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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 92798 (1)
Αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης οικονομι−

κής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες από τις μο−
νάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέ−
λης, Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, Κέντρο 
Βρεφών «Η Μητέρα». 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/

Α΄/21.9.1992) «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοι−
ας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασί−
ας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 
2447/1996 ( ΦΕΚ 278/Α΄/30.12.1996) Κύρωση ως κώδικα 
του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή 
ανηλίκου κ.λπ.».

2. Του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/10.2.2003) 
«Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/
Α΄/6.8.2003) «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπη−
ρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. Π1α/οικ.86970 (ΦΕΚ 1339/Β΄/18.9.2003) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Συνέχιση 
εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικοπρονοιακού χαρα−
κτήρα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας 
(ΠΙΚΠΑ,ΕΟΠ), στα πλαίσια του θεσμού των αναδόχων 
γονέων και της στήριξης γενικότερα των οικογενειών 
«σε κρίση» από μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των 
Πε.Σ.Υ.Π.».

5. Του β.δ/τος 170/1960 (ΦΕΚ 40/Α΄/1960) όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και του 
άρθρου 7 του ν.δ/τος 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α΄/1970).

6. Το π.δ/γμα 830/1980 (ΦΕΚ 206/Α΄/9.9.1980) «Περί Ορ−
γανισμού του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».
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7. Του άρθρου 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΄).

8. Το άρθρο 3 του π.δ/γμα 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/10.3.2000) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 
(ΦΕΚ 204/13.2.2006 τ.Β΄) όμοια.

10. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 (ΦΕΚ 311/Β΄/15.3.2006) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κων−
σταντόπουλο».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, προ−
καλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ποσού 1.135.000 Ευρώ περίπου, για δε 
το έτος 2006 θα ανέλθει στο ποσό των 378.000 Ευρώ 
περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον Ειδικό Φο−
ρέα 15/ 220 και ΚΑΕ 2335 του Προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ποσά

Το ποσό της παρεχόμενης μηνιαίας οικονομικής ενί−
σχυσης για κάθε ανήλικο που είναι τοποθετημένο σε 
ανάδοχη οικογένεια και τελεί υπό την εποπτεία των 
μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέ−
λης, Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, Κέντρο 
Βρεφών «Η Μητέρα» διαμορφώνεται κατά κατηγορία 
παιδιών μηνιαίως ως ακολούθως:

1. Για υγιή παιδιά από διακόσια (200) σε διακόσια εξή−
ντα (260) €.

2. Για παιδιά με ελαφρές αναπηρίες από διακόσια 
εβδομήντα (270) σε τριακόσια σαράντα (340) €.

3. Για παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, παρεκκλί−
νουσα συμπεριφορά και μαθησιακές δυσκολίες από δια−
κόσια εβδομήντα (270) σε τριακόσια σαράντα (340) €.

4. Για παιδιά με βαριές αναπηρίες από τριακόσια πε−
νήντα (350) σε τετρακόσια πενήντα (450) €.

5. Για παιδιά με ειδικά νοσήματα−λοιμώξεις από επτα−
κόσια σαράντα (740) σε οκτακόσια πενήντα (850) €.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Π1α/Γ.Π.οικ.74349 
/27.7.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1191/τ. Β΄/2004).

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.9.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006
Οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

   Αριθμ.  1253/ Φ.31 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής για την «Προετοιμασία, αξιολό−

γηση, επιλογή, ένταξη και διαχείριση μελετών στο 
Μέτρο 6.3 Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ/ΣΑΑΣ του ΥΜΕ− 
για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (άρθρο 90 ΦΕΚ 98/τ. 

Α΄/22.4.2005 περί «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του κανονισμού ΕΚ 1260/1999 του Συμ−
βουλίου, άρθρο 23, παρ. δ.

3. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14.11.2000), 
άρθρα 3, 4 και 12 περί «Διαχείρισης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου − του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης».

4. Την υπ’ αριθμ. Ρ1/77900/1246/8.12.2000 (ΦΕΚ 4/τ. Β΄/ 
9.1.2001) κοινή υπουργική απόφαση για τη Σύσταση Ειδι−
κής Υπηρεσίας στο ΥΜΕ με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, Σιδηρόδρομοι, Αερο−
δρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες», όπως αυτή τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 185/Φ2/29.1.2003 
(ΦΕΚ 126/τ. Β΄/7.2.2003) και 373/Φ.2/11.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 344/τ. 
Β΄/12.2.2004) και 2552/Φ2/27.10.2005 όμοιες.

5. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001)814/9.4.2001 απόφαση της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για Έγκρισης 
του ΕΠ/ΣΑΑΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. C(2001)2010/26.7.2001 και C(2003)44/17.1.2003, 
Ε(2004)5196/15.12.2004 και Ε(2005)5657/15.12.2005 όμοιες 
αποφάσεις.

6. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/
Α΄/14.1.2002) περί «Εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθει−
ας − στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

8. Την υπ’ αριθμ. 1466/ΕΥΣ.105/17.1.2002 (ΦΕΚ 78/τ. 
Β΄/17.10.2002) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

9. Το ενταγμένο έργο στο ΠΔΕ, ΣΑΕ 063/3, με τίτλο 
«Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ/ΣΑΑΣ», και 
κωδικό 2002ΣΕ06330000.

10. Την υπ’ αριθμ. 12527/ΕΥΣΣΑΑΠ 998/22.3.2006 απόφα−
ση του ΥΠΟΙΟ περί «εγκρίσεως του ετησίου προγράμ−
ματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης της ΕΥΔ ΕΠ/ΣΑΑΣ 
για το έτος 2006.

11. Το υπ’ αριθμ. 7652/ΕΥΣΣΑΑΠ 1463/21.2.2006 έγγραφο 
του ΥΠΟΙΟ με οδηγίες για τις «Μελέτες ωρίμανσης και 
προετοιμασίας περιόδου 2007−2013».

12. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε πενταμελή (5μελή) Επιτροπή αποτελού−

μενη από τους :
1. Γεώργιο Γράβαρη, Προϊστάμενο της Μονάδας Β του 

ΕΠ/ΣΑΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ως Συντονιστή.

2. Εμμανουήλ Στάθη, Στέλεχος της Μονάδας Β του 
ΕΠ/ΣΑΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ως Μέλος.

3. Σταματία Αγγελή, Στέλεχος της Μονάδας Β του 
ΕΠ/ΣΑΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ως Μέλος.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15751

4. Ιωάννη Χατζηφάνη, Στέλεχος της Μονάδας Β του 
ΕΠ/ΣΑΑΣ, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
ως Μέλος.

5. Σταματίνα Παπαδόγγονα, Τμήμα Διεθνών Σχέσε−
ων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως 
Μέλος.

Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος κά−
ποιου εκ των μελών της Επιτροπής, ο αναπληρωτής 
ορίζεται με νέα όμοια απόφαση.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε συνέχεια της πρόσκλη−
σης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ/ΣΑΑΣ στον Άξονα 
6 «Τεχνική Βοήθεια−Προετοιμασία Νέας Προγραμμα−
τικής Περιόδου» στο Μέτρο 6.3 «Μελέτες Ωρίμανσης 
και Προετοιμασίας Περιόδου 2007−2013» και ειδικότερα 
έργο της είναι :

1. Ο έλεγχος της σαφήνειας και αξιοπιστίας τριάντα 
δύο (32) υποβληθέντων προτάσεων (ΤΔΕ/Υ).

2. Η επιλογή των προτάσεων που τελικά θα ενταχθούν 
στο Μέτρο 6.3, με κριτήριο το πόσο αυτές συνάδουν 
και σε ποιο βαθμό με την Στρατηγική του ΥΜΕ για την 
επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

3. Η Αξιολόγηση με το σύστημα της συγκριτικής Αξιο−
λόγησης μεταξύ των προτάσεων και η κατάταξη τους σε 
φθίνουσα σειρά βαθμολογώντας κάθε πρόταση χωριστά.

4. Η ένταξη στο ΟΠΣ και έκδοση Αποφάσεων Ένταξης 
Πράξεων των επιλεχθέντων μελετών.

5. Η παρακολούθηση της χρηματοδότησης και ολο−
κλήρωσης της διαδικασίας συντονισμού από την ΔΑ 
του ΚΠΣ/ΥΠΟΙΟ, των ενταγμένων μελετών.

6. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών καθ’όλη 
την διάρκεια εξέλιξης τους. (Μηνιαία, Τριμηνιαία Δελτία 
Παρακολούθησης)

7. Τέλος η επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας, 
για την αξιολόγηση τυχόν νέων προτάσεων που θα 
προκύψουν για ένταξη στο Μέτρο 6.3, κατά το διάστημα 
λειτουργίας της επιτροπής.

Ο χρόνος απασχόλησης της προαναφερόμενης επι−
τροπής θα είναι επτά (7) μήνες με ημερομηνία έναρξης 
την 1.6.2006 και λήξης την 31.12.2006.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό Τεχνικής Βοήθειας− Στήριξης (Υποπρό−
γραμμα Β, αμιγώς εθνικοί πόροι) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Υ.Μ.Ε. «Σιδηρόδρομοι − Αεροδρόμια 
− Αστικές Συγκοινωνίες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
F

    (3)
Απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΣΑΓΙΑΡΛΙΕΒΑ 

ΧΑΤΟΥΝΑ κ.λπ. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 4604/18.7.2006 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ. Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’ 
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄) απόφαση 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γίνεται 
αποδεκτή η από 6/24.2.2005 αίτηση της ομογενούς ΣΑ−
ΓΙΑΡΛΙΕΒΑ ΧΑΤΟΥΝΑ χήρα Σωκράτη θυγ. του Κόσμωβ 
Ελισαίου και της Αικατερίνης, περί αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αριθμ. 4603/18.7.2006 απόφαση της Προ−
ϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ. 
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» 
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄) 
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 16/19.2.2005 αίτηση της 
ομογενούς ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ συζ. Μίριον θυγ. του Νικη−
φορίδη Σεργκέϊ και της Σβετλάνας, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 
F

  Αριθμ.  οικ. 4909 (4)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στον 

Παιδικό Σταθμό Δ. Καμποχώρων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2) Την υπ’ αριθμ. 4/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Παιδικού 

Σταθμού Δ.Καμποχώρων, με την οποία ζητείται παροχή 
έγκρισης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

3) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/272/12074/26.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ, και την υπ’ αριθμ. 34047/7.7.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία 
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά αριθμό και 
ειδικότητα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
στον Παιδικό Σταθμό Δ. Καμποχώρων, για χρονικό δι−
άστημα δώδεκα μηνών με: α) ένα άτομο ΤΕ9 Βρεφονη−
πιοκομίας, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται στο ποσόν 
των 2.000,00 € το οποίο θα απασχοληθεί αποκλειστι−
κά με το έργο «Δημιουργική απασχόληση προνηπίων 
Παιδικού Σταθμού Δ.Καμποχώρων», β) ένα άτομο ΥΕ1 
Γενικών Καθηκόντων, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται 
στο ποσό των 9.760,00 €, το οποίο θα απασχοληθεί 
με την εκτέλεση του έργου «Δημιουργική απασχόληση 
προνηπίων Παιδικού Σταθμού Δ.Καμποχώρων» και γ) ένα 
άτομο ΥΕ14 Τραπεζοκόμου, η αμοιβή του οποίου καθο−
ρίζεται στο ποσό των 11.760,00 € και θα απασχοληθεί 
με την εκτέλεση του έργου «Δημιουργική απασχόληση 
προνηπίων Παιδικού Σταθμού Δ. Καμποχώρων».
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Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων του Παιδικού Σταθμού Δ. 
Καμποχώρων.

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μό−
νιμου, παρακαλούμε ο Δήμος να ενημερώσει απευθείας 
το ΥΠΕΣΔΔΑ, εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της 
κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 
6 του ν. 2527/1997 απόφασής μας.

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

Η ανωτέρω απόφαση θα προκαλέσει δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Παιδικού Σταθμού Δ. Καμπο−
χώρων, έτους 2006, ύψους 23.520,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χίος, 20 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΓΙΟΣ − ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ 

F
   Αριθμ. ΟΙΚ. 8190 (5)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου από το Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο−
νηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 και την 

υπ’ αριθμ. 6730/2003 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/220/12077/22.6.2006 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
υπ’ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
32903/22.6.2006 απόφαση Κατανομής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Το υπ’ αριθμ. 49172/14.10.2005 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.

5. Την υπ’ αριθμ. 9/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρε−
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης», με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2006, καθώς και τους σχε−
τικούς πίνακες 2 και 3 που τη συνοδεύουν.

6. Την από 24.3.2006 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου Ρεθύμνης, από την οποία προκύπτει ότι η 
πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω Απόφα−
ση προσωπικού, δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη, από το Νομικό Πρόσωπο «Παι−
δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης», 
σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κα−
τωτέρω:

1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
Τρεις (3) Νηπιαγωγοί Π.Ε.
Τρεις (3) Βρεφονηπιοκόμοι Τ.Ε.9 και ελλείψει αυτών οι 

θέσεις να καλυφθούν με Π.Ε. Νηπιαγωγών.

Τρεις (3) Βοηθοί Βρεφοκόμοι Παιδοκόμοι Δ.Ε.8
Δυο (2) Υ.Ε. 16 Καθαριότητας
2. Χρονική Διάρκεια απασχόλησης :
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
Κάλυψη αναγκών Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης»
4. Συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω:
107140 Ευρώ.
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύ−

μνης».
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−

θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Νομικό 
Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου 
Ρεθύμνης» και απαγορεύεται n ανανέωση ή παράταση 
των συμβάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έγουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης εντός πέντε ημερών από τη λήψη της 
παρούσας.

Με την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ρεθύμνης», 
ποσού 107140 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 23 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
   Αριθμ.  Οικ. 18308 (6)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από το Δήμο Ν. Αλικαρνασσού. 

 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».

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 108/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Τις από 7.3.2006 και 9.3.2006 γνωμοδοτήσεις της 
Νομικής Συμβούλου του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού από 
την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου 
στην παραπάνω απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει 
εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθη−
καν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Ν. Αλικαρνασ−
σού σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως 
κατωτέρω:

Α)Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
1. Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού
2. Ενός (1) ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
3. Ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
4. Ενός (1) Τεχνικού ασφαλείας
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί:
α) Η υποστήριξη κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχα−

γωγικών εκδηλώσεων,
β) η σύνταξη μελετών και η επίβλεψη έργων Η/Μ και 

προμηθειών του Δήμου,
γ) η σύνταξη μελετών και η επίβλεψη έργων και
δ) η παροχή υποδείξεων και συμβουλών σε θέματα 

σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και 
την πρόληψη ατυχημάτων.

Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 69.600,00 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 22/2006 απόφαση του Δ. Σ. 
του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ν. Αλικαρνασ−
σού.

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμος Ν. 
Αλικαρνασσού.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δήμου 
συνολικού ποσού 69.600,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δήμος Ν. Αλικαρνασσού που κοινοποιείται η πα−
ρούσα, παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω 
ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετά−
ταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημε−
ρώσει απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός πέντε ημερών από 
λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
  Αριθμ.  οικ. 18298 (7)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου από το Δήμο Ηρακλείου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

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

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ.5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

3. Τις 228, 229 και 481/2006 αποφάσεις του Δ.Σ. με 
τις οποίες αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Τις από 10.3.2006 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Τμή−

ματος του Δήμου Ηρακλείου από τις οποίες προκύπτει 
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στις παραπάνω 
αποφάσεις προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη 
εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ 32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθη−
καν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Ηρακλείου σύμβα−
σης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
1. Ενός (1) Διευθυντή της Μικτής χορωδίας του Δή−

μου.
2. Ενός (1) Διευθυντή της Βυζαντινής χορωδίας του 

Δήμου.
3. Ενός (1) Πιανίστα της Παιδικής − Νεανικής χορωδίας 

του Δήμου.
4. Μιας (1) Διευθύντριας της Παιδικής χορωδίας του 

Δήμου.
5. Δεκατριών (13) χορωδών της Βυζαντινής χορωδίας 

του Δήμου.
6. Τριάντα δύο (32) χορωδών της Μικτής χορωδίας 

του Δήμου.
7. Δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση του Γραφείο 

Τύπου του Δήμου.
8. Ενός (1) ατόμου για τη λειτουργία των Μουσείων 

Μάχης Κρήτης και Εθνικής Αντιστάσεως.
9. Τεσσάρων (4) ατόμων για την περισυλλογή και με−

ταφορά αδέσπ. ζώων στο Νοσηλευτήριο − Καταφύγιο.
10. Ενός (1) Κτηνιάτρου για την λειτουργία του Νοση−

λευτηρίου − Καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
11. Τεσσάρων (4) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ.
12.Τριών (3) Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ.
13. Δύο (2) Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ.
14. Δύο (2) Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ.
15. Ενός (1) ατόμου με εμπειρία σε θέματα κτηματο−

λογίου.
16. Ενός (1) γιατρού εργασίας.
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί:
α) Από το γιατρό η λήψη μέτρων για την σωματική 

και ψυχική υγεία των εργαζομένων,
β) από τους από αριθμ. (2) έως και αριθμ. (6), η σω−

στή λειτουργία των χορωδιών του Δήμου (βυζαντινής 
−Μικτής −Παιδικής),

γ)από τους δημοσιογράφους η στελέχωση του γρα−
φείου τύπου του Δήμου,

δ) από τον υπάλληλο διαχείρισης Μουσείων η λει−
τουργία, η παρακολούθηση, η διαχείριση και ο εμπλου−
τισμός των Μουσείων Μάχης της Κρήτης και Εθνικής 
Αντίστασης του Δήμου,

ε) από τα άτομα περισυλλογής και περιποίησης αδέ−
σποτων ζώων και τον κτηνίατρο η απρόσκοπτη λει−
τουργία του Νοσηλευτηρίου − Καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων του Δήμου,

στ) από τους από αριθμ. (11) έως και αριθμ. (14), η εκ−
πόνηση και εκτέλεση μελετών κατασκευής έργων και 
η επίβλεψη πολεοδομικών μελετών και

ζ) από τον με αριθμ. (15) η περισυλλογή στοιχείων και 
η ενημέρωση του κτηματολογίου του Δήμου.
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Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 431.054, 45 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στις υπ’ αριθμ. 228. 229 Α 481/2006 αποφάσεις 
του Δ. Σ. του Δήμου Ηρακλείου.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ηρακλείου.
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 

καθηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο 
Ηρακλείου.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δήμου 
συνολικού ποσού 431.054,45 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της 
σύμβασης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δήμος Ηρακλείου που κοινοποιείται η παρούσα, 
παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες 
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε 
με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει 
απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός πέντε ημερών από 
λήψεως της παρούσας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
    Αριθμ.  Οικ. 18307 (8)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου από το Δήμο Βιάννου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

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

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 15/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Τις από 22.2.2006 και 23.2.2006 γνωμοδοτήσεις της 
πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου από την οποία 
προκύπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην 
παραπάνω απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει 
εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθηκαν 
για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Βιάννου σύμβασης 
μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κατωτέρω: 

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
1. Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού
2. Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου
3. Ενός (1) ΔΕ Υδραυλικού
4. Τριανταπέντε (35) εργάτες υδρονομείς
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.

Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: α) η ταξινόμηση και ορ−
γάνωση του αρχείου του Δήμου, 

β) η κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ύδρευσης − άρ−
δευσης,

γ) η επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης 
άρδευσης και

δ) η φροντίδα για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δικτύων.

Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 207.000,00 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 22/2006 απόφαση του Δ. Σ. 
του Δήμου Βιάννου.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Βιάννου.
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−

θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο 
Βιάννου.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δήμου 
συνολικού ποσού 207.000,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμρα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δήμος Βιάννου που κοινοποιείται η παρούσα, πα−
ρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες 
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε 
με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευ−
θείας το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης εντός πέντε ημερών από λήψεως 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
   Αριθμ.  Οικ. 18723 (9)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κα−
στελλίου. 

 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».

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

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

4. Την από 20.3.2006 γνωμοδότηση του Πληρεξούσιου 
Δικηγόρου του Οργανισμού από την οποία προκύπτει ότι 
η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω απόφα−
ση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθη−
καν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη σύναψη από τον Αθλητικό Οργανισμό 
Δήμου Καστελλίου σύμβασης μίσθωσης έργου για το 
έτος 2006 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
Ενός (1) Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η υλοποίηση αθλητικών 

προγραμμάτων του Οργανισμού.
Δ)Συνολικό ποσό αμοιβής: 7.000,00 €, όπως ορίζεται 

ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 3/06 απόφαση του Δ. Σ. του 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καστελλίου.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Καστελλίου.

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Αθλητικό 
Οργανισμό Δήμου Καστελλίου.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Οργανι−
σμού συνολικού ποσού 7.000,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καστελλίου που κοι−
νοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε περίπτωση που 
οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε 
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, 
να ενημερώσει απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός πέντε 
ημερών από λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
  Αριθμ. οικ  18300 (10)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου από το Δήμο Αστερουσίων. 

 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».

2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 34/2006 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Τις από 27.3.2006 γνωμοδοτήσεις της πληρεξούσιας 
Δικηγόρου από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη 
του αναφερόμενου στην παραπάνω απόφαση προσω−
πικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθη−
καν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Δήμο Αστερουσίων σύμ−
βασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
1. Δύο (2) ΔΕ Διοικητικοί
2. Ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου
3. Ενός ΠΕ Παιδαγωγού ή φιλολογικών σπουδών
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: α) Οι έκτακτες εργασίες 

υποστήριξης ταμειακής και Οικονομικής Υπηρεσίας − 
μηχανοργάνωση, εργασιών τελών ύδρευσης − άρδευσης 
και διπλογραφικού συστήματος,

β) η αποτύπωση − καταγραφή αρχαιολογικών ιστορι−
κών, φυσιολατρικών χώρων και συγγραφή τουριστικών 
− πληροφοριακών οδηγών και

γ) η υποστήριξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 58.000,00 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 34/2006 απόφαση του Δ. Σ. 
του Δήμου Αστερουσίων.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Αστερουσί−
ων.

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο 
Αστερουσίων.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Δήμου 
συνολικού ποσού 58.000,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Ο Δήμος Αστερουσίων που κοινοποιείται η παρούσα, πα−
ρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν 
καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευθείας το Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ 

F
   Αριθμ. οικ.  18293 (11)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από το Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθ−
μό Δήμου Αρκαλοχωρίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

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

ση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».
2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−

μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπ’ αριθμ. 5/2005 
υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006 και 
12935/10.3.2006.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/06 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2006.

4. Την από 3.3.2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβού−
λου του Δήμου Αρκαλοχωρίου από την οποία προκύπτει 
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω από−
φαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.32921/23.6.2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
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κέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι στην 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/228/12080/22.6.2006 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/98 εγκρίθη−
καν για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας 
«συμβάσεις μίσθωσης έργου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη από το Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Δήμου Αρκαλοχωρίου σύμβασης μίσθωσης έργου για 
το έτος 2006 ως κατωτέρω:

Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν :
1. Ενός (1) Βοηθό Βρεφοκόμο − Παιδοκόμο ΔΕ
2. Ενός (1) Προσωπικού Καθαριότητας ΥΈ
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η φύλαξη, η διαπαιδαγώ−

γηση και η φροντίδα των νηπίων και η καθαριότητα και 
υγιεινή του κτιρίου.

Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 20.000,00 €, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 1/2006 απόφαση του Δ. Σ. του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: βρεφονηπιακού Σταθ−
μού Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Βρεφο−
νηπιακού Σταθμού Δήμου Αρκαλοχωρίου.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Σταθμού 
συνολικού ποσού 20.000,00 €.

Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.

Το Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αρκαλοχωρίου 
που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται σε περί−
πτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, να ενημερώσει απευθείας το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ     
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