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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 81839/ΣΤ1 (1)
 Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής 

χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και 
χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση Σχο−
λικών Μονάδων.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 414/28.12.1998 (Φ.Ε.Κ. 291 Α) « 

Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων σε Ανώ−
νυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της».

2. Τις διατάξεις του ν. 2218 /1994 ( ΦΕΚ 90 Α) «Ίδρυση 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.».

3. Τις διατάξεις του ν.2240/1994 ( ΦΕΚ 153/Α΄) «Συ−
μπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
κ.λ.π.».

4. Τις διατάξεις του ν. 3467/2006 ( ΦΕΚ 128/Α/21.6.2006), 
αποφασίζουμε:

Τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων 
για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά 
κτηρίων, καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας 
είναι τα εξής:

1. Αποστάσεις.
Οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις των μαθητών 

πρέπει να είναι οι εξής:
1.1 Απόσταση 500 μέτρα για νήπια και μαθητές Δη−

μοτικού.
1.2 Απόσταση 1000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου.
1.3 Απόσταση 1000 έως 1500 μέτρα για μαθητές Λυ−

κείου.
Σημειώνεται ότι μόνο σε πυκνοδομημένες περιοχές, 

που δεν υπάρχουν οικόπεδα με την προαναφερομέ−
νη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που 
βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι 
μεγαλύτερη του διπλασίου της επιθυμητής κατά πε−
ρίπτωση.
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2. Ασφάλεια πρόσβασης
Αποφυγή κεντρικών οδικών αρτηριών με μεγάλο 

κυκλοφοριακό φόρτο, σιδηροτροχιών, σταθμών λεω−
φορείων και τραίνων, σταθμών φορτηγών διακίνησης 
εμπορευμάτων, αεροδιαδρόμων κ.λ.π. και γενικότερα 
κάθε χώρου που η λειτουργία του αποτελεί σοβαρή 
απειλή για την ασφάλεια των μετακινουμένων μαθητών 
από και προς το σχολείο.

3. Ασύμβατες χρήσεις
Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται 

σε απόσταση 500 μέτρων από χώρους ή λειτουργίες, 
που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύ−
πανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 
πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να 
αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν 
από τη γειτνίαση, ως εξής:

3.1 Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και 
κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.

3.2 Πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων.

3.3 Βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες, απο−
θήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3.4 Καταστήματα όπως μπαρ, καφετέρειες, καφενεία, 
μπιλιάρδα, καζίνο κ.λ.π.

3.5 Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσοκομεία, Νεκροτα−
φεία.

3.6 Κτηνοτροφικές μονάδες.
Μόνον σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές η από−

σταση μπορεί να μειωθεί στα 200 μέτρα, κατ’ ελάχι−
στον.

4. Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Σε περιπτώσεις χώρων που είναι ήδη χαρακτηρισμέ−

νοι «ως Σχολικοί» και δεν ανταποκρίνονται στα ανωτέ−
ρω κριτήρια καταλληλότητας θα πρέπει να ζητηθεί ο 
αποχαρακτηρισμός του χώρου και να εξευρεθεί άλλος 
κατάλληλος χώρος. Το ίδιο ισχύει και για χώρους προ−
τεινόμενους για χαρακτηρισμό σε περιοχή υπό ένταξη 
σε Σχέδιο Πόλεως.

5. Εμβαδόν χώρων
Το εμβαδόν των απαιτουμένων χώρων για ανέγερση 

σχολικών κτηρίων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό 
μαθητών :

5.1 περίπου 1.200μ2 για νηπιαγωγείο 2τάξεων, 30 νη−
πίων.

5.2 περίπου 1.400μ2 για νηπιαγωγείο 3τάξεων, 60 νη−
πίων.

5.3 περίπου 1.850μ2 για 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 90 
μαθητών.

5.4 περίπου 2.600μ2 για 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 
180 μαθητών.

5.5 περίπου 3.200μ2 για 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 
270 μαθητών.

5.6 περίπου 3.800μ2 για 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 
360 μαθητών.

5.7 περίπου 3.400μ2 για 6/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 
210 μαθητών.

5.8 περίπου 4.200μ2 για 9/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 
315 μαθητών.

5.9 περίπου 4.800μ2 για 12/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 
420 μαθητών.

5.10 περίπου 5.000 έως 7000μ2 για ΕΠΑΛ. ανάλογα με 
τις ειδικότητες και τα εργαστήρια.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρων
6.1. Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα 

χωρίς έντονες κλίσεις.
6.2. Να είναι ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκατα−

στάσεων.
Σε πυκνοδομημένες περιοχές, που δεν υπάρχουν χώ−

ροι με την προαναφερόμενη επιφάνεια, μπορεί να γίνουν 
αποδεκτοί χώροι με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα 
λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα 
ανέγερσης του απαιτουμένου διδακτηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F     
 Αριθμ. 279043 (2)
Ένταξη στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ν. 

456/2005 (FROST) των παραγωγών της χώρας που 
η αλιευτική τους παραγωγή ζημιώθηκε από δυσμε−
νείς καιρικές συνθήκες, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 
244930/30.1.2006 (ΦΕΚ Β 5) κοινής υπουργικής από−
φασης και δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από το άρ−
θρο 3 της υπ’ αριθμ. 282608/28.11.2005 (ΦΕΚ Β 1786) 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
(α) Του ν.δ/τος 131/1974 «περί παροχής οικονομικών 

ενισχύσεων στη γεωργική κτηνοτροφική, δασική και αλι−
ευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το 
άρθρο 11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138) και με το άρθρο 
37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242). 

(β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 113).

(γ) Του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 
2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 13 του ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δη−
μόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεω−
ρητών−Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονι−
στικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 296).

(δ) Της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−
κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).

(ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).

 (στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α 98). 

(ζ) Του Π. Δ/τος 81/2002, «Συγχώνευση των Υπουργείων 
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Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57).

 (η) Της παραγρ. 9 του άρθρου 2, της περιπτ. Α του 
άρθρου 3, της περιπτ. στ) του άρθρου 18 και του άρθρου 
20 της υπ’ αριθμ. 282608/28.11.2005 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ Β 1786).

 2. 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΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 244930/3.1.2006 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών 
της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτι−
κές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (παγετός, χιόνι, χιονοθύελλα, ανε−
μοθύελλα) κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004» 
(ΦΕΚ Β 5).

4. Το υπ’ αριθμ. 59786/359/13.4.2006 έγγραφο της Ένω−
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), περί μη 
σύναψης ασφαλίσεων αλιευτικής παραγωγής από Εται−
ρείες – Μέλη της ΕΑΕΕ.

5. Το υπ’ αριθμ. 11964/20.6.2006 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ.

6. Το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που κατα−
βλήθηκαν, μετά από αλληλογραφία με τους αρμόδιους 
φορείς διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος ζημιάς 2004 
δεν συνάπτονταν τέτοιου είδους ασφαλίσεις αλιευτικής 
παραγωγής στην ελληνική αγορά. 

7. Το δεδομένο ότι οι παραγωγοί αλιευτικών εκμε−
ταλλεύσεων που υπέστησαν ζημιά από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 
2004, δήλωσαν τη ζημιά πριν την ημερομηνία έγκρισης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κανονισμού Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
282608/ 28.11.2005 κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από 
την υλοποίηση της απόφασης αυτής κινείται στα 
πλαίσια των πιστώσεων που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 
244930/30.1.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση καταβολή ενισχύσεων 
στους δικαιούχους αλιείς των οποίων η αλιευτική παρα−
γωγή ζημιώθηκε από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004, παρότι δεν 
τηρούνται τα προβλεπόμενα από την περιπτ. Α. του άρ−
θρου 3 της υπ’ αριθμ. 282608/28.11.2005 κοινής υπουργι−
κής απόφασης. Οι δικαιούχοι ενισχύσεων φυσικά πρόσω−
πα ή αλιευτικοί συνεταιρισμοί κάτοχοι άδειας ίδρυσης 
ή λειτουργίας και μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων κατά 
περίπτωση, μονάδων διβαρίων, δημόσιων ιχθυοτροφεί−
ων (λιμνών, λιμνοθαλασσών) και εσωτερικών υδάτων 
(ποτάμια, κλπ.) κρίνονται επιλέξιμοι ενίσχυσης.

II. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχε−
τικές συναφείς αποφάσεις του εγκεκριμένου προγράμ−
ματος ν. 456/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

F    
  Αριθμ. 279047 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 538/5.6.2003 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης, «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της 
χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλ−
λεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 
2000».

   ΟΙ ΥΠΟΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ− ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 

2945/2001 (ΦΕΚ Α 223), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 13 του ν. 3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δη−
μόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεω−
ρητών−Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονι−
στικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α 296).

(β) Της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 «Ρύθ−
μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο−
κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135).

(γ) Του ν. δ/τος 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών 
ενισχύσεων στη γεωργική κτηνοτροφική, δασική και αλι−
ευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α 320), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α 199), το 
άρθρο 11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α 138) και με το άρθρο 
37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α 242).

(δ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα−
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 113).

(ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).

(στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α 98).

(ζ) Του π.δ/τος 81/2002, «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57).

2. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 1432) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 
(ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση.

3. Την υπ’ αριθμ. 538/5.6.2003 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, 
«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωρ−
γοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
πυρκαγιές κατά το έτος 2000».
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4. Το υπ’ αριθμ. C (2003) 1299 fin/30.4.2003 έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της Κρατικής 
Ενίσχυσης αριθ. ΝΝ.5/2001.

5. Το γεγονός ότι κατά την περιγραφή των στοιχείων 
που έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκει−
μένου να εκδώσει την απόφαση έγκρισης, είναι ότι η 
διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι πενταετής.

6. Το υπ’ αριθμ. 12730/3.7.2006 έγγραφο του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
πέραν εκείνης που έχει ήδη προβλεφθεί με την υπ’ αριθμ. 
538/5.6.2003 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 5 του μέρους Γ (ΓΕΝΙΚΑ) της υπ’ αριθμ. 
538/5.6.2003 απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής:

« 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται έως 
31.12.2006 ».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 538/5.6.2003 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F     
 Αριθ. 39907 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης ιδίου Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «30η Σχολική Επιτρο−
πή Δήμου Αθηναίων» (4° Δημοτικό, 118° Δημοτικό, 69° 
Νηπιαγωγείο, 37° Γυμνάσιο, 6° Ειδικό Δημοτικό και 
6° Νηπιαγωγείο).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

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

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

3. Την υπ’ αριθμ. 4805 −24414/91/27.2.1992 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
197/ 23.3.1992 τ.Β΄. και αφορά στη σύσταση στο Δήμο 
Αθηναίων ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«30η Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1924/ 2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση του Ν.Π. με 
την επωνυμία «30η Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων».

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

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθμ. 4805 −24414/91 
/27.2.1992 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής :

Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Ατ−
τικής ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «30η Σχολική 
Επιτροπή» η οποία περιλαμβάνει ΤΟ 37° Γυμνάσιο, 4° 
Δημοτικό και 118° Δημοτικό.

−Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 4805 −24414/91 
/27.2.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F     
  Αριθμ.17306 (5)

Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο
Δήμο Πλατάνου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ.

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, Οργάνωση 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

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

3. Τις υπ’ αριθμ. 6565/3.3.2006 &’ 4048/7.3.2006, ειση−
γήσεις της Υπηρεσίας μας για έγκριση προσωπικού, με 
Σύμβαση Μίσθωσης έργου από τον Δήμο Πλατάνου.

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 42803/13.6.2005, έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/300/13982/28.7.2006, 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1, της υπ’ 
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ, η οποία ενέκρινε τις Συμβάσεις Μί−
σθωσης έργου για ένα (1) έτος ως εξής:

• ένα (1) άτομο, με την ιδιότητα του Οικονομολόγου 
κατηγορίας Π.Ε.,

• ένα (1) άτομο, με την ιδιότητα του Τεχνολόγου μη−
χανικού έργων υποδομής κατηγορίας Τ.Ε

6. Τις π’ αριθμ. 34/2006 &’ 21/2006 αποφάσεις αντίστοι−
χα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατάνου, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση απασχόληση Σύμβαση 
Μίσθωση έργου για ένα (1) έτος ως εξής:

• ένα (1) άτομο, με την ιδιότητα του Οικονομολόγου, 
κατηγορίας Π.Ε.,

• ένα (1) άτομο, με την ιδιότητα του Τεχνολόγου μηχα−
νικού έργων υποδομής, κατηγορίας Τ.Ε για την λειτουρ−
γία του Δήμου Πλατάνου, για την αμοιβή των οποίων έχει 
δεσμευτεί η σχετικά πίστωση στον τρέχοντα προϋπολο−
γισμού έτους 2006, θα υπολογισθεί δε και στον Προϋπο−
λογισμό τοι επόμενου έτους, του Δήμου Πλατάνου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ι.Π. Μεσολογγίου 9 Αυγούστου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ
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      Αριθμ. 13229 (6)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ενιπέα 

για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών (ΚΕΠ). 

 Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/20.
3) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών»
4) Το υπ’ αριθμ. 12690/17.7.2006/ΟΔΕ.ΚΕΠ έγγραφο του 

Γραφείου Υφυπουργού Ανδρεουλάκου με το οποίο εστάλη−
σαν συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας 
για τη στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 
από 1.9.2006 έως 31.12.2006.

5) Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 
παρ. 5 του ν. 2190/1994, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που 
αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη ή οποιαδήποτε υπηρεσια−
κή μεταβολή του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, για το 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών πριν από τη διενέργεια 
των εκλογών και έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων από 
τις νέες Δημοτικές και Νομαρχιακές αρχές, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου για 
χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες για απασχό−
ληση δύο (2) υπαλλήλων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών του δήμου Ενιπέα, αφού πρώτα λυθούν οι συμ−
βάσεις που διανύουν την παρούσα περίοδο.

«Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 ευρώ ετησίως μέχρι τη 
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησια−
κό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 2.2.

Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000 ευρώ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Σας επισημαίνουμε ότι 1) οι συμβάσεις, θα λύνουν αυ−
τοδίκαια από τη γρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το 
ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας 
ισγύος της σύμβασης και θα υπογραφούν ιιε την έναρξη 
λειτουργίας του ΚΕΠ και

2) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ. 
της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμ−
βασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια 
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς, την προηγούμενη 
έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., η οποία θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί από την αρμοδία υπηρεσία των ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 26 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

Φ. ΓΚΟΥΠΑΣ 
F    

 Αριθ. 3771 (7)
Λύση σύμβασης μίσθωσης και αποδοχή παραίτησης της 

εταιρείας «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε» από το δικαίωμα εκμί−
σθωσης για την εκμετάλλευση Γεωθερμικού Δυναμι−
κού χαμηλής ενθαλπίας στην περιοχή Δ.Δ. Ν. Ρύσιου 
του Δήμου Θέρμης του Ν. Θεσσαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α)Τον ν. 3175 / 2003 (ΦΕΚ 207 Α/ 29.8.2003) «Αξιοποίηση 

γεωθερμικού δυναμικού και άλλες διατάξεις».

β) Τον Νόμο 1475/84 (ΦΕΚ 131 Α/11.9.1984) «Αξιοποίηση 
του Γεωθερμικού Δυναμικού».

γ) Τον Νόμο 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α/22.10.1998) «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις».

δ) Την υπ’ αριθμ. οικ.3862/13.7.2001 Απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για εκμίσθωση Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής ενθαλπίας 
στην περιοχή του Δ.Δ. Νέου Ρυσίου , του Δήμου Θέρμης 
του Ν. Θεσσαλονίκης στην ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε .

ε) Το π’ αριθμ. 1964/9.11.2001 συμβόλαιο μίσθωσης του 
Ελληνικού Δημοσίου, για το δικαίωμα έρευνας και εκ−
μετάλλευσης Γ/Θ δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας, στην 
ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε. στην περιοχή Ν. Ρυσίου, Δήμου Θέρμης 
Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς και όπως αυτό τροποποιήθηκε, 
με περικοπή τμήματος της αρχικής μισθωμένης έκτασης, 
με το αριθμό 3129/8.11.2004 συμβόλαιο μίσθωσης.

στ)Την από 23.6.2006 (Α.Π.3771/29.6.2006 ΔΙ.Σ.Α. − Π.Κ.Μ.) 
αίτηση παραίτησης της εταιρείας ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε από 
τα μισθωτικά της δικαιώματα, στην οποία αναφέρεται 
ότι η εν λόγω εταιρεία δεν προτίθεται να προχωρήσει 
στην ενεργειακή εκμετάλλευση του κοιτάσματος του 
Γ/Θ πεδίου του θέματος, διότι μετά την ολοκλήρωση 
της έρευνας, η τελικώς επιτευχθείσα θερμοκρασία του 
Γ/Θ ρευστού στους 30,8°C δεν κρίνεται ικανοποιητική 
για την υλοποίηση της αρχικώς προγραμματισμένης 
επένδυσης (SPA Center), αφού για την αποδοτικότητα 
της επένδυσης απαιτούνται θερμοκρασίες τουλάχιστον 
35°C. 

ζ) Την από 18.7.2006 πραγματοποιηθείσα αυτοψία 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, στην περιοχή εκμίσθω−
σης, αποφασίζουμε:

1. Την λύση της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Ελλη−
νικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε.», με 
βάση την (στ) σχετική αίτηση παραίτησης της εταιρείας, 
η οποία υπογράφηκε με το (ε) σχετικό συμβόλαιο και ως 
εκ τούτου, από τα μισθωτικά της δικαιώματα έρευνας 
και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής 
ενθαλπίας, στην περιοχή όπως καθορίζεται από τις εξής 
αζιμουθιακές συντεταγμένες:

 X Ψ
 Α 2.100 −25.650
 Β 3.000 −25.310
 Γ 3.000 −27.550
 Δ 450 −27.300
αναφερόμενες στο ΚΦΧ Γ.Υ.Σ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» κλίμα−

κας 1:100.000 με φ=40° 45΄ και λ= −00° 45΄, με εμβαδόν 
3.318 στρ., για τον λόγο που αναγράφεται στην παρά−
γραφο (στ) του σκεπτικού της παρούσας.

2. Οι εκτελεσθείσες γεωθερμικές γεωτρήσεις (έρευνας 
και επανέγχυσης) θα πρέπει να σφραγισθούν άμεσα από 
τον ενδιαφερόμενο.

3. Την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής  
εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο (7) του παραπάνω (ε) σχετικού συμβολαίου , στον 
εκπρόσωπο της εταιρείας, με αριθμό 212/18445−4 της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κ.Α 212 στις 9.11.2001) 
ύψους 6.872,02 Ευρώ από την Υπηρεσία, μετά την πι−
στοποίηση της σφράγισης των γεωθερμικών γεωτρή−
σεων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΡΑΣ 

F     
  Αριθ. 33757 (8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του δημοτικού 

νομικού προσώπου με την επωνυμία «1η Σχολική 
Επιτροπή, 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης», στον 
Δήμο Πολίχνης, του Νομού Θεσσαλονίκης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ΠΔ.410/1995 

(Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 

110/A/27.8.1990).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 

ν.2503/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ. 43565/23.10.1991 απόφαση του Νο−

μάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ. Β΄/6.8.1991) που αφο−
ρούσε την σύσταση του παραπάνω νομικού προσώπου.

5. Την υπ’ αριθμ. 197/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πολίχνης.

6. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 (ΦΕΚ 1032/Β/22.8.2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας όπως αναδημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1339/τ.Β/6.11.2000, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 7427/19.8.2004 (ΦΕΚ 1293/B΄/23.8.2004) 
απόφαση μας «περί ορισμού εισηγητών και μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό 
Διευθυντή, Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Σ. 43565/23.10.1991 
απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 616/τ. 
B΄/6.8.1991) που αφορούσε τη σύσταση ιδίων νομικών 
προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Δήμου 
Πολίχνης» στο Δήμο Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με την υπ’ αριθμ. 27262/14.8.2002 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
μετονομάζεται σε «1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δη−
μοτικού Σχολείου και 14ου Νηπιαγωγείου Πολίχνης».

2. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμ−
βούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 
203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και της παρ.8 
του άρθρου 5 του ν. 1894/1990.

3. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή−
ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
Κοινοτικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται από 
τον Αντιπρόεδρο.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πολίχνης.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Ε.Σ. 
43565/23.10.1991 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
(Φ.Ε.Κ. 616/τ. B΄/6.8.1991), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 

F    
  Αριθ. οικ. 8191 (9)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από την Πειραματική Δημοτική Συμφωνι−
κή Ορχήστρα Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχoντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 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 
Aπόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
55/1998 ΠΥΣ, καθώς και την 32903/22.6.2006 Απόφαση 
Κατανομής του ΥΠΕΣΔΔΑ.

4. Την υπ’ αριθμ. 3/2006 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πειραματικής Δημοτικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης, με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2006, καθώς και τους σχε−
τικούς πίνακες 2 & 3 που τη συνοδεύουν.

5. Την από 03.3.2006 σχετική Βεβαίωση του Πληρε−
ξούσιου Δικηγόρου, από την οποία προκύπτει ότι η 
πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω Απόφα−
ση προσωπικού, δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη, από την Πειραματική Δημο−
τική Συμφωνική Ορχήστρα Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης, 
σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 ως κα−
τωτέρω:

1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
• Ένας (1) Επιμελητής −Γενικών Καθηκόντων
2. Χρονική Διάρκεια απασχόλησης :
• Από την υπογραφή της σύμβασης μέγρι 12 μήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
• Κάλυψη αναγκών της Πειραματική; Δημοτικής Συμ−

φωνικής Οργήστρας Ρεθύμνης Δήμου Ρεθύμνης.
4. Συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω:
• #16500 # Ευρώ.
5. Τόπος εκτέλεσης τον έργου:
• Πειραματική Δημοτική Συμφωνική Οργήστρα Ρεθύ−

μνης Δήμου Ρεθύμνης.
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη−

κόχτων του προσωπικού που υπηρετεί στην Πειραμα−
τική Δημοτική Συμφωνική Οργήστρα Ρεθύμνης Δήμου 
Ρεθύμνης και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση 
των συμβάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έγουν καλυφθεί 
σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε το ΥΠΕΣΔΔΑ 
εντός πέντε ημερών από τη λήνψη της παρούσας.

Με την παρούσα Απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού Πειραματικής Δημοτι−
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κής Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Ρεθύμνης, ποσού 
#16500# €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ρέθυμνο, Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F     
  Αριθ. οικ. 8195 (10)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από το Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 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 
55/1998 ΠΥΣ, καθώς και την 32903/22.6.2006 Απόφαση 
Κατανομής του Υ1ΙΒΣΔΔΑ.

4. Την υπ’ αριθμ. 4/2006 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Α ́  ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης, με την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για το έτος 2006, καθώς και τους σχε−
τικούς πίνακες 2 & 3 που τη συνοδεύουν.

5. Την από 27.3.2006 σχετική Βεβαίωση του Πληρε−
ξούσιου Δικηγόρου, από την οποία προκύπτει ότι η 
πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω Απόφα−
ση προσωπικοί), δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη, από το Α΄ Κ.ΑΠΗ Δήμου Ρε−
θύμνης, σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 
ως κατωτέρω:

1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
• Ένας (1) Οικογενειακός Βοηθό
• Δυο (2) Χοροδιδάσκαλοι
• Δυο (2) Μουσικοδιδάσκαλοι
• Ένας (1 ) Επιμορφωτής για Τμήμα Κ.ατασκευών
• Ένας (1 ) Δάσκαλος Κοπτικής − Ραπτικής
• Ένας (1 ) Ζωγράφος
• Ένας (1) Αγιογράφος
• Ένας (1 ) Σκηνοθέτης
2. Χρονική Διάρκεια απασχόλησης :
• Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
• Κάλυψη αναγκών του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνου.
4. Συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω:
• #57560# Ευοώ.
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
• Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύμνης.
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκό−

ντων του προοωπικού που υπηρετεί στο Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου 
Ροθύμνου και απαγορεύεται n ανανέωση ή παράταση 
των συμβάσεων αυτών.

Σε περίπτωστη που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε 

το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από τη λήψη της 
παρούσας

Με την παρούσα Απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ρεθύ−
μνης, ποσού #57560# €,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ρέθυμνο, 23 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F     
  Aριθ. Οικ. 8189 (11)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου οπό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 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 
55/1998 ΠΥΣ, καθώς και την 32903/22.6.2006 Απόφαση 
Κατανομής του ΥΠΕΣΔΔΑ.

4. Το υπ’ αριθμ.49172/14.10.2005 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΛΑ

5. Την υπ’ αριθμ. 33/2006 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης 
με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2006, καθώς και 
τους σχετικούς πίνακες 2 & 3 που τη συνοδεύουν.

6. Την από 14.4.2006 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 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ρεθύμλης, σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2006 
ως κατωτέρω:

1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
• Τρεις (3) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
• Ένας (1) Εργατοτεχνίτης Υδραυλικός
2. Χρονική Διάρκεια απασχόλησης :
• Από την υπογραφή με σύμβασης μέχρι 12 μήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
• Κάλυψη αναγκών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρε−

θύμνης
4. Συνολικό ποσό αμοιβής των ανωτέρω:
• #28000# Ευρώ.
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης.
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη−

κόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης και απαγορεύεται n ανανέωση 
ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη 
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μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε 
το ΥΠΕΣΔΔΑ εντός πέντε ημερών από τη λήψη της 
παρούσας.

Με την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ρεθύμνης, ποσού #28000# €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρέθυμνο, 23 Iουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ  
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