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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 46800/Β. 2155 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9206/Β.368/1.3.2006 από−

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ Β΄/313/16.3.2006) σχετικά με το επίδομα εξειδι−
κευμένων υπηρεσιών του μονίμου προσωπικού της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 9206/Β.368/1.3.2006 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Χορήγηση ει−
δικού μηνιαίου επιδόματος εξειδικευμένων υπηρεσιών 
στους τακτικούς, πλην του ειδικού επιστημονικού προ−
σωπικού, υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και στους υπαλλήλους που αποσπώνται σε αυτήν» (ΦΕΚ 
Β΄/313/16.3.2006).

2. Το άρθρο 30 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄/146/17.7.1995), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
23 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005).

3. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄/297/23.12.2003) όπως ισχύει.

4.(α) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).
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(β) Το π.δ. 81/21.3.2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/57/21.3.2002).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 
της υπ’ αριθμ. 9206/Β.368/1.3.2006 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄/313/16.3.2006) 
προστίθεται η φράση:

«και σε περίπτωση βεβαίωσης από την υγειονομική 
επιτροπή του ΙΚΑ και του Ταμείου Προνοίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 82372 (β) Ε5 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν εξήντα 

(160) υπαλλήλους του TEI Πειραιά με σχέση εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/
τ.Β΄/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκτα−
ση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 201/30.1.2007 απόφαση του Τμήματος 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Περιστερίου του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 27/10.7.2007 πράξη του Συμβουλίου του 
TEI Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε 
εκατόν εξήντα (160) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.

8. Το υπ’ αριθμ. 4729/17.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 50.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
0261 (309.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2007 του TEI Πειραιά.

10. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του TEI Πειραιά, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού οικ. έτους 2007 του TEI Πειραιά, την υπερωριακή 

απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 31.12.2007 για:

Εκατόν εξήντα (160) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέ−
ση εργασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες συ−
νολικά για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 74218/Ε5 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε τέσσερις (4) 

αποσπασμένους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους 
του TEI Ιονίων Νήσων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 21/29.6.2007 πράξη της Διοικούσας 
Επιτροπής του TEI Ιονίων Νήσων για έγκριση υπερω−
ριακής απασχόλησης σε τέσσερις (4) αποσπασμένους 
μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.

6. Το υπ’ αριθμ. Φ11/1134/4.7.2007 έγγραφο του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του TEI Ιονίων Νήσων 
για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε αποσπα−
σμένους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύ−
ματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους συ−
νολικά 6.720 ευρώ σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 
(20.000) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του TEI 
Ιονίων Νήσων.

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του TEI Ιονίων Νήσων, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού οικ. έτους 2007 του TEI Ιονίων Νήσων, την 
υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 
31.12.2007, για:

Τέσσερις (4) αποσπασμένους μόνιμους διοικητικούς 
υπαλλήλους και για μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα για 
κάθε υπάλληλο.
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Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 82820/Ε5 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε πενήντα τέσ−

σερις (54) υπαλλήλους Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Π) και προσωπικού Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών 
Εργαστηρίων (Π.Κ.Τ.Ε) του TEI Λάρισας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 304/6.7.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του TEI Λάρισας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε πενήντα τέσσερις (54) υπαλλήλους Ε.Τ.Π και 
Π.Κ.Τ.Ε του Ιδρύματος.

6. Το υπ’ αριθμ. 5934/20.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Λάρισας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε υπαλλήλους Ε.Τ.Π και Π.Κ.Τ.Ε του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 41.580 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 
(203.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 
του TEI Λάρισας.

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του TEI Λάρισας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού οικ. έτους 2007 του TEI Λάρισας, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 31.12.2007, για:

Πενήντα τέσσερις (54) υπαλλήλους Ε.Τ.Π και Π.Κ.Τ.Ε. 
και για μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 81727/Ε5 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) μόνι−

μους οδηγούς του TEI Πάτρας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄)».

5. Την υπ’ αριθμ. 28/11.7.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του TEI Πάτρας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
σε δύο (2) μόνιμους οδηγούς του Ιδρύματος.

6. Το υπ’ αριθμ. 7390/17.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Πάτρας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
δύο (2) οδηγών του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 2.774,4 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
0261 (53.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 
του TEI Πάτρας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολο−
γισμού οικ. Έτους 2007 του TEI Πάτρας, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 31.12.2007 για:

Δύο (2) μόνιμους οδηγούς και για μέχρι εξήντα (60) 
ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 82825/Ε5 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν δεκα−

πέντε (115) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του 
TEI Λάρισας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
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4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 304/6.7.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του TEI Λάρισας για έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης σε εκατόν δεκαπέντε (115) μόνιμους διοικητικούς 
υπαλλήλους του Ιδρύματος.

6. Το υπ’ αριθμ. 5933/20.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Λάρισας για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 82.000 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
0261 (203.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2007 του TEI Λάρισας.

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του TEI Λάρισας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού έτους 2007 του TEI Λάρισας, την υπερωριακή 
απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για το 
χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 31.12.2007, για:

Εκατόν δεκαπέντε (115) μόνιμους διοικητικούς υπαλ−
λήλους και για μέχρι τριάντα πέντε (35) ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 75661/Ε5 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε δεκαοκτώ (18) 

υπαλλήλους του TEI Καλαμάτας με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/
τ.Β΄/5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκτα−
ση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Την υπ’ αριθμ. 966/11.6.2007 απόφαση του Τμήματος 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Μεσσηνίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 12/30.5.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του TEI Καλαμάτας για έγκριση υπερωριακής απασχό−
λησης σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύ−
ματος.

8. Το υπ’ αριθμ. 2145/14.6.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Καλαμάτας για έγκριση υπερωριακής απασχό−
λησης σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 4.957,20 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0261 (135.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2007 του TEI Καλαμάτας.

10. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών του TEI Καλαμάτας, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2007 του TEI Καλαμάτας, 
την υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2007 έως 
31.12.2007 για:

Δεκαοκτώ (18) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά 
για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 82372 (α)/Ε5 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε ογδόντα πέντε 

(85) μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλήλους και σε τρι−
άντα εννιά (39) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Π.) του TEI Πειραιά.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 

«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 

(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 27/10.7.2007 πράξη του Συμβουλίου 
του TEI Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
σε ογδόντα πέντε (85) μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλή−
λους και σε τριάντα εννιά (39) μέλη Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Ιδρύματος. 
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6. Το υπ’ αριθμ. 4729/17.7.2007 έγγραφο του Προέδρου 
του TEI Πειραιά για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους 
μέλη Ε.Τ.Π του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά 131.936 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέ−
πεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
0261 (309.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2007 του TEI Πειραιά.

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών του TEI Πειραιά, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 
TEI Πειραιά, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από 
1.9.2007 έως 31.12.2007, για:

Ογδόντα πέντε (85) μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλή−
λους και τριάντα εννιά (39) μέλη Ειδικού Τεχνικού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Π.) και για μέχρι τριάντα οκτώ (38) ώρες 
το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 84690/Β7 (9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/59 (ΦΕΚ 966/Β΄/31.12.1993) 

υπουργικής απόφασης αναφορικά με το Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμα−
κευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114 Α΄) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ−
μιση θεμάτων τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 59/Β7 (ΦΕΚ 966/Β΄/31.12.1993) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Β7/236 (ΦΕΚ 
388/Β΄/14.5.1997), Β7/316 (ΦΕΚ 24.6.1998), 46342/B7 (ΦΕΚ 

774/Β΄/17.6.2003) και 116917/Β7 (ΦΕΚ 1707/Β΄/22.11.2006) 
υπουργικές αποφάσεις.

5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συν. 2.5.2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συν. 12.7.2007).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/59 (ΦΕΚ 966/
Β΄/31.12.1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Φαρμακευ−
τικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα 
με τα εξής:

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 11 «κόστος λει−
τουργίας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι: α) οι 
Δημόσιες Επενδύσεις των Τομέων Φαρμακευτικής Τε−
χνολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακογνω−
σίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, β) δίδακτρα που 
θα καταβάλουν οι φοιτητές τα οποία θα καθορίζονται 
με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και απόφαση της Συγκλήτου, 
και γ) έσοδα από ερευνητικά προγράμματα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 94510/2777 (10)
Άρση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής 

Σχολής Αγίου Ιεροθέου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.A΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/
τ.Β΄/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 39538/12.9.1989 απόφαση του ΥΠΠΟ, 
με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουρ−
γίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία: Μουσική Σχολή 
Αγίου Ιεροθέου (ΦΕΚ 715/Β΄/1989).
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4. Την από 10.10.2007 αίτηση της Αναστασίας Μπούα, 
με την οποία ζητά άρση της αδείας ιδρύσεως λειτουρ−
γίας της ανωτέρω Μουσικής Σχολής, η οποία ανήκει 
στην ιδιοκτησία της, αποφασίζουμε:

Αίρουμε την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της 
Μουσικής Σχολής με την επωνυμία: Μουσική Σχολή 
Αγίου Ιεροθέου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
39538/12.9.1989 απόφαση του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 715/Β΄/1989).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 3481 (11)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υπο−

στηριζόμενης Διαβίωσης − Διαμέρισμα Ατόμων με 
Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρη−
ση, στο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», που εδρεύει στο Δήμο Παλ−
λήνης και επί της οδού Θεόκριτου 10.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Β΄) 

«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι 
σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−
νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής 
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ.Β΄).

3. Το ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο−
χής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394/29.1.2007 
υπουργική απόφαση «προϋποθέσεις Ίδρυσης και λει−
τουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων 
με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέ−
ρηση» (ΦΕΚ 74/29.1.2007 τ.Β΄) και ειδικότερα το άρθρο 
13, παρ. 2.

5. Την υπ’ αριθμ. 3481/12.7.2007 αίτηση του Νομικού 
Προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», 
με την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Σ.Υ.Δ. − Διαμέρισμα, δυναμικότητας 4 
κλινών, η οποία βρίσκεται επί της οδού Ευπαλίνου 3, 
Πλ. Αμερικής, ΑΘΗΝΑ.

6. Τις υπ’ αριθμ. 4355/14.9.2007, 4646/2.10.2007 και 
4749/8.10.2007 αιτήσεις τους με τις οποίες υποβάλλουν 
ζητηθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1704/29.3.2007 έγγραφο της Υπηρε−
σίας μας καθώς και το υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.42613/04−
2007 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ, 
Τμήμα Β΄, σχετικά με το άρθρο 1, παρ. 4 της υπό στοι−
χείου (4) υπ. απόφασης περί «Εποπτεύουσας Αρχής».

8. Το υπ’ αριθμ. Οικ. 1010/1.3.2007 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας μας προς το Υπουργείο Υ.Κ.Α. περί της κατ’ 
εξαίρεση συγκατοίκησης.

9. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1384/13.3.2007 έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας καθώς και το υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/
Γ.Π.33725/25.4.2007 απαντητικό έγγραφο του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Προστα−
σίας ΑΜΕΑ, Τμήμα Β΄, περί διευκρινήσεων σχετικά με τις 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΦΕΚ Β΄ 74/2007).

10. Το υπ’ αριθμ. 2143/4.10.2007 έγγραφο της Υπηρε−
σίας μας περί διευκρινήσεων της υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/
Γ.Π.οικ.3394/29.1.2007 υπουργικής απόφασης και περί 
υπενθύμισης εγγράφων.

11. Την από 1.7.2005 σύμβαση χρησιδανείου με αντι−
κείμενο συμβάσεως το διαμέρισμα του πρώτου υπέρ 
του ισογείου ορόφου, ιδιοκτησίας «Ίδρυμα Προστασίας 
Απροσάρμοστων Παίδων − Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», διάρκειας 
μέχρι 1.7.2010.

12. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με την οποία 
τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8, παρ. 6.

13. Τον σχηματισθέντα φάκελο μετά των προβλεπο−
μένων δικαιολογητικών, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης − Διαμέρισμα Ατόμων με 
Αναπηρία στο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟ−
ΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», που χαρακτηρίζονται από νο−
ητική υστέρηση.

Η ανωτέρω Σ.Υ.Δ. − Διαμέρισμα στεγάζεται σε πα−
ραχωρηθέν ακίνητο διαμέρισμα πολυκατοικίας, βάσει 
σύμβασης χρησιδανείου, που βρίσκεται στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αθηνών − Πειραιώς, Κεντρικός Τομέας και 
επί της οδού Ευπαλίνου 3, Πατήσια.

2. Η συνολική δύναμη των κλινών ανέρχεται σε τέσσε−
ρις (4) κλίνες και αναπτύσσονται σε διαμέρισμα κείμενο 
στον πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο, αποτελούμενο από 
δύο υπνοδωμάτια, 2 WC, κουζίνα, γραφείο προσωπικού, 
χωλλ και ενιαίο χώρο καθιστικό − τραπεζαρία.

3. Ορίζεται Διευθύντρια της Σ.Υ.Δ. − Διαμέρισμα σύμ−
φωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου, Ψυχολόγος.

4. Κάθε παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθε−
σίας καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της 
μονάδας συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων.

5. Στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς, Κεντρικός Τομέας, 
που κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, διαβιβάζουμε 
συνημμένα φωτοαντίγραφα όλων των παραστατικών 
του φακέλου για πλήρη ενημέρωση και τυχόν δικές 
τους περαιτέρω ενέργειες, καθότι η συγκεκριμένη Σ.Υ.Δ. 
− Διαμέρισμα βρίσκεται εντός της χωρικής τους αρμο−
διότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 22 Οκτωβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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    Αριθμ. 8672 (12)
Σύμβαση μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτη−

σης Πολιτών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 

(ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004) στις οποίες ορίζεται ότι: «για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχό−
ληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς 
να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».

2. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/203/15093/13.6.2007 έγ−
γραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο στάλθηκαν πίνακες 
κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 
έξι (6) μηνών, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από 
1.11.2007 έως 30.11.2007 στα ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του 

ν. 3146/2003.
5. Το υπ’ αριθμ. 3291/2007 έγγραφο της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου, σχετικά με το ύψος 
των πιστώσεων των ανωτέρω συμβάσεων, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης − Έβρου, για 
τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. 
του Αστικού Κώδικα, ως εξής:

σε ένα (1) για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης
και όπως ειδικότερα αναγράφεται στο συναποστελ−

λόμενο πίνακα κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου 
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί 
είναι η υποστήριξη και η παραγωγική λειτουργία του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλή−
ρωση του προαναφερόμενου έργου είναι έως έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης.

Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου, υπάρχει εξα−
σφαλισμένη πίστωση ύψους 6.000,00 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον 
Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − 
Έβρου.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χώρος 
στέγασης του Κ.Ε.Π.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης − Έβρου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν από τη στιγμή που θα 
στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως 
της διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ., της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 

σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία 
θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την υπηρεσία σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 25 Οκτωβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

    Στην υπ’ αριθμ. Φ5/72535/Β3/18.7.2006 απόφαση της Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Πα−
ραρτήματος Διπλώματος», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
109/10.8.2006 τ.Β΄ γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις:

1. Στη στήλη με αγγλικούς χαρακτήρες «THE DIPLOMA 
SUPPLEMENT» στη 2η και 14η γραμμή οι λέξεις από 
το εσφαλμένο «an» και «expanation» διορθώνονται στο 
σωστό «and» και «explanation», αντίστοιχα.

2. Στην παρ. 1 και στις υποπαραγράφους 1.1 και 1.2 με 
ελληνικούς χαρακτήρες από το εσφαλμένο «1.1 Επώ−
νυμο:» και «1.2 Όνομα:» διορθώνονται στο σωστό «1.1 
Επώνυμο(α):» και «1.2 Όνομα(τα):», αντίστοιχα.

3. Στην παρ. 2 και στην υποπαράγραφο 2.2 με ελ−
ληνικούς χαρακτήρες από το εσφαλμένο «2.2...για την 
απόκτηση τίτλου» διορθώνεται στο σωστό «2.2...για την 
απόκτηση του τίτλου».

4. Στην παρ. 4 και στις υποπαραγράφους 4.3 και 4.4 
με ελληνικούς χαρακτήρες από το εσφαλμένο «4.3 Λε−
πτομέρειες του προγράμματος: (π.χ. ενότητες ή μονάδες 
σπουδών) και οι ατομικοί βαθμοί/ διδακτικές μονάδες 
που ελήφθησαν: (εάν η πληροφορία αυτή διατίθεται σε 
επίσημο έγγραφο, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
εδώ)» και «4.4 Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, 
οδηγός κατανομής των βαθμών:» στο σωστό «4.3 Λεπτο−
μέρειες του προγράμματος: (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή 
μαθήματα) και οι ατομικοί βαθμοί / διδακτικές μονάδες/ 
πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν: (εάν αυτές οι πλη−
ροφορίες παρέχονται μέσω επίσημου πιστοποιητικού 
αναλυτικής βαθμολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται 
εδώ) και «4.4 Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, 
κλίμακα κατανομής των βαθμών:» αντίστοιχα.

5. Ο τίτλος της παρ. 6 με ελληνικούς χαρακτήρες από 
το εσφαλμένο «6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» διορθώνεται στο σωστό «6. ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ».

  (Από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)

F
(14)

      Στο ΦΕΚ 851/1.6.2007/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 3033/11.5.2007 απόφαση και αφορά στην 
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Μπο−
σταντζίεβα Ζουζούνα τέκνου του Ιακώβου και της Βαρ−
βάρας επιφέρεται η εξής διόρθωση ως προς το όνομα 
της αιτούσης. Από το εσφαλμένο Ζούζουνα στο Ορθό 
Μποσταντζίδου Ζουζούνα.

Στο ΦΕΚ 851/1.6.2007/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 3053/14.5.2007 απόφαση και αφορά στην 
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απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Μαϊσου−
ράντζε Μάϊα τέκνου του Ζουράμπι και της Λιουντμίλας 
επιφέρεται η εξής διόρθωση ως προς το επώνυμο της 
αιτούσης. Από το εσφαλμένο Μαϊσουράντσε στο Ορθό 
Μαϊσουράντζε Μάϊα.

Στο ΦΕΚ 851/1.6.2007/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθμ. 3046/11.5.2007 απόφαση και αφορά στην από−

κτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς Τεμέρτσεβα 
Ολγα τέκνου του Βίλ και της Θεοδοσίας επιφέρεται 
η εξής διόρθωση ως προς το επώνυμο της αιτούσης. 
Από το εσφαλμένο Τεμέρτσεβα στο Ορθό Τεμερτσίδου 
Ολγα.

  (Από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης)  
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