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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37846/1971
(1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 8.4.2008 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής εργασίας
των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών των ιδιω−
τικών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων της πε−
ριοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς
τάξης των Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).
5. Την από 10.4.2008 αίτηση του Σωματείου εργαζομένων
στους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς περιοχής Α.Π.Π.
6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ−
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 5.5.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη
υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευ−
όμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων
του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 8.4.2008 Σ.Σ.Ε. για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών και
βοηθών παιδαγωγών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και
νηπιαγωγείων της περιοχής Αθηνών−Πειραιώς και Περι−
χώρων για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του
κλάδου που αφορά αυτή.
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2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10.4.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 37844/1970
(2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 27.3.2008 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξερ−
γασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−
μοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς
τάξης των Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2.1.2008) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990
(Φ.Ε.Κ. 27/Α΄/1990).
5. Την από 2.4.2008 αίτηση της Πανελλαδικής Καπνεργα−
τικής Ομοσπονδίας.
6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργα−
σίας κατά τη συνεδρίασή του της 21.4.2008.
7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη
υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευ−
όμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων
του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 27.3.2008 Σ.Σ.Ε. για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον
κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού ερ−
γατών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και
εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 2.4.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 49165
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/
23.12.2003 τ.Α΄).
2.. Το γεγονός ότι στα Δικαστήρια της Χώρας λειτουργούν
τα Τμήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, τα αυτόφωρα και τα
Ανακριτικά Γραφεία και στις Εισαγγελίας τα Τμήματα Εκτε−
λέσεως Αποφάσεων και κατά τις Κυριακές και αργίες.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται
δαπάνη 22.840,00 Ευρώ σε βάρος του ειδικού φορέα 17−210 και
ΚΑΕ 0512 στον οποίο οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν.

4. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 υπουργική απόφαση
(Φ.Ε.Κ. 842/8.6.2004 τ.Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν.
Δ/ντές κ.λ.π», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων χι−
λιάδων (4.000) ωρών, για τους δικαστικούς υπαλλήλους
του Πρωτοδικείου Αθηνών που ασχολούνται στα Τμήματα
Ασφαλιστικών Μέτρων, αυτόφωρα, Ανακριτικά Γραφεία
και Τμήματα Εκτελέσεως Αποφάσεων κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες, μέχρι τέλος του 2008:
1. Ως προς τη διαδικασία θα εφαρμοστεί η απόφασή μας
υπ’ αριθμ. 7310/26.4.1988.
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ορίζονται οι προϊ−
στάμενοι των δικ. υπηρεσιών.
3. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλο−
νται στην Δ/νση Οικονομικού −Τμήμα Α΄ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης για το σχετικό έλεγχο και την αναγνώριση
της δαπάνης είναι τα εξής:
1) κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις τριπλούν, στην
οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου
υπαλλήλου, 2) η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, 3) απόφαση συγκρότησης συνεργείου,
4) ημερολόγιο, 5) βεβαίωση ότι δεν εργάσθηκαν σε άλλο συ−
νεργείο υπερωριών για το ίδιο χρονικό διάστημα, και 6) υπεύ−
θυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
F
Αριθμ. 4433.7/12/2008
(4)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για τον
χαρακτηρισμό και την ανάδειξη λιμενικής εγκατά−
στασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως [Λιμενικής Εγκα−
τάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων δι−
εθνών πλόων], καθώς και καθορισμός του βαθμού
εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI−2 της ΔΣ
SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και ειδικότερα την αι−
τιολογική σκέψη 10 και το άρθρο 4 παρ. 3 αυτού.
β) Του ν. 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281 Α΄) «Περί ενίσχυσης της ασφάλει−
ας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες δι−
ατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφιο (ε) αυτού.
γ) Του π.δ. 48/2007 (Φ.Ε.Κ. 51 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 242/1999
«Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και ειδικότερα
το άρθρο 4 αυτού.
δ) Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων και τήρησης διαδι−
κασιών ασφάλειας μόνον όταν είναι αναγκαίο στις χαρα−
κτηρισμένες/αναδεδειγμένες λιμενικές εγκαταστάσεις της
επικράτειας ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής
Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», βάσει των διατά−
ξεων που προβλέπονται στο Κεφ. XI−2, Κανονισμός 2 παρ.2
της ΔΣ SOLAS 74.
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ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κριτη−
ρίων και της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό και την
ανάδειξη μιας λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004,
ως «Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασιακής Εξυπηρέτη−
σης πλοίων διεθνών πλόων», καθώς και ο καθορισμός του
βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου XI−2 της ΔΣ
SOLAS ΄74 και του Κώδικα ISPS.

Άρθρο 2
Κριτήρια εφαρμογής
1. Ο χαρακτηρισμός και η ανάδειξη μιας λιμενικής εγκα−
τάστασης της επικράτειας ως «Λιμενική Εγκατάσταση
Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων»
πραγματοποιείται μετά από διενεργηθείσα αξιολόγηση
της ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο (7) παρ. (1) του
ν. 3622/2007 (Φ.Ε.Κ. 281 Α΄), από την οποία προκύπτει ότι
συντρέχει μία εκ των δύο παρακάτω προϋποθέσεων:
Προϋπόθεση α): (i) εξυπηρετεί τριπλάσιο τουλάχιστον
αριθμό πλοίων, τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς πλόες, σε
σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των εξυπηρετούμενων
υπό της ίδιας λιμενικής εγκατάστασης πλοίων, τα οποία
αφικνούνται σε αυτή και εκτελούν διεθνείς πλόες,
(ii) προκύπτει ότι ο αριθμός των αφίξεων των εξυπηρε−
τούμενων, στο πλαίσιο των διεθνών πλόων, πλοίων, δεν
υπερβαίνει τους πενήντα δύο (52) ανά ημερολογιακό έτος
και επιπροσθέτως το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης
της λιμενικής εγκατάστασης στην εξυπηρέτηση των πλοίων
αυτών είναι μεγαλύτερο των (7) μηνών,
(iii) δεν υπάρχουν εντός των ορίων διασύνδεσης πλοίων
/ λιμενικής εγκατάστασης αγωγοί μεταφοράς ή αποθηκευ−
τικοί χώροι φορτίων,
(iv) η φορτοεκφόρτωση των κάθε είδους φορτίων από
και προς τα εξυπηρετούμενα υπόχρεα και μη πλοία, να
διεξάγεται απευθείας με οχήματα.
Προϋπόθεση β): ανεξαρτήτως του αριθμού και της ανα−
λογίας αφίξεων των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της προ−
ϋπόθεσης (α), λόγω του εποχιακού χαρακτήρα δραστη−
ριοποίησής της (κυρίως κρουαζιέρες, φορτοεκφόρτωση
εποχικών αγροτικών προϊόντων), η λιμενική εγκατάσταση
εξυπηρετεί υπόχρεα πλοία που διεξάγουν διεθνείς πλόες,
μόνο σε συγκεκριμένη συνεχή χρονική περίοδο μικρότερη
των (7) μηνών και τηρούνται παράλληλα οι υποπεριπτώσεις
(iii) και (iv) της προϋπόθεσης (α).
2. Η διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1
του άρθρου αυτού, γίνεται με επιτόπιο έλεγχο της λιμενικής
εγκατάστασης από τον εκπονούντα την αξιολόγηση της
ασφάλειάς της και με βάση τα τηρούμενα σχετικά στοιχεία
της τοπικής Τελωνειακής και Λιμενικής Αρχής ως και του
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατά−
στασης. Ο αριθμός αφίξεων προκύπτει από τον ετήσιο μέσο
όρο των αφίξεων κατά τα τελευταία δύο (2) ημερολογιακά
έτη και τεκμηριώνεται βάσει των σχετικών στοιχείων του
βιβλίου κατάπλου της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρ−
χής. Η τήρηση της Προϋπόθεσης (β) της παρ.1 του άρθρου
αυτού, τεκμηριώνεται επίσης βάσει των σχετικών στοιχείων
του βιβλίου κατάπλου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για
τα τελευταία τρία (3) ημερολογιακά έτη.
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Άρθρο 3
Διαδικασία
Με απόφαση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της
Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)
του ΥΕΝΑΝΠ, εγκρίνεται η μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας,
στην οποία τεκμηριώνεται η τήρηση των καθοριζόμενων από
την παρούσα προϋποθέσεων και αναφέρεται ο βαθμός εφαρ−
μογής συγκεκριμένων διατάξεων του Διεθνούς Κώδικα για την
ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Με
τη ίδια επίσης απόφαση χαρακτηρίζεται και αναδεικνύεται η
λιμενική εγκατάσταση ως «Λιμενική Εγκατάσταση Περιστασι−
ακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων». Στη περίπτωση
που η μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας της λιμενικής εγκα−
τάστασης εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχεί−
ρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(ΔΕΔΑΠΛΕ), η ανωτέρω απόφαση περιορίζεται στην ανάδειξη
της λιμενικής εγκατάστασης ως «Λιμενικής Εγκατάστασης
Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων».

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις
1. Η λιμενική εγκατάσταση, που χαρακτηρίσθηκε και
αναδείχθηκε ως «Λιμενική Εγκατάσταση Περιστασιακής
Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», υποχρεούται άμεσα
να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της
Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑ−
ΠΛΕ), οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με επερ−
χόμενη μεταβολή των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού και
ανάδειξής της. Στην υποχρεωτική ετήσια επανεξέταση της
αξιολόγησης ασφαλείας της, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της
Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), κάνει ειδική μνεία για την
διατήρηση των καθοριζόμενων από την παρούσα, προϋπο−
θέσεων. Ενδεχόμενη παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης
από πλευράς της λιμενικής εγκατάστασης, επισύρει πέραν
των άλλων τυχόν διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και
την απώλεια του δικαιώματος του χαρακτηρισμού και της
ανάδειξής της ως «Λιμενικής Εγκατάστασης Περιστασια−
κής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», για χρονικό
διάστημα πέντε ετών.
2. Όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές
εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασι−
ακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», σύμφωνα με
την Προϋπόθεση (α) της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης, εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση
μέτρα ασφάλειας, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν από τον δηλωθέντα χρόνο άφιξης του υπόχρεου
πλοίου στο λιμένα, που αναφέρεται στην προ της αφίξεως
δήλωση πληροφοριών (pre− arrival information form) και μέ−
χρι την ασφαλή απομάκρυνση του πλοίου από την έξοδο
του λιμένα. Όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες
λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων»,
σύμφωνα με την Προϋπόθεση (β) της παρ.1 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης, εφαρμόζουν τα αναφερόμενα
στο σχέδιο ασφάλειας μέτρα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν την έναρξη της ετήσιας χρονικής περιόδου,
κατά την οποία δραστηριοποιούνται για την εξυπηρέτηση
υπόχρεων πλοίων και μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση
από την έξοδο του λιμένα του τελευταίου για την ετήσια
χρονική περίοδο υπόχρεου πλοίου. Σε περίπτωση που
οι χαρακτηρισμένες και αναδειχθείσες λιμενικές εγκα−
ταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστάσεις Περιστασιακής
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων», σύμφωνα με την
Προϋπόθεση (β) της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης, κληθούν να εξυπηρετήσουν πλοίο διεθνών
πλόων, σε χρονική περίοδο εκτός της συγκεκριμένης συ−
νεχούς χρονικής περιόδου, τότε εφαρμόζουν τα αναφε−
ρόμενα στην αξιολόγηση μέτρα ασφάλειας, τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον δηλωθέντα χρόνο
αφίξεως του υπόχρεου πλοίου στο λιμένα, που αναφέρεται
στην προ της αφίξεως δήλωση πληροφοριών (pre− arrival
information form) και μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση του
πλοίου από την έξοδο του λιμένα.
3. Κατ’ ελάχιστον, όλες οι χαρακτηρισμένες και αναδει−
χθείσες λιμενικές εγκαταστάσεις ως «Λιμενικές Εγκαταστά−
σεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων»,
οφείλουν να:
α) διορίσουν Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστα−
σης (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτή αυτού, για όλη τη διάρκεια
του έτους,
β) συντάσσουν τα απορρέοντα από την αξιολόγηση
ασφάλειας σχέδια ασφάλειας και να τα εφαρμόζουν, αφού
πρώτα εγκριθούν από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρι−
σης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(ΔΕΔΑΠΛΕ) και να λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα
ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κώδικα ISPS και εκάστο−
τε καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) συμπληρώνουν Δήλωση Ασφάλειας, όπως ακριβώς
προβλέπεται στο άρθρο (5) του Μέρους Α΄ του Διεθνούς
Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
και στο άρθρο (11) παράγραφος (3) του ν. 3622/2007,
δ) τηρούν αρχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 16 του ν. 3622/2007,
ε) περιλαμβάνουν στα Σχέδια Ασφαλείας των Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), λεπτομερείς διαδικασίες και
μέτρα ασφάλειας, που πρέπει να εφαρμόζουν, όταν δια−
συνδέονται ταυτόχρονα με πλοίο στο οποίο δεν εφαρ−
μόζεται το Κεφάλαιο XI−2 της ΔΣ SOLAS 74 και με πλοίο
στο οποίο εφαρμόζεται το Κεφάλαιο αυτό.

Άρθρο 5
Λοιπά θέματα
Με ευθύνη της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της
Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕ−
ΔΑΠΛΕ), τηρούνται επικαιροποιημένοι κατάλογοι των
λιμενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας που έχουν
χαρακτηρισθεί και αναδειχθεί ως «Λιμενικές Εγκατα−
στάσεις Περιστασιακής Εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών
πλόων». Κάθε μεταβολή των στοιχείων των καταλόγων
αυτών γνωστοποιείται από την Διεύθυνση Ελέγχου Δι−
αχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκατα−
στάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΙΜΟ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) Αντώνοβα
Ζουλιάνα και 2) Κεράσοβα Ουλιάνα.

(5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 582/5.5.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
− Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α΄/10.11.2004) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’ αριθμ.
1104/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ. 413/Β΄/9.4.2003) απόφαση περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −Θράκης, γίνεται
αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 28/24.7.2006 αίτηση της ομογε−
νούς, ΑΝΤΩΝΟΒΑ ΖΟΥΛΙΑΝΑ (ANTONOVA ZHULIANA)
συζ. Δημητρίου θυγ. του Κιουρτζίεβ Χαραλάμπου και
της Σοφίας, περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
και εξελληνισμού του επωνύμου της από ΑΝΤΩΝΟΒΑ σε
ΑΝΤΩΝΙΔΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 581/5.5.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
− Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/Α΄/10.11.2004) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’ αριθμ.
1104/28.3.2003 (Φ.Ε.Κ. 413/Β΄/9.4.2003) απόφαση περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, γίνεται αποδεκτή
η υπ’ αριθμ. 50/21.8.2007 αίτηση της ομογενούς ΚΕΡΑΣΟΒΑ
ΟΥΛΙΑΝΑ (KERASOVA ULYANA) του Αβραάμ και της Τατι−
άνας και του ανηλίκου τέκνου της ΜΠΑΓΝΤΑΣΑΡΙΑΝ ΑΝΙ
(BAGHDASARYAN ΑΝΙ) του Λιόβα περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου της
από ΚΕΡΑΣΟΒΑ σε ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της
ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ ΛΙΖΑ.

(6)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 392/5.5.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −
Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217/A΄/10.11.2004) «Περί κυρώσε−
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 413/Β΄/9.4.2003) απόφαση περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, γίνεται
αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 27/18.7.2006 αίτηση της ομογενούς
ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ ΛΙΖΑ (DEMURCHEVA LIZA) συζ. Σεργκέι
θυγ. του Παρασκέβοβ Μισαήλ και της Ελιζαβέτα περί
αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού
του ονοματεπωνύμου της από ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒΑ ΛΙΖΑ σε
ΔΕΜΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

Πειραιάς, 21 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 13698
(7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό Βασιλικών Νομού Θεσσαλονίκης έως
ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις
(Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/1997).
β) Των άρθρων 6 παρ.10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997) και
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις
2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) που αφορά
την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ−
στερα, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ.
15/21.12.2007 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 288/
τ.Α΄/24.12.2007).
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3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 18694/26.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/37/30320/30321/19.2.2008 απόφα−
ση της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 10745/26.3.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν
για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος
και για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Το υπ’ αριθμ. 31335/3.10.2007 έγγραφό μας που αφορά την
εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 24/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βασιλικών για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με πρόβλεψη στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Βασιλικών έτους 2007, συνολικού ποσού
πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00€) για την αντιμετώ−
πιση της δαπάνης των συμβάσεων αυτών.
6. Την από 26.9.2007 γνωμοδότηση της νομικού συμβού−
λου ή δικηγόρου Μαρίας Ι. Μούρνου, η οποία βεβαιώνει ότι
οι κατωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη ερ−
γασία και είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου έως
ένα (1) έτος στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών Νο−
μού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:

ΑΤΟΜΑ −ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2) Δύο ΙΕΚ/ΤΕΕ βοηθητικό προσωπικό

Κατανομή νηπίων σε τμήματα, υποστήριξη εργασιών νηπίων.

(1) Μία Καθαρίστρια

Καθαριότητα του κτιρίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και του αύλειου
χώρου

(1) Μία ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος

Προγραμματισμό: σίτισης, προμηθειών τροφίμων, προσέλευσης–
αποχώρησης νηπίων από τα Δ.Δ. και δρομολογίων του λεωφορείου.

ΣΥΝΟΛΟ: Τέσσερις (4)
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό
που ορίζεται στην 24/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βασιλικών.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα
έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό των
πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00 €) το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 10.6117.01 του προϋπολογισμού
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βασιλικών οικονομικού
έτους 2007.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Βασιλι−
κών.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρό−
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Βασιλικών ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν
όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Βασιλικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

Αριθμ. οικ. 13697
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Παιδικό
Σταθμό Δήμου Πεύκων Νομού Θεσσαλονίκης έως
ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις
(Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/1997).
β) Των άρθρων 6 παρ.10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997) και
γ) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις
2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) που αφορά
την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ−
στερα, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ.
15/21.12.2007 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 288/
τ.Α΄/24.12.2007).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 18694/26.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/37/30320/30321/19.2.2008 απόφα−
ση της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 10745/26.3.2008 από−
φαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν
για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος
και για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Το υπ’ αριθμ. 30816/3.10.2007 έγγραφό μας που αφορά την
εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Πεύκων.
5. Την υπ’ αριθμ. 20/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Πεύκων για τη σύ−

ναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με πρόβλεψη στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Παιδικού
Σταθμού Δήμου Πεύκων έτους 2007, συνολικού ποσού τριά−
ντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) για την αντιμετώπιση
της δαπάνης των συμβάσεων αυτών.
6. Την από 24.9.2007 γνωμοδότηση της νομικού συμβού−
λου ή δικηγόρου Κωτούλα Μαρίας, η οποία βεβαιώνει ότι
οι κατωτέρω συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη ερ−
γασία και είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απα−
ραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου έως
ένα (1) έτος στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Πεύκων Νομού
θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681
κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:

ΑΤΟΜΑ −ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(1) Ένας /Μία ΔΕ βοηθός βρεφονηπιοκόμος

Βοηθάει το προσωπικό σε όλα τα καθήκοντα

(1) Ένας / Μία ΠΕ νηπιαγωγός

Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη
των παιδιών.
Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα
απασχόλησης.
Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητα των ατομικών τους
αναγκών.

(1) Ένας/Μία ΥΕ βοηθητικό προσωπικό −
τραπεζοκόμος

Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και κάθε άλλης βοηθητικής
εργασίας που ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθμού, φροντίδα
των χώρων.

ΣΥΝΟΛΟ: Τρεις (3)
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό
που ορίζεται στην 20/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Πεύκων.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα
έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό των
τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €) το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 02.00.61117 του προϋπολογισμού του
Παιδικού Σταθμού Δήμου Πεύκων οικονομικού έτους 2007.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Πεύκων.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόε−
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δήμου
Πεύκων ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Παιδικού Σταθμού
Δήμου Πεύκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 12372
(9)
Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, δι−
άρκειας έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου Ωραι−
οκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου έληγαν κατά το χρονικό διάστημα
από 1.3.2008 έως 31.3.2008.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ−

μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις
(Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/1997).
β) Tων άρθρων 6 παρ.10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997) και
γ) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
102/Α΄/2002) που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004
(Φ.Ε.Κ. 151/Α΄/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι: «για τις ανάγκες
λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών
προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες
ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι
προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».
3. Η υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ.
4. Η υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/8/3753/6.2.2008 απόφαση κατα−
νομής συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής διάρκειας έξι (6) μηνών στα
οποία οι συμβάσεις έληγαν από 1.3.2008 έως 31.3.2008.
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/11/10054/9.4.2008 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας του Κ.Ε.Π. του Δή−
μου Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι αναγκαία και
επιβεβλημένη, δεδομένου ότι το υπηρετούν προσωπικό του
Δήμου είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
υπηρεσίας και λόγω του φόρτου που υπάρχει κατά την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λειτουργία του ΚΕΠ αλλά και της άμεσης ανάγκης για
παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ του Δήμου
Νομός

ΚΕΠ

Θεσσαλονίκης

Δήμου Ωραιοκάστρου
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Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου έληγαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2008 έως
31.3.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε.
του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
Συμβασιούχοι έργου
1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
6 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΑ (1)
Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπάνω
ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου τυπικού
προσόντος.
Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή υπη−
ρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντίστοιχου
Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργίας
του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την πε−
ρίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους λαμ−
βάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ € ενώ μετά τους
24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.000
ευρώ €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος Δή−
μος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή
η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δή−
μαρχο ή από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα από
αυτούς όργανα.
Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό
και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των υπαλ−
λήλων των ΚΕΠ, εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης
λήξης των συμβάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται στις
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω−
τερικών.
Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρό−
σωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των
συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα
επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν
θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο
χρονικό διάστημα δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς
συμβασιούχους.
Οι συμβάσεις αυτές των απασχολούμενων στα ΚΕΠ των
Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας λήγουν αυτοδικαίως με τον διορισμό
μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της διάρκειας
ισχύος των συμβάσεων.
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π.
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 ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ., η οποία θα πρέπει να έχει
ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και
Β’ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα
κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρημα−
τοδοτήσει.
Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων ιδιαί−
τερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκείνου
του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων (ηγεσία, τρόπος
χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 5359
(10)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Δήμου Ηράκλειας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
γ) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και των π.δ. 37Α΄/1987,
22/1990 και 50/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
δ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 5631/26.7.2000 απόφασή μας περί μετα−
βιβάσεως εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας».
3. Την υπ’ αριθμ. 24/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθ−
μός Δήμου Ηράκλειας», περί τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
4. Την υπ’ αριθμ. 265/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ηράκλειας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για
την τροποποίηση του προαναφερόμενου Ο.Ε.Υ.
5. Το υπ’ αριθμ. 7/4/4.3.2008 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση
του Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται επί πλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου για το έτος 2007 για την οποία υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ. 00/6021 και ανάλογη
δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, απο−
φασίζουμε:
Διαπιστώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 24/2007 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δη−
μοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Ηράκλειας», που εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 265/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας και ύστερα από γνώμη του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τροποποιείται το άρθρο 6 του
Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου, ως ακολούθως:
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Άρθρο 6ο
Οργανική Σύνθεση του Προσωπικού

Προστίθενται δύο (2) θέσεις ΔΕ8 Βρεφοκόμων−Παιδο−
κόμων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9354/4.9.2003 απόφασή
μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 14 Μαΐου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Α. ΔΗΜΟΥ− ΠΑΡΑΣΧΟΥ
F
Αριθμ. 5804
(11)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Τυρού» στο
Δήμο Τυρού Νομού Αρκαδίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 «Συγκρό−
τηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.
244/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006).
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30.5.1997)
που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 33/27871/18.5.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με θέμα «Περιεχόμενα των αποφάσεων των Γενικών
Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συστατικές
πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ
και την τροποποίηση αυτών».
6. Την υπ’ αριθμ. 14436/16.11.1999 απόφασή μας που αφορά
τη σύσταση στον Δήμο Απόλλωνος Νομού Αρκαδίας νομι−
κού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Φιλαρ−
μονική Δήμου Απόλλωνος» (Φ.Ε.Κ. 2094/τ.Β΄/30.11.1999).
7. Το π.δ/γμα 126/24.4.2002 (Φ.Ε.Κ. 106/τ.Α΄/13.5.2002) με το
οποίο ο Δήμος Απόλλωνος Νομού Αρκαδίας μετονομάστη−
κε σε Δήμο Τυρού.
8. Την υπ’ αριθμ. 14583/31.10.2003 απόφασή μας σχετικά
με την τροποποίηση της 14436/16.11.1999 όμοιας απόφασης
μας ως προς την επωνυμία του Νομικού Προσώπου από
«Φιλαρμονική Δήμου Απόλλωνος» σε «Φιλαρμονική Δήμου
Τυρού».
9. Την υπ’ αριθμ. 49/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Τυρού που αφορά την κατάργηση του

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου
Τυρού» και την ενσωμάτωση του σκοπού του ανωτέρω
Νομικού Προσώπου στο Δήμο Τυρού με την τροποποίηση
του οικείου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
10. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3250/8.3.2005,
6244/22.4.2005, 98/3.1.2007 και 17310/18.10.2007 όμοιες απο−
φάσεις. αποφασίζουμε:
Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Τυρού» επειδή ο Δήμος
θα ενσωματώσει τους σκοπούς του νομικού προσώπου
στον οργανισμό εσωτερικής του υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 14 Μαΐου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΟΥ
F
(12)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Κατεργάρη Χριστίνα του Νικολά−
ου, κάτοικο Πατρών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 4166/2008 απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Κατεργάρη
Χριστίνα του Νικολάου κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Μ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
(13)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον Καραφωτιά Αναστάσιο του Ευστα−
θίου, κάτοικο Πατρών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2687/2008 απόφαση του Νομάρχη Αχα−
ΐας, χορηγείται στον Κοινωνικό Λειτουργό Καραφωτιά Ανα−
στάσιο του Ευσταθίου, κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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