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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ6. 68/9853/457 (1)
 Άδεια λειτουργίας λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, 

εσωτερικής διαρρύθμισης και συμπλήρωσης δραστη−
ριότητας για παραγωγή και καλλυντικών προϊόντων 
του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών προϊό−
ντων και συσκευασίας καλλυντικών της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, 
που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 63 
του Δήμου Αλίμου του Νομού Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων 3325/2005, 6422/1934, του 

ν.δ. 1150/1949, του από 15.10.1922 β.δ/τος, του από 16.3.1950 
β.δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκ με το από 
24.11.1953 όμοιο, του ν.δ. 96/2.8.1973, του π.δ. 396/1989 
(ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) για τον Οργανισμό της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας και του Π. 182 (ΦΕΚ 230/Α/ 
19.9.2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 33361/5.9.1991 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 703/Β/5.9.1991) άρθρο 12 παρ. 13 «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 1 του ν. 1943/1991».

3. Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για μεταβίβαση 
εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Δ/ντή Στήριξης 
τους Βιομηχανίας, την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 
(ΦΕΚ249/Β/27.2.2006) υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. 
Δ15/Α/Φ19/4505/7.3.2006 υπουργική απόφαση, την υπ’ 
αριθμ. (ΦΕΚ 277/Β/7.3.2006) υπουργική απόφαση, την υπ’ 
αριθμ. Φ.2/Οικ. 8388/1997 (ΦΕΚ 513/Β/20.4.2006) υπουργική 
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απόφαση, την υπ’ αριθμ. Φ2./Οικ.8387/1996 (ΦΕΚ 513/
Β/20.4.2006) υπουργική απόφαση,  και την υπ’ αριθμ.ΔΥ3−
4α/.Π.οικ. 140550/2005 (ΦΕΚ Β/1845/2005) απόφαση του Υπ. 
Υγείας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων 
υπογραφής τους Γενικούς Γραμματείς, Δ/ντες & Ανώτε−
ρους Υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, καθώς και τους νόμους: ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 197), ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄/176) και το π.δ. 95/2000.

4. Τις υπ’ αριθμ. 36269/1179/15.1.1974 και Α6/829/1978 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέρ−
γειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

5. Το υπ’ αριθμ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) προε−
δρικό διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας Εν. & Τεχνολογίας & Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης».

6. Την υπ’ αριθμ. Φ6.68/3389/186/20.2.2006 (ΦΕΚ 273/
Β/3.3.2006) απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο ανωτέρω 
εργοστάσιο, για μηχ/τα ισχύος 1.344,11 ΚW & 180 ΚW.

7. Αίτηση της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ της 12.1.2006 για χορήγη−
ση άδειας λειτουργίας λόγω μηχανολογικού  εκσυγ−
χρονισμού, εσωτερικής διαρρύθμισης και συμπλήρωση 
δραστηριότητας για παραγωγή καλλυντικών προϊόντων 
του εργοστασίου της, φαρμακευτικών προϊόντων και 
συσκευασίας καλλυντικών.

8. Τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί με την 
αίτηση, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία.

9. Την από 7.4.2006 εισήγηση της Υπηρεσίας μας και 
την γνωμάτευση του Ε.Ο.Φ με αριθμ. 17289/31.3.2006, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας, διάρκειας έως και 
3.3.2014, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, εσω−
τερικής διαρρύθμισης και συμπλήρωσης δραστηριό−
τητας για παραγωγή και καλλυντικών προϊόντων, στο 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων 
και συσκευασίας καλλυντικών της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, όπως 
η εγκατάσταση εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που 
θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και που έχει 
τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:

α. Θέση: Νομός Αττικής, Δήμος Αλίμου Λεωφόρος Αγίου 
Δημητρίου, 63.

β. Κάτοχος: ΦΑΡΜΑΡ Α.Β.Ε.
γ. Είδος εγκατάστασης: Εργοστάσιο παραγωγής φαρ−

μακευτικών προϊόντων και συσκευασίας καλλυντικών 
προϊόντων.

δ. Ισχύς μηχανημάτων: Υφισταμένη 1.344,11 KW & 180,00 
KW

Αφαιρεθείσα 83,00 KW & 54,00 KW
Εκσ/σμού 106,30 KW & 31,50 KW
Συν. Ισχύς 1.367,20 KW & 157,50 KW
ε. Ατμογεννήτριες: Κατηγορία Γ΄ Π.Υ.Δ. 28/98
Κατηγορία Γ΄ Π.Υ.Δ. 31/98
Στ. Αξία μηχανημάτων: Υφιστάμενη 357.535,00 €
Αφαιρεθείσα 83.668,00 €
Εκς/σμού 727.820,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.001.687,00 €
ζ. Μηχανήματα προστασίας Περιβάλλοντος: 28,30 KW 

– 24.378,00 €
2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της 

τηρήσεως; των διατάξεων του από 15.10.1922 Β.Δ/τος 
«περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 
πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τους 
εξής όρους:

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα−
ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την 
υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευ−
τικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που 
κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού 
και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, 
τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων προς την 
αποφυγή πτώσεως ατόμων κ.λπ.).

β. Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προ−
βλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη και το με υπ’ 
αριθμ. 0006925/Φ701, 4/5402/13.4.2004 πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, το οποίο να ανανεωθεί πριν από την 
λήξή του, στις 13.4.2009, καθώς σε αντίθετη περίπτωση 
παύει η ισχύς της παρούσας απόφασης.

γ. Να πραγματοποιείται η παραγωγή κάθε φαρμακευ−
τικού προϊόντος καθώς και η συσκευασία των καλλυντι−
κών προϊόντων μετά από προηγούμενο έλεγχο του ΕΟΦ, 
προς διαπίστωση ότι το ανωτέρω εργοστάσιο διαθέτει 
την απαιτούμενη πληρότητα και επάρκεια εγκαταστά−
σεων, εξοπλισμού και ειδικού προσωπικού για την άρτια 
παραγωγή του προϊόντος.

δ. Να τηρούνται επακριβώς οι υγειονομικοί και λοιποί 
κανονισμοί που ισχύουν για τέτοιου είδους εγκατα−
στάσεις.

ε. Να τηρείται το άρθρο 305 του Κανονισμού Εσωτε−
ρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

στ Να τηρείται Βιβλίο συντηρήσεως μηχ/κών εγκατα−
στάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 16/17.3.1950 
β.δ/τος.

ζ. Να τηρούνται οι διατάξεις του π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 
293Α), για την προστασία του περιβάλλοντος (Όρια εκ−
πομπών ρύπων).

η. Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ υποχρεούται να συμμορφωθεί πλή−
ρως με τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίθηκαν 
με την υπ’ αριθμ. 23790/3.6.2004 απόφαση της Δ/νσης 
Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών και 
να: υπάρξει μέριμνα ανανέωσης των πριν τις 3.6.2007 
διαφορετικά θα ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της 
μονάδας.

θ. Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί της άδειας 
διάθεσης αποβλήτων με αρ. απόφασης 150/26.11.2004 
της ΕΥΔΑΠ και να υπάρξει μέριμνα ανανέωσης της πριν 
από τις 26.11.2006, διαφορετικά θα ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας της μονάδας.

ι. Να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που επιβάλ−
λονται από τη βεβαίωση χρήσης γης με υπ’ αριθμ. 
8410/619/2.7.2003 που εκδόθηκε από το τμήμα Εφαρ−
μογής Πολ. Σχεδίων της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο−
μαρχίας Αθηνών.

κ. Τα πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας υπ’ αριθ.: 
28/1998 και 31/1998 των δύο ατμογεννητριών Γ’ κατη−
γορίας να ανανεωθούν πριν από την λήξη τους στις 
31.7.2006 και 4.8.2006 αντίστοιχα, διαφορετικά αίρεται 
η ισχύς της παρούσας απόφασης.

3. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις 
των σχετικών από 16.3.1950 και 24.11.53 β.δ/των, του π.δ. 
274/1997 και του 902/1975 π.δ/τος υπεύθυνη επίβλεψη της 
λειτουργίας της ανωτέρω εγκαταστάσεως, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα 
από τις διατάξεις αυτές προσόντα.

4. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο με έγκριση 
των Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Χωρίς αυτήν την έγκριση, η εγκατάστα−
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ση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα Φυσικού η 
Νομικού Προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφε−
ρομένου.

5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωση.

6. Ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός της μονάδας δίδεται 
εφόσον η συνολική αύξηση της ενεργειακής κατανά−
λωσης (θερμικής & ηλεκτρικής) δεν θα υπερβαίνει ανά 
τριετία το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου ετήσιου 
όρου της προηγούμενης τριετίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2006

Με εντολή Υπουργών

 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας
 Υπουργείου Υπουργείου Υγείας
 Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ

F
Αριθμ. Π1/2451 (2)
    Συγκρότηση Έκτακτης Επιτροπής για την τεχνική αξιο−

λόγηση των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, 
Δ/ξης 21/2006, για την «Ανάπτυξη του Γενικού Εμπο−
ρικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)», του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

1.2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) άρθρο 6 παρ. 3 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων».

1.3. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπές διατάξεις».

1.4. Του π.δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 230/
Α/1998), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 
15/Α/2000) και από το π.δ. 101/2003 (ΦΕΚ 95/Α/2003) και 
συμπληρωματικά του π.δ.394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) 
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 8 «Κρατικές Προμήθειες» του ν. 
2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) και το άρθρο 35 του ν. 
3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α/19.8.2005).

1.5. Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

1.6. Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/1995) «Οργανισμός 
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών».

1.7. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004).

1.8. Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/1996) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

1.9. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ/Α/2004) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την κοινή απόφαση Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 
249/Β/27.2.2006) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης που αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.

3. Την υπ’ αριθμ. Β1−796/13.2.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης για τον ορισμό φορέα εκτέλεσης του 
διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)».

4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής αξιολόγη−
σης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, Δ/ξης 
21/2006, για την «Ανάπτυξη του Γενικού Εμπορικού Μη−
τρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, από εξειδικευμένους εμπειρο−
γνώμονες λόγω της πολυπλοκότητας του διαγωνισμού 
και των καινοτομιών τις οποίες αυτός εισάγει, αποφα−
σίζουμε:

Συγκροτούμε Έκτακτη Επιτροπή τεχνικής αξιολόγη−
σης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, Δ/ξης 
21/2006, για την «Ανάπτυξη του Γενικού Εμπορικού Μη−
τρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, αποτελούμενη από τους κατω−
τέρω:

Πρόεδρος: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Καθηγητής Πλη−
ροφορικής Παν/μιου Κρήτης.

Αναπληρωτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ, Καθηγητής Νο−
μικής Αριστοτελείου.

Μέλη 1° Μέλος: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΖΙΡΗΣ, Επίκουρος Κα−
θηγητής Πληροφορικής ΕΜΠ.

Αναπληρωματικό: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ, Αναπλ/της 
Καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ.

2° Μέλος: ΣΙΜΕΩΝ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Επίκουρος Καθη−
γητής Πληροφορικής ΕΜΠ.

Αναπληρωματικό: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΕΑΣ, Αναπλ/της 
Δ/ντης Οργάνωσης Εμπορικής Τράπεζας.

3° Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΥΒΑΣ, PHD Ηλεκτρολόγος 
Μηχανολόγος ΕΜΠ.

Αναπληρωματικό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ, Καθηγητής 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

4° Μέλος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, Δικηγόρος Διδάκτωρ 
Νομικής

Αναπληρωματικό: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ, PHD
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΕΜΠ.
5° Μέλος: ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τμηματάρχης 

αρμόδιας Δ/νσης Γ.Γ. Εμπορίου
Αναπληρωματικό: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τμημα−

τάρχης αρμόδιας Δ/νσης της Γ.Γ. Εμπορίου.
Γραμματέας: ΠΕΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Υπάλληλος Γεν. 

Γραμμ. Εμπορίου
Αναπληρωτής: ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Υπάλληλος 

Γεν. Γραμμ. Εμπορίου
Έργο της Επιτροπής είναι η τεχνική αξιολόγηση των 

προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, Δ/ξης 21/2006, 
για την «Ανάπτυξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.Μ.Η.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης − Γενική Γραμ−
ματεία Εμπορίου.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εκτός του 
ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σε χρό−
νο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή αποζημίωση, η 
δε αμοιβή της θα καθορισθεί με νεώτερη απόφασή μας.
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Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της σε χρόνο 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

F
Αριθμ. 11400 (3)
   Κήρυξη υποχρεωτικής της από 14 Απριλίου 2006 ΣΣΕ 

σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τε−
χνικών Τύπου − Μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερη−
σίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολού−
νται σε εφημερίδες − μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

1876/1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ−
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Μαΐου 2006.

4. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλ. ότι οι 
δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των ερ−
γαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 14 Απριλίου 2006 
ΣΣΕ σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
Τεχνικών Τύπου − Μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερη−
σίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται 
σε εφημερίδες − μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερη−
σίων Εφημερίδων Αθηνών για όλους του εργοδότες και 
εργαζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 18.4.2006.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. 32842 (4)
    Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Δημοτι−

κούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δάφνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την υπ’ αριθμ. 25964/2006 εισηγητική μας έκθεση.
4. Το υπ’ αριθμ. 28062/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/143/7844/24.5.
2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 27480/29.5.2006 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες 
εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συμβάσεις μίσθω−
σης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθε−
ση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν.2527/1997 που 
ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν 
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλή−
λων των οικείων φορέων. Σε περίπτωση που οι ανάγκες 
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημε−
ρώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από 
την λήψη της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (27) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, 
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 13/2006 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών Δήμου Δάφνης και υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 
του ν. 2527/1997 ως εξής:

Άτομα για την οργάνωση δραστηριοτήτων με εργα−
στήρια δραματοποίησης χορού διαπολιτισμικής αγωγής 
κ.λπ. με ποσό αμοιβής κάθε αναδόχου 11.000 € − 3

Άτομα για την οργάνωση δραστηριοτήτων με εργα−
στήρια μελέτης περιβάλλοντος κυκλοφοριακή αγωγής 
κ.λπ. με ποσό αμοιβής κάθε αναδόχου 11.000 € − 4

Άτομα για την οργάνωση δραστηριοτήτων με εργα−
στήρια πηλού εικαστικών μουσικής ξένων γλωσσών κ.λ,π. 
με ποσό αμοιβής κάθε αναδόχου 12.100 € − 5

Άτομα για την φροντίδα επιτήρησης, προστασίας και 
αποκατάστασης βλαβών εξωτερικών και εσωτερικών 
χώρων με ποσό αμοιβής κάθε αναδόχου 11.000 € − 5

Άτομα για την φροντίδα ευπρεπισμού επιτήρησης 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων με ποσό αμοιβής 
κάθε αναδόχου 9.900 € − 8

Άτομο για τα προγράμματα προβολής ταινιών, εικόνας 
και ήχου και προγραμμάτων για την εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
κ.λπ. με ποσό αμοιβής 11.000 € − 1

Άτομο για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και 
βρεφών και την ιατρική αντιμετώπιση έκτακτων περι−
στατικών κ.λπ. με ποσό αμοιβής 12.000 € − 1

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2006 των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου 
Δάφνης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F

Αριθμ. 28847 (5)
Έγκριση     σύμβασης μίσθωσης έργου στο 

Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ. 206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 20241/10.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωστοποιεί το υπ’ αριθμ. 
Φ.7/2/10921/ΟΔΕ ΚΕΠ/14.4.2006 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και μας αποστέλλει πίνακα κατανομής 
σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 15 μήνες για 
τους Ο.ΤΑ. α’ βαθμού της Περιφέρειάς μας, για την 
στελέχωση των ΚΕΠ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 
έως τον Αύγουστο 2006, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη (6) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα (15) μηνών 
από τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας για το Κέντρο Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών.

2. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο 
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

«Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι τη συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. 
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό».

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να 
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ 
Α΄ και Β’ βαθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 28841 (6)

Έγκριση σύμβαση   ς μίσθωσης έργου στο
 Δήμο Βύρωνα. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 20241/10.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.ΔΑ., με το οποίο μας γνωστοποιεί το υπ’ αριθμ. Φ.7/2/ 
10921//ΟΔΕ ΚΕΠ/14.4.2006 έγγραφο της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και μας αποστέλλει πίνακα κατανομής σύμβασης 

μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 15 μήνες για τους Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού της Περιφέρειάς μας, για την στελέχωση των 
ΚΕΠ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν έως τον Αύγου−
στο 2006, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη (6) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου και για χρονικό διάστημα (15) μηνών 
από τον Δήμο Βύρωνα για το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.

2. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο 
Δήμος Βύρωνα.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ, με μόνιμο προσωπικό.

«Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως, μέχρι τη συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. 
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου, η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό».

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια 
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει 
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ 
Α΄ και Β’ βαθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 29087 (7)
Έγκριση     συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ενιαίο Φο−
ρέα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ν. Ερυθραίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την υπ’ αριθμ. 25313+25312/2006 εισηγητική μας 
έκθεση.

4. Το υπ’ αριθμ. 14540/21.3.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓ
ΚΡ.1/500/18274/22.12.2005 απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/1998, με την οποία εγκρί−
θηκαν για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης 
έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που 
ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν 
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ−
λήλων των οικείων φορέων.

5. Το υπ’ αριθμ. 24157/11.5.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει ότι στις ανωτέρω πα−
ρασχεθείσες εγκρίσεις συμπληρώνονται οι πίνακες και 
προστίθενται σε αυτούς τα κατωτέρω, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου (7) ατόμων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για 
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το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα δια−
λαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 29/2006 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 
2527/1997 ως εξής:

Άτομα για επιτήρηση και φύλαξη σχολικών κτιρίων 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κ.λ.π. με ποσό αμοι−
βής 13.200€ έκαστος − 2

Άτομα για οργάνωση δραστηριοτήτων με εργαστήρια 
μελέτης περιβάλλοντος κυκλοφοριακής αγωγής κ.λ.π. 
με ποσό αμοιβής 13.200€ έκαστος − 2

Άτομα για οργάνωση δραστηριοτήτων με εργαστήρια 
πηλού, εικαστικών, μουσικής, ξένων γλωσσών κ.λ.π. με 
ποσό αμοιβής 12.600€ έκαστος − 3

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ενιαίου Φορέα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ν. 
Ερυθραίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

F
Αριθμ. 27695+14306 (8)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42741/2.11.1999 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για τη 
σύσταση Συνδέσμου Βόρειας και Ανατολικής Αθή−
νας (Σ.Β.A.A.). 

 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. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του π.δ. 410/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 231) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3. Την υπ’ αριθμ. 42741/2.11.1999 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 2032/18.11.1999 τ.Β΄ που αφορά στη σύσταση Συν−
δέσμου Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας (Σ.Β.Α.Α.)

3. Την υπ’ αριθμ. 63/2005 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και την ορθή επανάληψη αυτής, που αφο−
ρούν στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Συνδέσμου και την μεταφορά της έδρας του στο Δήμο 
Ψυχικού, καθώς και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Δη−
μοτικών Συμβουλίων των Δήμων − μελών του Συνδέσμου, 
με τις οποίες εγκρίνουν την ως άνω απόφαση.

5. Την υπ’ αριθμ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
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 4 της υπ’ αριθμ. 42741/2.11.1999 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 

ως εξής:
4.  Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Ψυχικού.
− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου O.E. 2006, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
κωδικό 713 «Προμήθειες Παγίων» και έχει συνολική πί−
στωση 206.500,00 € και στον κωδικό 6232 «Μισθώματα 
κτιρίων» με πίστωση 12.000,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 42741/2.11.1999 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Αριθμ. 4925 (9)
Τροποποίηση    της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Γ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Μεταμόρφωσης». 

 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. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ/τος 410/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄/231) Δ.Κ.Κ.

3. Την υπ’ αριθμ. 25343/23.5.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 722/Β/2003 και αφορά στη σύσταση ιδίου 
Ν.Π. στο Δήμο Μεταμόρφωσης με το όνομα «Γ΄ ΚΑΠΗ 
Μεταμόρφωσης».

4. Την υπ’ αριθμ. 99/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που αφορά στην τροπο−
ποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Γ΄ ΚΑΠΗ 
Δήμου Μεταμόρφωσης».

5. Την υπ’ αριθμ. 16978/11.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ.Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «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 την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
25343/23.5.2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής, ως εξής:

3. Πόροι του Νομικού προσώπου είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Μεταμόρφωσης, 

ύψους 500.000,00 € ετησίως.
− Κάλυψη δαπάνης
1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη ύψους 500.000,00 ευρώ εις βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης και έχει εγγραφεί 
πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2006 
στον Κ.Α. 6715.0004.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 25343/23.5.2003 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι−
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κής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γεν. Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F

Αριθμ. 4405 (10)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου Φιλαρμονικής Κοινότητας Καλαμπακίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, 

του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια΄ του ν. 3202/2003.
2. Το υπ’ αριθμ. 382/1966 Βασιλικό Διάταγμα που δημο−

σιεύτηκε στο ΦΕΚ 99/τ.Α΄/7.5.1966 περί σύστασης Νομι−
κού Προσώπου με την Επωνυμία «Φιλαρμονική Κοινότη−
τας Καλαμπακίου Νομού Δράμας» όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 48/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμπακίου περί τροποποίησης της συ−
στατικής πράξης της Φιλαρμονικής Κοινότητας Καλα−
μπακίου Ν. Δράμας.

4. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
−Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής 
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία « Φιλαρμονική Κοινότητας Κα−
λαμπακίου Ν. Δράμας» ως εξής:

Α) Την επωνυμία του Νομικού Προσώπου από «Φιλαρ−
μονική Κοινότητας Καλαμπακίου Νομού Δράμας» σε 
«Φιλαρμονική Δήμου Καλαμπακίου».

Β) Την παράγραφο 3 εδάφιο α΄ του άρθρου μόνου του 
β.δ/τος 382/1966 ως εξής:

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι 

30.000,00 €. 
Όπου γίνεται αναφορά στη φράση «Κοινότητα Καλα−

μπακίου», αυτή να αντικατασταθεί από τη φράση «Δήμος 
Καλαμπακίου».

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι σύμφωνο με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 203 
του π.δ/τος 410/1995.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου ποσού 30.000,00 € κατ’ έτος. 

Κατά τα λοιπά ισχύει το υπ’ αριθμ. 382/19656 Βασιλικό 
Διάταγμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα 15 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ 
Αριθμ. 4404 (11)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμπακίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203−205 του π. δ/τος 410/ 

1995, του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια΄ του ν. 3202/ 2003.
2. Την υπ’ αριθμ. 17134/28.8.1985 απόφαση του Νομάρχη 

Δράμας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 629/τ.Β΄/18.10.1985 
περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«ΚΑΠΗ Καλαμπακίου» όπως συμπληρώθηκε και τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 47/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμπακίου περί τροποποίησης της συ−
στατικής πράξης του ΚΑΠΗ Καλαμπακίου..

4. Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξου−
σίας για υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου με την Επωνυμία «ΚΑΠΗ Καλαμπακίου» ως προς 
την παράγραφο 3 περίπτωση α΄ ως εξής: 

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι 

120.000,00 €, ετησίως.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−

ϋπολογισμού του Δήμου ποσού 120.000,00€ κατ’ έτος.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 17134/28.8.1985 από−

φαση του Νομάρχη Δράμας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Δράμα 15 Μαΐου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ 
F

Αριθμ. 9899 (12)
   Καθιέρωση υπερωριών για τους υπαλλήλους της Δ/νσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας που ασχολούνται 
με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέ−
λευσης, από τον Απρίλιο έως και Δεκεμβρίου 2006. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 ΦΕΚ 

90 τ.Α΄/13.6.1994.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.7 του ν. 2738/1999 

ΦΕΚ 120 τ.Α΄/ 8.9.1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 ΦΕΚ 

297 τ.Α΄/23.12.2003.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999 (ΦΕΚ 

154 Α) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων κατά 
τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες.

5. Το υπ’ αριθμ. 265139/4.5.2006 έγγραφο του Υπ. 
Αγρ/κής Αν/ξης και Τροφίμων.

6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρά−
μας για συνεχή, συστηματικό και πλήρη ποιοτικό έλεγχο, 
καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, 
των σταφυλιών για οινοποίηση − οίνων και της τομάτας 
για μεταποίηση, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
για το μόνιμο προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης Ν. Δράμας, το οποίο θα ασχοληθεί με τον ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχο, των νωπών και μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων των σταφυλιών για οινοποίηση − 
οίνων και της τομάτας για μεταποίηση κατά το χρονικό 
διάστημα Απριλίου έως και Δεκεμβρίου του 2006.

2. Ορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων σε δώδεκα (12) 
και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:

α) 430 ώρες για απογευματινή εργασία (14.30 μ.μ.−
22.00μ.μ.) και

β) 95 ώρες για εργασία τη νύχτα (22.00 − 06.00), τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3. Το ύψος της συνολικής δαπάνης προϋπολογίζεται 
σε 3.670 € και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, με τις οποίες θα 
επιχορηγηθεί η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας.

4. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης Δράμας να συγκροτήσει με αποφάσεις 
του και να εποπτεύσει τα ανάλογα συνεργείο υπερω−
ριακής απασχόλησης.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 17 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ 

F
Αριθμ. 06/5389 (13)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλ−

λήλους του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας 
που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγ−
χο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊό−
ντων φυτικής προέλευσης από Απρίλιο έως και Δε−
κέμβριο 2006. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 35 του ν. 2738/1999 

(ΦΕΚ 180/A΄/9.9.1999) περί αρμοδιότητας του οικείου 
Νομάρχη για την έκδοση της παρούσης, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2592/1998.

2. Το άρθρο 10 του ν. 2732/30.7.1999 σχετικά με την 
απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές και ημέ−
ρες αργίας και νυκτερινές ώρες.

3. Την υπ’ αριθμ. 265139/4.5.2006 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με το οποίο κατανέμει τις υπερωρίες για τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο εισαγομένων, εξαγομέ−
νων, αποσυρόμενων ή διακινουμένων στις χώρες της 
Ε. Ε. γεωργικών προϊόντων νωπών και μεταποιημένων 
ή προοριζομένων για μεταποίηση και οινοποίηση για 
την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο 
2006.

4. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Καβάλας για υπερωριακή εργασία των απα−
σχολουμένων στον ποιοτικό έλεγχο γεωργικών προϊό−
ντων γεωπόνων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κατανομή των παρακάτω υπερωριών 
στους εννέα (9) γεωπόνους που θα ασχοληθούν με τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο εισαγομένων, εξαγομέ−
νων, αποσυρόμενων ή διακινούμενων στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της 
εγχώριας αγοράς) γεωργικών προϊόντων νωπών και 
μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση και 
οινοποίηση κατά το δια την περίοδο από Απρίλιο έως 
και Δεκέμβριο του 2006 ως εξής:

 (α) (β) ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνη
     Υπερωριών (€)

Νωπά – Μεταποιημένα 1050 260 1310 9.193
Οινοποίηση 105 25 130 911
ΣΥΝΟΛΟ 700 180 880 10.104

(α) Ώρες απογευματινής εργασίας.
(β) Ώρες Κυριακών, εξαιρέσιμων και νυχτερινών.
Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 10.104 €, θα αντιμε−

τωπιστεί από το φορέα 291 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Καβάλας ΚΑΕ 0211, 2279.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 16 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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