038 (5)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ταμείο Νομικών που 

πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων Α΄ και Γ΄ της παρ. 
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό 

5. Το υπ’ αριθμ. 56442/28.11.2006 έγγραφο του Ταμείου 
Νομικών για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλή−
ρωσης είκοσι οκτώ (28) συνολικά θέσεων εργασίας τα−
κτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και 
ειδικοτήτων, για το Ταμείο Νομικών.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια των 32063/17.12.2002 και 32063/17.12.02 
και 200988/13.12.2006 προηγούμενων αποφάσεων μας, 
καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας 
για το Ταμείο Νομικών, που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε δύο (2).

Β. Οι ανωτέρω δύο (2) θέσεις δίδονται, στις κατηγο−
ρίες Πολυτέκνων ( περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2643/1998) και Τριτέκνων (περ. ε της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 του ν. 2643/1998) και θα καλυφθούν από άτομο 
της κατηγορίας TE Πληροφορικής και από άτομο της 
κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αντίστοιχα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΑΘΗΝΩΝ Ταμείο Νομικών TE
Πληροφορικής

Πολυτέκνων 1

ΑΘΗΝΩΝ Ταμείο Νομικών ΔΕ
Διοικητικών 
Γραμματέων

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Αριθμ. 10302 (6)
    Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 27/06 

που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμά−
των όλης της χώρας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του

ν. 1876/1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006), 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 8.1.2007.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Δ.Α., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την απόφαση διαιτησίας 
27/2006 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερ−
μάτων όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και 
εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 
17.7.2006.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/6034 (7)
    Τροποποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «4η ΕΝΙ−

ΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας». (ΦΕΚ 1917/
τ.Β΄/21.12.2003).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1090 (ΦΕΚ 

110/Α΄) και του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/
Α΄).

2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

4) Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/24605/8.12.2003 (ΦΕΚ 1917/
τ.Β΄/21.12.2003) απόφασή μας για σύσταση του Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «4η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας».
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5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας 
Αττικής.

6) Την υπ’ αριθμ. 96/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κρωπίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «4η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δήμου Κρωπίας», ως προς τις παραγράφους 4α και 6 
αυτής, ως ακολούθως:

Α] Παράγραφος 4α: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 
40.000,000 περίπου και

Β] Παράγραφος 6: Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη 
Δαπάνης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κρω−
πίας ύψους 40.000,00 € περίπου για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου και όχι λιγότερο από το ποσό των 
40.000,00 €.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 08/
ΔΤΑ/24605/8.12.2003 (ΦΕΚ 1917/τ.Β΄/21.12.2003) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 30 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/6030 (8)
    Τροποποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «2η ΕΝΙ−

ΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας». (ΦΕΚ 1944/
τ.Β΄/30.12.2003).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 

110/Α΄) και του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/
Α΄).

2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

4) Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/24665/8.12.2003 (ΦΕΚ 1944/
τ.Β΄/30.12.2003) απόφασή μας για σύσταση του Νομι−
κού Προσώπου με την επωνυμία «2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας».

5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας 
Αττικής.

6) Την υπ’ αριθμ. 95/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κρωπίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Δήμου Κρωπίας», ως προς τις παραγράφους 4α και 6 
αυτής, ως ακολούθως:

Α] Παράγραφος 4α: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 
30.000,00€ περίπου και

Β] Παράγραφος 6: Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη 
Δαπάνης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κρω−
πίας ύψους 30.000,00 € περίπου για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου και όχι λιγότερο από το ποσό των 
30.000,00 €.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 08/
ΔΤΑ/24665/8.12.2003 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/30.12.2003) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 30 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/6297 (9)
    Τροποποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «1η ΕΝΙ−

ΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας». (ΦΕΚ 1917/
τ.Β΄/21.12.2003).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/

Α΄) και του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α΄).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

4) Την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/24644/8.12.2003 (ΦΕΚ 1917/
τ.Β΄/21.12.2003) απόφασή μας για σύσταση του Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗ Δήμου Κρωπίας».

5) Την υπ’ αριθμ. οικ. 16976/12.11.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας 
Αττικής.

6) Την υπ’ αριθμ. 94/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κρωπίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δήμου Κρωπίας», ως προς τις παραγράφους 4α και 6 
αυτής, ως ακολούθως:

Α] Παράγραφος 4α: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 
25.000,006 περίπου και

Β] Παράγραφος 6: Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη 
Δαπάνης.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κρω−
πίας ύψους 25.000,00 € περίπου για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου και όχι λιγότερο από το ποσό των 
25.000,00 €.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 08/
ΔΤΑ/24644/8.12.2003 (ΦΕΚ 1917/τ.Β΄/21.12.2003) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 30 Νοεμβρίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

Αριθμ. οικ. 44 (10)
    Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 

στο ΚΕΠ Δήμου Καλαμάτας με σύμβαση μίσθωσης 
έργου».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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

και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις − ΦΕΚ 
107/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις − ΦΕΚ 206/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 
− ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 4/90/27162/29.11.2006 έγ−
γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου το οποίο αφορά στην κατανομή συμβάσεων 
μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας σε Κ.Ε.Π. των 
οποίων οι συμβάσεις λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2007 έως 30.4.2007, και με το οποίο εγκρίθηκε 
η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για τον δήμο Κα−
λαμάτας.

6. Την από 8.4.2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι−
μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου 
χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

7. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω 
προσωπικό δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθη−
κόντων των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του 
ν. 3013/2002, με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού.

9. Την υπ’ αριθμ. 17187/12.9.2002 απόφαση Υφυπουργού 
ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1190/Β΄/12.9.2002), με την οποία δόθηκε 
έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας.

10. Την Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ 
«Οδηγίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ 
ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού», αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απα−
ραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθωσης, 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και το άρθρο 681 
κ. επειτ. του Αστικού Κώδικα, σε ένα(1), ως κατωτέρω:

ένα (1) κατηγορίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ (κατηγοριών όπως 
αυτές θα επιλεχθούν).

Β. Τα Φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το 
έργο, πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
σχολών της αλλοδαπής όλων των κλάδων ή ειδικοτή−
των.

β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδεικνύ−
εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. 

Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την 
παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π.

Δ. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 
με την εγκύκλιο αριθμ. 11123/8.5.2006 και ως εξής:

1. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών:

χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ055/3 του 
ΥΠΕΣΔΔΑ με μηναία αμοιβή συμβασιούχου 880,00 
ευρώ.

2. Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών:

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ 
για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής 
υποπεριπτώσεις:

2.1. ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880,00 ευρώ.

2.2. ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβά−
νει μηνιαία αποζημίωση 1.000,00 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους της αμοιβής 
την 1.2.2005).

Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την 
πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει 
τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής 
απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου για την πληρό−
τητα και την αρτιότητα του έργου.

ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έρνου ορίζονται τα γρα−
φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 
Καλαμάτας.

Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν 
των δώδεκα (12) μηνών. Το δωδεκάμηνο αρχίζει να μετρά 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση 
με την ημερομηνία αρχής του προαναφερόμενου έργου 
από τον ανάδοχο.

Η. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς κα ι άδεια και επίδομα άδειας, ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του 
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθορι−
στούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια 
σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Απασχόληση 
των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές 
που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγο−
ρεύονται.

Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, 
δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους του Δή−
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μου Καλαμάτας, λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρωπίνου 
δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι 
πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις 
νεοπαγείς (ν. 3013/2002).

Κ. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν (κατ’εφαρμογή 
των ανωτέρω), λήγουν από την χρονική στιγμή που θα 
στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

Λ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπής, κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτο−
βουλία του συμβασιούχου δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση 

με νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή την νέα 
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 2 Ιανουαρίου 2007

Η Γενική Γραμματέα Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02001003001070008*


		2007-02-15T14:29:22+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




