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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.1/Α/1031/117359/ΙΒ
(1)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του
άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007 οικονομικού έτους
2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007
(ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκλη−
ρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμισης
θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
«καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ύψους 1.250.000,00 € στον ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−120.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/46749/00232052/8.8.2007 απόφαση
του ΓΛΚ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2007 την ετή−
σια κρατική επιχορήγηση των πέντε (5) Ιδρυμάτων
του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007 στο ποσό των
ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(1.250.000,00 €) σε βάρος του ΚΑΕ 2519 του Φ. 19−120, το
οποίο και κατανέμεται σε αυτά ως ακολούθως:
Α/Α
1.

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΥΡΩ (€)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βε−
νιζέλος»

250.000

2.

Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Κα−
ραμανλής»

250.000

3.

Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μη−
τσοτάκης»

250.000

4.

Ίδρυμα» Ανδρέα Γ. Παπαν−
δρέου»

250.000

5.

Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου
Παπανδρέου

250.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.250.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 117303/Γ6
(2)
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαί−
δευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 78/τΑ/14.3.2000.
2. Το π.δ. 603/1982 «Οργάνωση και λειτουργία των
μονάδων ειδικής αγωγής(ΦΕΚ 117/21.9.1982)
3. Την υπ’ αριθμ. Υ 251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944 Β΄) περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ο ελάχιστος αριθμός
των φοιτούντων μαθητών για τη λειτουργία τμήματος,
μπορεί να μειωθεί από τον προβλεπόμενο στο π.δ.
603/1982 στους τρεις μαθητές.
Η μείωση του αριθμού αφορά τις περιπτώσεις, στις
οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές ή πολλαπλές αναπηρίες και γίνεται ύστερα
από εισήγηση του ΚΔΑΥ και τη σύμφωνη γνώμη του
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Αριθμ. 17220
(3)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων διετούς θητείας του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
’ Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007).
3. Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουριστικής Ανά−
πτυξης» (ΦΕΚ/65/Γ/10.3.2006).
4. Την απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης
υπ’ αριθμ. 5223/2.5.2006 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
(ΦΕΚ 542/Β/2.5.2006).
5. Την απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρη−
σης Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, υπ’
αριθμ. 5785/28.9.2007 «Αδεια υπερωριακής εργασίας».
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει ανέρ−
χεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και επτακοσίων
δεκατεσσάρων (3.714) ευρώ και θα καλυφθεί από τον
τακτικό προϋπολογισμό, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε από 1.9.2007 μέχρι και 31.12.2007 εκατόν
είκοσι (120) ώρες υπερωριακής εργασίας κατ’ άτομο για
δέκα (10) υπαλλήλους διετούς θητείας, που υπηρετούν
στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007
Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ
F
Αριθμ. 5118.42/03/2007
(4)
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενι−
κού Ταμείου ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ για το Β΄ εξάμηνο 2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
β) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231 Α/19.9.2007)
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.
3. Την υπ’ αριθμ. 49/2.7.2007 πράξη της Λιμενικής Επι−
τροπής Πόρτο Ράφτη.
4. Το υπ’ αριθμ. 427/5.10.2007 έγγραφο Λιμενικού Τα−
μείου Πόρτο Ράφτη, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή πενήντα (50) ωρών για
τον μοναδικό υπάλληλο του Λ.Τ. Πόρτο Ράφτη, για την
αντιμετώπιση εποχιακών και εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2007 και ειδικό−
τερα:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων πέραν του κα−
νονικού ωραρίου λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας
όπως τήρηση−σύνταξη−διεκπεραίωση πρακτικών, εγγρά−
φων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων, μισθωμάτων−τελών και
απόδοση κρατήσεων.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 625 ΕΥΡΩ περίπου,
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου
έτους 2007, στον οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραμμέ−
νη πίστωση στον ΚΑΕ 0261. Ο αριθμός των ωρών, θα
εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπερωριακές ανάγκες
και θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Λι−
μενικού Ταμείου.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν
τη δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 4255
(5)
Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Νομικού προσώπου του Δή−
μου Σταυρούπολης με την επωνυμία «Παιδικοί Σταθ−
μοί Δήμου Σταυρούπολης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. Του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικος «περί καταστάσεως προσωπικού
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως».
3. Την Πράξη Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης»
(ΦΕΚ 363/Β΄/21.3.2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 10/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυ−
ρούπολης» με την οποία τροποποιεί τα άρθρα 3 και 5
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω
Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ΝΠ.Δ.Δ. με την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Σταυρούπολης», ο οποίος, πλέον, έχει ως εξής:
Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Άρθρο 1
Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σταυρούπολης, έχει τίτλο «Παι−
δικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης». Λειτουργεί δύο
Παιδικούς Σταθμούς στους οικισμούς Νεοχωρίου Σταυ−
ρούπολης συνολικής δυναμικότητας 50 νηπίων.
Άρθρο 2
Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυ−
ρούπολης», είναι να παρέχει ΑΓΩΓΗ στα παιδιά προ−
σχολικής ηλικίας ώστε:
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Α) Να τα βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο Δημοτικό
Σχολείο.
Β) Να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σω−
ματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
Γ) Να εξαλείψει κατά το δυνατό τις διαφορές που προ−
κύπτουν από το πολιτιστικό – οικονομικό – μορφωτικό
επίπεδο των γονέων τους (παιδιά εργαζομένων, κύρια
των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων). Δηλαδή να
παρέχει αντισταθμιστική αγωγή.
Δ) Να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς και να
αποτελέσει Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και βοήθειας.
Να ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και προβληματίζει τους
γονείς των παιδιών σε θέματα παιδαγωγικής και παι−
δικής ψυχαγωγίας.
Άρθρο 3
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης»,
οργανώνεται σε Τμήμα και αποτελείται από:
1. Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΤΕ17 ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ).
2. Γραφείο Βρεφονηπιοκόμων – Παιδαγωγών (ΤΕ9
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ).
3. Γραφείο Μαγειρείου – Καθαριότητας. (ΔΕ 32 ΜΑ−
ΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ).
Άρθρο 4
Καθήκοντα Προσωπικού
Α) Καθήκοντα γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών.
1. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαιρο
εφοδιασμό των σταθμών με τα αναγκαία τρόφιμα και
λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθε−
ση τους καθώς και για την υπόλοιπη εν γένει περιουσία
των σταθμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις
του Δ.Σ.
2. Διαχειρίζεται την προμήθεια και διανομή των υλικών
τροφοδοσίας, καθαριότητας και συντήρησης, σε συνερ−
γασία με το εξειδικευμένο προσωπικό του.
3. Διαχειρίζεται την προμήθεια σκευών του μαγειρείου,
της λινοθήκης κλπ., σύμφωνα με τις ανάγκες που προ−
κύπτουν σε συνεργασία με το προσωπικό του.
4. Φροντίζει για την απολύμανση και την υγιεινή των
χώρων.
5. Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προ−
σωπικού των σταθμών και υπολογίζει με βάση τις ισχύ−
ουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες
κλπ.) που προκύπτουν.
6. Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης, στα οποία καταχω−
ρεί όλες τις από το νόμο απαιτούμενες εγγραφές.
7. Πραγματοποιεί τις πληρωμές και εισπράξεις του
Νομικού Προσώπου. Για τις πληρωμές συνυπογράφει με
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Είναι υπεύθυνος για την έγκαι−
ρη απόδοση των γενομένων κρατήσεων, για φόρους ή
ασφαλιστικές εισφορές.
8. Είναι υπεύθυνος γενικά για την τήρηση των λογα−
ριασμών του Νομικού Προσώπου, τη συγκέντρωση των
παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και τη φύλαξη
και ταξινόμηση όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων
και πληρωμών έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος
της διαχείρισης.
9. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπο−
λογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του
Νομικού Προσώπου, εισηγούμενος εγκαίρως την ανα−
μόρφωση του.
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10. Συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί τα σχετι−
κά λογιστικά βιβλία, τα αποτελέσματα της εκτέλεσης
του προϋπολογισμού Εσόδων− Εξόδων. Καταρτίζει σε
συνεργασία με το Δημοτικό Ταμείο, τον αιτιολογισμό
Εσόδων – Εξόδων και τον ισολογισμό, καθώς και τις
εκθέσεις γι΄ αυτό.
11. Επιμελείται της εκκαθαρίσεως και εντολής πληρω−
μών κάθε δαπάνης. Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δα−
πάνης προς διαπίστωση του νόμιμου και κανονικού ή όχι
αυτής. Φροντίζει για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Τηρεί μισθολογικά
μητρώα όλου του προσωπικού, συντάσσει τις βεβαιώσεις
αποδοχών των εργαζομένων και φροντίζει για την ασφά−
λιση αυτού. Φροντίζει για την τήρηση της ισχύουσας κάθε
φοράς νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή και συ−
νταξιοδοτική κατάσταση των υπαλλήλων. Φροντίζει για
τη διεξαγωγή όλων εκείνων των διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για την πρόσληψη προσωπικού, προαγωγές,
απολύσεις, παρατηρήσεις, αποχωρήσεις, τοποθετήσεις,
χορηγήσεις αδειών, πειθαρχικές υποθέσεις κλπ., τηρεί τα
μητρώα και τους ατομικούς φακέλους αδειών, πειθαρχι−
κές υποθέσεις για τη συνεχή ενημέρωσή τους. Εισηγείται
στο Δ.Σ. θέματα που αφορούν το προσωπικό και ενεργεί
τη σχετική αλληλογραφία.
12. Πληροφορεί το προσωπικό για τους νόμους που το
αφορούν και για όλα τα θέματα που αποφασίζει το Δ.Σ.
13. Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης, ευρε−
τηρίου και συσχέτισης όλων των εισερχομένων εγγρά−
φων και της τήρησης του πρωτότυπου στο αρχείο.
14. Διεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχόμενη και εξερχό−
μενη αλληλογραφία. Επεξεργάζεται διακηρύξεις δημοπρα−
σιών και κάθε τι που του ανατίθεται από τη διοίκηση, έχει
την ευθύνη για ό,τι σχετικό με τις αγορές, δημοσιεύσεις,
διαγωνισμούς, προμήθειες κλπ. του Νομικού Προσώπου.
15. Παρακολουθεί το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων
των σταθμών.
16. Είναι υπεύθυνος για τη γραμματειακή υποστήριξη
των Συνεδριάσεων και τήρησης των πρακτικών του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Β. Καθήκοντα Προϊσταμένου των Παιδικών Σταθμών
Δήμου Σταυρούπολης
Είναι υπεύθυνος:
1. Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών
και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Για την εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της
Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.
3. Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα
φιλοξενούμενα νήπια σε συνεργασία με τις βρεφονη−
πιοκόμους.
4. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε θέμα που έχει σχέση με
τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλι−
κοτεχνική υποδομή του κέντρου, όπως
− Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που
είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη
λειτουργία του.
− Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξο−
πλισμό.
− Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και τη
συντήρηση του κτιρίου.
− Την επιμόρφωση του προσωπικού
5. Προΐσταται όλου του προσωπικού του κέντρου και επο−
πτεύει αυτό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Επιλαμβάνεται κάθε θέμα που αφορά το προσωπικό.
7. Συγκαλεί συγκεντρώσεις προσωπικού γονέων.

8. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία.
9. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση Προϋπολογισμού
– Απολογισμού.
10. Ο προϊστάμενος των Παιδικών Σταθμών, δεν ανα−
λαμβάνει τμήμα νηπίων.
Γ. Καθήκοντα βρεφονηπιοκόμων.
1. Αναλαμβάνουν διαδοχικά όλα τα τμήματα – τάξεις
των Παιδικών Σταθμών και είναι υπεύθυνες των τάξεών
τους.
2. Καταρτίζουν το μηνιαίο και εβδομαδιαίο παιδαγω−
γικό πρόγραμμα και ασκούν το παιδαγωγικό έργω καθ’
όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, σύμφωνα με τις
σύγχρονες παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες.
3. Συνεργάζονται με τον προϊστάμενο και γενικά με
όλο το προσωπικό.
4. Ενημερώνουν τους γονείς για την εξέλιξη των παι−
διών τους.
5. Διοργανώνουν πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και παι−
δαγωγικές εκδηλώσεις προς όφελος των παιδιών, των
γονέων και του προσωπικού.
Δ. Καθήκοντα μάγειρα.
1. Είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και
έγκαιρη παρασκευή φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο.
2. Παραλαμβάνει καθημερινά τις αναγκαίες ποσότητες
υλικών για το ημερήσιο φαγητό από τον υπεύθυνο γι’
αυτό και υπογράφει δελτίο.
3. Μεριμνά για την απόλυτη καθαριότητα του μαγει−
ρείου και των διαφόρων σκευών.
Ε. Καθήκοντα προσωπικού καθαριότητας.
1. Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσω−
τερικών και εξωτερικών χώρων των Παιδικών Σταθμών
εκτός του μαγειρείου.
2. Παραλαμβάνει υλικά καθαριότητας από τον υπεύ−
θυνο γι’ αυτά και υπογράφει δελτίο.
3. Είναι υπεύθυνο για τον γενικό ιματισμό και μεριμνά
για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη του.
Άρθρο 5
Οργανική Σύνθεση Προσωπικού
Οι θέσεις προσωπικού ορίζονται ως εξής:
Α΄ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Μία (1) θέση
2. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Τρεις (3) θέσεις
3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Μία (1) θέση
4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Μία (1) θέση
Β΄ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (προσωρινός)
Δύο (2) θέσεις
2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (προσωρινός)
Μία (1) θέση
4. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (προ−
σωρινός)
Μία (1) θέση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ8 ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Δύο (2) θέσεις
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Β. Οι ήδη υπηρετούντες, μόνιμοι υπάλληλοι των πρώ−
ην Κρατικών Παιδικών Σταθμών Σταυρούπολης – Νεο−
χωρίου, (ειδικότητες: ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας 2 θέσεις,
ΥΕ14 Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείου 1 θέση, ΥΕ16
Προσωπικού καθαριότητας 1 θέση), μετατάσσονται αυ−
τοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 2503/1997
και εντάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις του Ο.Ε.Υ. σε
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που καταργούνται
με την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την
υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Άρθρο 6
Πρόσληψη προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχιακών, παροδικών και πρόσκαιρων
αναγκών (άρθρο 18 παρ. 12 του ν. 2503/1997).
Η απασχόληση του προσωπικού αυτού, θα γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 –17 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994.
Όσον αφορά τέλος τις οικονομικές προϋποθέσεις που
θέτει η νομοθεσία για τη σύσταση κάθε νέας τακτι−
κής θέσεις στον Ο.Ε.Υ. (Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 2307/1995),
δεν έχουν εφαρμογή για τη σύσταση των θέσεων του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου, διότι αυτές οι θέσεις δεν θεωρούνται
από το Σύνταγμα θέσεις τακτικού προσωπικού.
Τα καθήκοντά τους ορίζονται ως των τακτικών υπαλ−
λήλων που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ.
Άρθρο 7
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.,
προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. και έχει
την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του σύμφωνα
με το νόμο. Είναι νόμιμος εκπρόσωπός του σε κάθε
δικαστήριο και δημόσια αρχή.
Άρθρο 8
Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. θέσεις κατά
κλάδο, καλύπτουν όλους τους εργαζομένους στο Ν.Π.Δ.Δ.,
ανεξαρτήτου σχέσεως εργασίας καθώς και ορισμένο επι−
πλέον αριθμό θέσεων για την κάλυψη των υφισταμένων
και μελλοντικών αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.
Η κατανομή του προσωπικού, γίνεται πάντα με από−
φαση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ., ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα
προσόντα των υπαλλήλων, την πείρα και τις γνώσεις
αυτών σε ειδικά αντικείμενα κατά την οποία κατανομή
θα εξετάζονται και τυχόν ειδικές ανάγκες των υπαλλή−
λων (μητέρες ανήλικων τέκνων, έγκυες γυναίκες, τόπος
διαμονής κλπ.).
Άρθρο 9
Προϊστάμενος Δ.Π.Σ.
Προϊστάμενος του Τμήματος, ορίζεται πάντοτε υπάλ−
ληλος από τον κλάδο ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας, με απόφα−
ση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κρινόμενος
από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναπληρούμε−
νος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον κατά
βαθμό αρχαιότερο υπάλληλο της αυτής υπηρεσίας της
ίδιας ειδικότητας.
Άρθρο 10
Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς,
το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα,
τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το
προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήμα−
τα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρ−
μακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
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Άρθρο 11
Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα καθήκοντα
του προσωπικού και στη λειτουργία των επιμέρους υπη−
ρεσιών και δεν αναφέρονται αναλυτικά στον παρόντα
Ο.Ε.Υ., ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.
Ο Ο.Ε.Υ. είναι πλαίσιο που περιλαμβάνει τις ελάχιστες
προϋποθέσεις οργάνωσης και διοίκησης. Κάθε Δήμος,
ανάλογα με τις τοπικές διαφοροποιήσεις μπορεί να
κάνει προσθήκες που θα βελτιώνουν το επίπεδο λει−
τουργίας του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 15268
(6)
Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Μεσσάτιδος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 3584/2007 «Κώδικας
Καταστάσεως Προσωπικού οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης», καθώς και τις όμοιες της από 29.11.2002 «Ειδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων
και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέ−
ση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών».
2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Την υπ’ αριθμ. 6843/εγκ.9/14.2.2003 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σχετικά με την από 29.11.2002 Ε.Σ.Σ.Ε., κα−
θώς και το υπ’ αριθμ. 34455/4.8.2004 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. «για την καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών των
Ο.Τ. Α. Α΄ βαθμού σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.
4. Τις υπ’ αριθμ. 126/27.6.2007 και 175/27.8.2007 αποφά−
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσάτιδος,
με τις οποίες αποφασίζεται η ανάγκη λειτουργίας της
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε 24ωρη βάση
και καθορίζεται η εξαίρεση της λειτουργίας της από
την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας.
5. Το γεγονός, ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της ιδιοτυ−
πίας των συνθηκών λειτουργίας, υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου Μεσσάτιδος, καθώς και το είδος και η μορφή
της παρεχόμενης εργασίας, επιβάλλεται η λειτουργία της
παραπάνω υπηρεσίας σε 24ωρη βάση και την εξαίρεση
από την πενθήμερο εργασία και εντός του υποχρεωτικού
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, αποφασίζουμε:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μεσσάτιδος:
Α. Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθημέρου ερ−
γασίας και την λειτουργία αυτής και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες,
Β. Καθιερώνουμε την λειτουργία της υπηρεσίας Κα−
θαριότητας σε 24ωρη βάση εντός του υποχρεωτικού
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 32 ωρών και για τον
αριθμό κατά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού,
όπως παρακάτω αναφέρεται:
1. Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας και κλάδου ΔΕ29
οδηγών απορριμματοφόρων.
2. Οκτώ (8) άτομα κατηγορίας και κλάδου ΥΕ16 εργα−
τών καθαριότητας.
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Ως ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης−μη εργάσιμος ημέρα
θα καθορίζεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η ημέρα του Σαββάτου δεν θεωρείται ως ημέρα αρ−
γίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η απασχόληση του παραπάνω αναφερομένου προ−
σωπικού σε βάρδιες θα καθορίζεται σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. Οικ. 14223
(7)
Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Δήμο
Πιαλείων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2. Το υπ’ αριθμ. 49020/30.8.2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/440/16832/13.8.2007
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/27.12.2006.
4. Την υπ’ αριθμ. 46303/30.8.2007 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), αποφασίζουμε:
Όπως ο Δήμος Πιαλείων προβεί στη σύναψη Συμβά−
σεων Μίσθωσης Έργου ενός έτους (από την ημερο−
μηνία υπογραφής της σύμβασης) δώδεκα (12) ατόμων
ειδικότητας:
Ένας (1) ΔΕ Οδηγός αυτ/του.
Ένας (1) ΔΕ Τεχνιτών−Ηλεκτροτεχνίτης.
Ένας (1) ΔΕ Τεχνιτών−Υδραυλικός.
Ένας (1) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Έργου.
Τέσσερις (4) Εργάτες Πρασίνου.
Ένας (1) ΠΕ Οικονομολόγων.
Ένας (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφος μηχ/κος.
Ένας (1) ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι
ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,παρακαλούμε να
ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ, Γενική Δ/νση Τοπ.
Αυτ/σης, Δ/νση Οργ. και Λειτ. ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού,
εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Πιαλείων το ύψος της
οποίας ανέρχεται στο ποσό των 96.000,00 ΕΥΡΩ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 16 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. Οικ. 14222
(8)
Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στον Οργανι−
σμό Παιδικών Σταθμών Φαρκαδόνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

2. Το υπ’ αριθμ. 49020/30.8.2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/440/16832/13.8.2007
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/27.12.2006.
4. Την υπ’ αριθμ. 46303/30.8.2007 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του ν. 1558/1985 όπως
ισχύει, αποφασίζουμε:
Όπως ο Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Φαρκαδόνας
προβεί στη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ενός
έτους (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης)
δύο (2) ατόμων ειδικότητας:
Δύο (2) TE Βρεφονηπιοκόμοι (για τους Παιδικούς Σταθ−
μούς Ζάρκου και Φαρκαδόνας).
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι
ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου,παρακαλούμε να
ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣΔΔΑ, Γενική Δ/νση Τοπ.
Αυτ/σης, Δ/νση Οργ.&Λειτ.ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού,εντός
πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Σ.Φαρκαδόνας το ύψος
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ΕΥΡΩ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 16 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 22478
(9)
Ορισμός μελών Επιτροπής για την ονομασία και μετο−
νομασία συνοικιών, οδών, πλατειών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2539/1997.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 148 και 149 του
ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
4. Το υπ’ αριθμ. Φ.30/8444/17.11.2004 έγγραφο της Πε−
ριφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
5. Το υπ’ αριθμ. 310/28−068−2007 έγγραφο της ΤΕΔΚ
Νομού Ηρακλείου.
6. Το γεγονός ότι επήλθε μεταβολή στα αιρετά μέλη
μετά τις δημοτικές εκλογές του 2006, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την επιτροπή του άρθρου 23 του ν.
3274/2004 η οποία αποτελείται από:
1. Την Αγγελική Βελεγράκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αυτοδ/σης νομού Ηρακλείου, εκπρόσωπο της Περιφέ−
ρειας Κρήτης, η οποία και προεδρεύει αναπληρούμενη
από το νόμιμο αναπληρωτή αυτής.
2. Τον Αριστείδη Μπολάκη, Δήμαρχο Δήμου Τετραχω−
ρίου, εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ηρακλείου με αναπληρωτή
αυτού τον Νίκο Χονδράκη Δημοτικό Σύμβουλο του Δή−
μου Ηρακλείου.
3. Τον Βαγγέλη Σισσαμάκη, Δήμαρχο Δήμου Ν. Αλι−
καρνασσού, εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ Ηρακλείου με ανα−
πληρωτή αυτού τον Φανούρη Οικονομάκη Δήμαρχο του
Δήμου Ρούβα.
4. Τον Αντώνιο Σανουδάκη, με βαθμό Α΄ φιλόλογο ΠΕ 02
Σχολικό Σύμβουλο και Επιστημονικό Προϊστάμενο στην
Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης αναπληρούμε−
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νο από τον Κων/νο Μαστρογιαννάκη Φιλόλογο με βαθμό
Α΄ Δ/ντή του 7ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου.
5. Την Ελένη Τζεδάκη, με βαθμό Α΄ φιλόλογο ΠΕ 02 Σχολι−
κό Σύμβουλο αναπληρούμενη από την Πετρουγάκη Ευαγγε−
λία Φιλόλογο με βαθμό Α΄, του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Άννα Σφακι−
ανάκη, υπάλληλος της Δ/νσης Αυτοδ/σης και Αποκέ−
ντρωσης Κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με βαθμό
Β΄ με αναπληρώτρια την Μαρία Φουκάκη, υπάλληλος
της Δ/νσης Αυτοδ/σης και Αποκέντρωσης, Κλάδου ΔΕ
Διοικ.−Γραμματέων με βαθμό Α΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Αριθμ. 18200
(10)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των
υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων της Περιφέρει−
ας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 2 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημό−
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 18 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Την υπ’ αριθμ. 310/23.1.2006 απόφασή μας (ΦΕΚ 370/Β΄/
28.3.2006).
6. Το υπ’ αριθμ. 2012/1.10.2007 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη που δημι−
ουργείται από τις διατάξεις της παρούσας θα αντιμε−
τωπισθεί από τις πιστώσεις ύψους 1.500 ευρώ που έχουν
εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και από πιστώ−
σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
8. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποι−
αδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Ν.Α. Κυκλάδων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 310/23.1.2006 απόφασή μας
και εγκρίνουμε την αύξηση των εκτός έδρας ημερών για δύο
(2) υπαλλήλους του Επαρχείου Τήνου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,
κατά τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες για το έτος 2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 310/23.1.2006 προ−
ηγούμενη απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 14774/10.9.2007 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 16 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Αριθμ. 7602
(11)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο «Παράρ−
τημα του Evangelisches Johanneswerk e.v. με έδρα το
Δήμο Αθηναίων», με δ.τ. «HAUS KORONAIOS».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργί−
ας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμ.
25082/2005 (ΦΕΚ 680/Β/25.5.2005).
3. Την υπ’ αριθμ. 5864/27.4.2007 (ΦΕΚ727/τ.Β΄/9.5.2007)
απόφαση Νομάρχη Αθηνών «περί εξουσιοδότησης υπο−
γραφής».
4. Τις διατάξεις του ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/1995), «Ορ−
γανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας».
5. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ. 4690/1996 Υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 833/τ.Β΄1996 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας, Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
6. Την υπ’ αριθμ. 13973/12.2.2007 απόφαση άδειας εγκα−
τάστασης και λειτουργίας «παραρτήματος» στο αλλοδα−
πό κοινωφελές σωματείο «Evangelisches Johanneswerk
e.v.» με την επωνυμία «Παράρτημα του Evangelisches
Johanneswerk e.v. με έδρα το Δήμο Αθηναίων».
7. Την υπ’ αριθμ. 1804/6.3.2007 απόφαση άδειας ίδρυ−
σης Μ.Φ,Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
8. Το υπ’ αριθμ. 630/Φ. 700.2/14.2.2007 πιστοποιητικό
της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
9. Την από 2.3.2007 αίτηση και επόμενα έγγραφα με
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
10.Τα από 19.4.2007 και 4.7.2007 πρακτικά της Πρωτο−
βάθμιας επιτροπής ελέγχου των Μ.Φ.Η., αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντί−
δας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο
«Παράρτημα του Evangelisches Johanneswerk e.v. με
έδρα το Δήμο Αθηναίων», με το διακριτικό τίτλο «HAUS
KORONAIOS», στο επί των οδών Τσόχα και Κυριακού
στην Αθήνα κτίριο, δυναμικότητας 47 κλινών εκ των
οποίων στις 9 εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης από
μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα.
2. Η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί σε στελέχωση
της Μονάδας με το απαραίτητο προσωπικό που προβλέ−
πεται στο άρθρο 13 της Π4β/οικ. 4690/1996 απόφασης.
3. Υπεύθυνος κατά το Νόμο ορίζεται ο Przybysz Karl Heinz.
4. Επιστημονικός υπεύθυνος ορίζεται ο SCHLÜTER
CHRISTIAN.
5. Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς
και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας συνε−
πάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
6. Η παρούσα άδεια λειτουργίας χορηγείται και ισχύει
για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας που δόθηκε στο «παράρτημα», σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 13973/12.2.2007 απόφαση.
7. Η απόφαση αυτή, από την οποία δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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Αριθμ. 11817
(12)
Ανάθεση εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ»
για δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σε
υφιστάμενα όργανα της Ν.Α. Μαγνησίας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 62 του π.δ/τος
30/1996» Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», β) του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
3. Το υπ’ αριθμ. 505/15.1.2007 έγγραφο μας σχετικό με
τη διαφάνεια στις συμβάσεις της Ν.Α. Μαγνησίας.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟ−
ΜΑΡΧΗ» για δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
σε υφιστάμενα όργανα της Ν.Α. Μαγνησίας ως εξής:
1. Στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Αυτοτελών
Τμημάτων μέχρι του ποσού των 300 €, συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α. κατ’ έτος και κατά κωδικό αριθμό
εξόδου και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον σχετικό προϋπολογισμό
του φορέα τους.
2. Στον Προϊστάμενο της Δ/νσης οικονομικών Υπηρε−
σιών της Ν.Α.Μ. άνω του ποσού των 300 € και μέχρι του
ποσού των 1.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για
όλες τις ανωτέρω δαπάνες ανεξαρτήτου φορέα.
3. Από τις ανωτέρω δαπάνες εξαιρούνται αυτές που
αφορούν δαπάνες δημοσίων σχέσεων και συμμετοχής
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κάθε προηγούμενη απόφαση για το θέμα αυτό κα−
ταργείται.
Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από της
κοινοποίησής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Οκτωβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 290
(13)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2218/13.6.1994 ΦΕΚ 90 «ίδρυση Νομ/κής Αυτ/σης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτ/ση
και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

2. Το ν. 2240/16.9.1994 ΦΕΚ 153 «Συμπλήρωση διατάξεων
για τη Νομ/κή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
3. To ν. 2307/15.6.1995 ΦΕΚ 113 «Προσαρμογή αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομ/κή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις.
4. Το π.δ. 941/1977 «περί οργανισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Επιστημών».
5. Το ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π.
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981)».
6. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις
(Φ.Ε.Κ. 47/Α/4.4.1983).
7. Το π.δ. 457/1983 «ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι−
κών Σχολών Χορού (ΦΕΚ 174/Α/28.11.1983)».
8. Το π.δ. 347/1986 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Νομάρχες για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (ΦΕΚ 154/Α/6.10.1986)».
9. Την από 21.8.2007 αίτηση της Μπαρκούζου Αννας (Εκ−
προσώπου της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού με την επωνυ−
μία «ΑΥΛΑΙΑ») και τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά.
10. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής που συγκρο−
τήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4957/2.11.2006 απόφαση του
Νομάρχη Πρέβεζας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του
ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστε−
ρα με την υπ’ αριθμ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ.31/Β/1985) κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της κυβέρνησης
και Πολιτισμού», αποφασίζουμε:
α) Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασι−
τεχνικής Σχολής Χορού στη Μπαρκούζου Αννα με την
επωνυμία «ΑΥΛΑΙΑ» και έδρα λειτουργίας την Πρέβεζα
οδός Βύρωνος 11.
β) Η έναρξη λειτουργίας της Σχολής ορίζεται το σχο−
λικό έτος 2007−2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 4 Οκτωβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)
Στο ΦΕΚ 1411/7.8.2007 (τεύχος Β΄) στο οποίο δημοσι−
εύθηκε η υπ’ αριθμ. 550/10.7.2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την απόκτηση της
ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς Αρναουντώβ Νο−
ντάρι (ARNAUDOV NODARI) του Μιχαήλ και της Μαρίας
(αυξ. Αριθμ. 8) συμπληρώνεται το όνομα στην Αγγλι−
κή (NODARI) και το ορθό είναι Αρναούντωβ Νοντάρι
(ARNAUDOV NODARI).
(Από την Περιφέρεια Κρήτης)
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