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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1191

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ανάθε−
σης έργου με μίσθωση από τους Τομείς Σύνταξης
και Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Υγειονομικών
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμε−
νων .............................................................................................................
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων...........................................
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων...........................................
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων...........................................
Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς
του Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά
το σχολικό έτος 2008−2009 ..................................................
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών ..............................................................................
Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού του
Παν/μίου Ιωαννίνων για το Α΄ εξάμηνο 2009 .........
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» .......................................................................................
Σύσταση πτέρυγας ημιελεύθερης διαβίωσης στο Κα−
τάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας. .....
Μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης ΜΑΛΑΝΔΡΙ−
ΝΟΥ σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ τύπου......
Σύσταση Σχολικής επιτροπής 1ου και 2ου Νηπιαγω−
γείου Ορμύλιας ................................................................................
Σύσταση νέας Σχολικής επιτροπής του 12/θέσιου Δη−
μοτικού Σχολείου Ορμύλιας .................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κανο−
νικού ωραρίου της Ν.Α Κεφ/νίας και Ιθάκης − Δ/
νση Αγροτικής Ανάπτυξης, για τέσσερις (4) υπαλ−
λήλους που θα απασχοληθούν με τις εγκεκριμέ−
νες δράσεις του Π.Κ.Π «INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα−
Ιταλία»......................................................................................................

Αριθμ. Φ.10060/8970/1697
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(1)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ανάθεσης
έργου με μίσθωση από τους Τομείς Σύνταξης και
Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Υγειονομικών του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17
του ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων
προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/248/16194/25.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
33/2006 ΠΥΣ.
4. Την υπ’ αριθμ. 23679/21.3.2008 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβούλου του ΤΣΑΥ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3655/2008 «Διοι−
κητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58).
6. Την υπ’ αριθμ. Φ. 10042/20529/470/15.9.2008 (ΦΕΚ Β΄
1948) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση έργου με
μίσθωση από το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)».
7. Την υπ’ αριθμ. 23/26.3.2009 (θέμα 30°) συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
του ΕΤΑΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14970

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣ «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.10042/20529/470/15.9.2008
(ΦΕΚ Β΄ 1948) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο σημείο
που αφορά τη δαπάνη που θα προκληθεί από την ανάθεση
έργου με μίσθωση σε γιατρούς από τον Τομέα Υγείας
Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούμενων, ως εξής: αντί για «10.271,46 € πλέον ΦΠΑ για
κάθε ένα γιατρό και φαρμακοποιό», σε «10.271,46 € για
κάθε ένα γιατρό και 10.271,46 € πλέον ΦΠΑ για κάθε ένα
φαρμακοποιό».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ. 10042/20529/470/
15.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1948) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

τιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος. Επιπλέον, ο ιατρός θα πρέπει να έχει τριετή
τουλάχιστον άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ανωτέ−
ρω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε
χιλιάδων (45.000,00) € και θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Τομέα Υγείας Συμβολαιογράφων έτους 2009
(ΚΑΕ 0413).
Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεν θα συν−
δέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και
η εκτέλεσή του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση
του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΔΙΑ

F
Αριθμ. Φ.10060/10131/1923
(2)
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του
ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσω−
πικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
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 Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/96/2907/16.4.2009 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ.
4. Τις από 25.9.2008 γνωμοδοτήσεις − βεβαιώσεις του
Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο»,
αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμε−
νων (ΕΤΑΑ) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για
χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, σε δύο (2) φαρ−
μακοποιούς και έναν (1) ελεγκτή γιατρό ειδικότητας
χειρουργού για την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων
του Τομέα Υγείας Συμβολαιογράφων, στην περιοχή της
Αττικής.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης
σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισό−

F
Αριθμ. Φ.10060/10132/1924
(3)
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του ν.
2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπι−
κού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
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 Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/98/5386/16.4.2009 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ.
4. Τις από 29.12.2008, 15.1.2009 και 29.1.2009 γνωμοδοτή−
σεις − βεβαιώσεις του Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο»,
αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονι−
κό διάστημα ενός (1) έτους, α) σε έναν (1) ελεγκτή ιατρό
και ένα (1) φαρμακοποιό για τον έλεγχο της ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και β) σε τρεις (3) ελεγκτές
γιατρούς και έναν (1) οδοντίατρο για τον έλεγχο της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων
του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν αντίστοιχα πτυχίο
ανώτατης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδα−
πής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης
επαγγέλματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις ανωτέρω
αναθέσεις θα ανέλθει: α) στο ποσό των δεκαπέντε χιλι−
άδων (15.000,00) € περίπου για τον ελεγκτή γιατρό και
τον φαρμακοποιό που θα έχουν ως έργο τον έλεγχο της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων
του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου Τομέα έτους
2009 (ΚΑΕ 0429) και β) στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων
οκτακοσίων (16.800,00) € περίπου για κάθε ένα από
τους τρεις ελεγκτές γιατρούς και τον οδοντίατρο που
θα έχουν ως έργο τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δικη−
γόρων Αθηνών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
συγκεκριμένου Τομέα έτους 2009 (ΚΑΕ 0413).
Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεν θα συν−
δέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και
η εκτέλεσή του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση
του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. Φ.10060/10401/1964
(4)
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του ν.
2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπι−
κού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
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 Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/85/1488/10.4.2009 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ.
4. Την από 20.11.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβού−
λου του ΕΤΑΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο»,
αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονι−
κό διάστημα ενός (1) έτους, σε τρεις (3) φαρμακοποιούς
για τον έλεγχο της φαρμακευτικής περίθαλψης των
ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης

14971

φαρμακευτικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
της αλλοδαπής.
Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ανωτέρω
ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων
επτακοσίων (70.700,00) € περίπου συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (19%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Αθηνών έτους 2009 (ΚΑΕ 0413).
Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεν θα συν−
δέεται με το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας και
η εκτέλεσή του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση
του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 17226/Δ5.56
(5)
Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του Δημό−
σιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό
έτος 2008−2009.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ. Ε.Κ.
513/Β/10.3.2004).
3) Τις διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσε−
ως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21.6.1971) και του ν. 2956/2001
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 258/
Α/6.11.2001.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989) και του π.δ. 372/
1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας»
(Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.1995).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του β.δ. 3/6.6.1952 «Περί
εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών» (Φ.Ε.Κ. 157/Α/6.6.1952)
και του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λει−
τουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30.9.1985).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982
(Φ.Ε.Κ. 65/Α/31.5.1982) και του άρθρου 51 του ν. 1892/1990
(Φ.Ε.Κ. 101/Α/31.7.1990).
7) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6,
παρ. 3 εδ. α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ. 1 εδ. α, θ
και παρ. 2 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006).
8) Την υπ’ αριθμ. 40041/12.4.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ−
τηρίων (TEE) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγ−
γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ
639/Β/27.4.2007).
9) Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,
(ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).
10) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση
2201/19/12.5.2009, έγγραφο Β120532/14.5.2009).
11) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του ΟΑΕΔ, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθη−
τείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική
άσκηση σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά το σχο−
λικό έτος 2008−2009 ως εξής:
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Νομού Πιερίας: 3 μα−
θητές
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 3 μαθητές
Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 36376/Β2
(6)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/
2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση 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.».
5. Το υπ’ αριθμ. 2721/30.3.2009 έγγραφο του Γεωπο−
νικού Παν/μιου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την
αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών του ως άνω Ιδρύματος.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την
εν λόγω απασχόληση συνολικού ύψους 8.050,00 Ευρώ

θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον
υπό έγκριση προϋπολογισμό του Γεωπονικού Παν/μιου
Αθηνών έτους 2009 (ΚΑΕ 0261).
7. Την υπ’ αριθμ. 2305/14.4.2009 απόφαση έγκρισης
υπερωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Ερ−
γασίας (Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών).
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β/21.1.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπο−
λογισμού έτους 2009 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε δέκα πέντε (15) υπαλλήλους με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος
αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν εκατόν είκοσι (120)
ώρες για κάθε υπάλληλο για το χρονικό διάστημα από
1.1.2009 έως 30.6.2009.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 8.050,00 Ευρώ
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογι−
σμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 52003/Β2
(7)
Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού του
Παν/μίου Ιωαννίνων για το Α΄ εξάμηνο 2009.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/ 2003».
3. Το υπ’ αριθμ. 16895/28.4.2009 έγγραφο του Παν/μίου
Ιωαννίνων καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού της
συνεδρίασης 1033/1.12.2008 του Πρυτανικού Συμβουλίου
από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόλη−
ση είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Πανεπιστημίου
στο πλαίσιο των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του Ιδρύ−
ματος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Το γεγονός ότι για το έτος 2009 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Παν/μίου
Ιωαννίνων συνολικού ύψους διακοσίων δέκα χιλιάδων
(210.000,00) Ευρώ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής απασχόλησης.
5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β/21.1.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέραν από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, σε εκατόν πενήντα (150) μονίμους υπαλλήλους
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Α΄ εξάμηνο του
έτους 2009.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης, ύψους συνολικά ογδόντα πέντε χι−
λιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτών (85.525,28) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων (ΚΑΕ 0261), μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 30.6.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθμ. 73447
(8)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση α΄
(ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρ−
θρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67Α/6.5.1997) και του
άρθρου 31 του ν. 2664/1998 παρ. 1 (ΦΕΚ 275Α/3.12.1998).
2. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
β΄ (ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67Α/6.5.1997) και
του άρθρου 21 του ν. 2521 παρ. 5 περίπτωση β΄ (ΦΕΚ
174Α/1.9.1997).
3. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση
γ΄ (ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει αντικατασταθεί με
το άρθρο 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση γ΄ (ΦΕΚ
174Α/1.9.1997) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 31 του
ν. 2664/1998 παρ. 3 (ΦΕΚ 275Α/3.12.1998).
4. Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ.7 περίπτωση ιβ΄
(ΦΕΚ 104Α/4.6.1996), όπως έχει προστεθεί με το άρθρο
60 του ν. 3160/2003 παρ. 6 (ΦΕΚ 165Α/30.6.2003).
5. Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης.
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6. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια και
τη βελτίωση της διαβίωσης των κρατουμένων, αποφα−
σίζουμε:
Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τα παρακάτω έργα:
1. Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και
παραλαβή του έργου: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στο
Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων για την πλήρη λειτουρ−
γία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
2. Μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη και πα−
ραλαβή του έργου: «Συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας
στα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού και Κέρκυρας
για την αποφυγή από αέρος προσβολή» (προσγείωση
ελικοπτέρου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 47376
(9)
Σύσταση πτέρυγας ημιελεύθερης διαβίωσης στο
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του
ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/29.12.1999 τ. Α΄).
2. Την από 10.2.2009 Πρόταση του Συμβουλίου Φυλα−
κής του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θήβας.
3. Την ανάγκη ένταξης των κρατουμένων γυναικών
στο θεσμό της Ημιελεύθερης Διαβίωσης.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώ−
να Θήβας ως Κατάστημα στο οποίο λειτουργεί Τμήμα
Ημιελεύθερης Διαβίωσης σε χώρο που έχει ορισθεί από
το Συμβούλιο Φυλακής του Καταστήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 74181
(10)
Μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης ΜΑΛΑΝΔΡΙ−
ΝΟΥ σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ τύπου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/29.12.1999 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/29.12.1999 τ.Α΄).
2. Το υπ’ αριθμ. 122/1997 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ
112/3.6.1997 τ. Α΄) «Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης Α’
Τύπου στην Κοινότητα Μαλανδρίνου Ν. Φωκίδας».
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3. Το υπ’ αριθμ. 3728/31.3.2009 έγγραφο του Διευθυντή
του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Α΄ Τύπου Μαλαν−
δρίνου με το οποίο προτείνεται η μετατροπή του Γενι−
κού Καταστήματος Κράτησης Α΄ Τύπου Μαλανδρίνου
σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ Τύπου.
4. Τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
κράτηση στο εν λόγω Κατάστημα κρατουμένων με ποι−
νές κάθειρξης.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή του Γενικού Καταστήματος Κράτησης
Α΄ Τύπου στην Κοινότητα Μαλανδρίνου Φωκίδας σε
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ Τύπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 1239
(11)
Σύσταση Σχολικής επιτροπής 1ου και 2ου Νηπιαγωγεί−
ου Ορμύλιας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των α.240 και 243 του ν. 3463/2006.
2. Την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990.
3. Την υπ’ αριθμ. 45723/Δ4/11.4.2008 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 704/Β/22.4.2008).
4. Την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ορμύλιας, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ορμύλιας», η λει−
τουργία της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις του
αρθρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄).
2. Έργο της Σ.Ε είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργί−
ας του σχολείου (θέρμανσης, φωτισμού ύδρευσης, τηλε−
φώνων αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ) μικροεπισκευές
και μικροσυντηρήσεις του διδ/ριου, ο εξοπλισμός των
σχολείων με εποπτικά μέσα, η διαχείριση των εσόδων
από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλι−
κείων καθώς και άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.
3. Το συστημένο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από
πενταμελές (5) Δ/κό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζε−
ται από:
α) τον εκάστοτε Δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως
Πρόεδρος,
β) ένα δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας,
γ) την Δ/ντρια του Α΄ Νηπιαγωγείου,
δ) την Δ/ντρια του Β΄ Νηπιαγωγείου,
ε) τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδε−
μόνων.
Όταν κάποιο μέλος της Σ.Ε αποχωρεί για οποιον−
δήποτε λόγο, πρέπει να προτείνεται η αντικατάστασή

του είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Δ/ντή του
σχολείου.
4. Η θητεία των μελών της Σ.Ε ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνήθως ακολουθεί τη θη−
τεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση της νέας Σχολ, Επιτροπής (αρ. 203 παρ.
3 του π.δ. 410/1990).
5. Η επιτροπή στην πρώτη της μετά το διορισμό της
συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον γραμ−
ματέα. Ταμίας με την έννοια του αξιώματος δεν υπάρ−
χει μπορεί όμως να οριστεί με την ίδια απόφαση και
για λειτουργικούς λόγους προτείνεται ο Δ/ντής του
σχολείου.
Την οικονομική διαχείριση ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής (64447/21.2.1991 ΦΕΚ 136Β κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Παιδείας). Όταν αυτός κωλύεται, ορίζεται ένα μέλος της
Επιτροπής,το οποίο θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα ως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Προέδρου.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των
Αρχών και των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο εφόσον κωλύεται ο Πρόεδρος.
6. Οι λοιποί όροι της λειτουργίας της «Σχολική Επι−
τροπή του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ορμύλιας» θα ρυθ−
μίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 5 του ν. 1894/1990
(ΦΕΚ 110Α΄).
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ορμύλιας.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
1239/14.5.2009).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 14 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 1240
(12)
Σύσταση νέας Σχολικής επιτροπής του 12/θέσιου Δη−
μοτικού Σχολείου Ορμύλιας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των α. 240 και 243 του ν. 3463/2006.
2) Την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990.
3) Την υπ’ αριθμ. 45723/Δ4/11.4.2008 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 704/Β/22.4.2008).
4) Την υπ’ αριθμ. 2445/1991 απόφαση του Νομάρχη
Χαλκιδικής για τη σύσταση Σχολικής επιτροπής Κοινό−
τητας Ορμύλιας, όπως ισχύει.
5) Την υπ’ αριθμ. 24/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ορμύλιας, αποφασίζουμε:
1. Την κατάργηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του
Δημοτικού Σχολείου και του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου
Ορμύλιας.
2. Τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας», η
λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις
του αρθρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄).
3. «Έργο της Σ.Ε είναι η διαχείριση των πιστώσεων που
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργί−
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ας του σχολείου (θέρμανσης, φωτισμού ύδρευσης, τηλε−
φώνων αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ) μικροεπισκευές
και μικροσυντη ρήσεις του διδ/ριου,ο εξοπλισμός των
σχολείων με εποπτικά μέσα, η διαχείριση των εσόδων
από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλι−
κείων καθώς και άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.
4. Το συστημένο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από
πενταμελές (5) Δ/κό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζε−
ται από:
α) τον εκάστοτε Δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως
Πρόεδρο,
β) έναν δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας,
γ) την Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου,
δ) ένα δημότη του Δήμου,
ε) τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδε−
μόνων.
Όταν κάποιο μέλος της Σ.Ε αποχωρεί για οποιον−
δήποτε λόγο, πρέπει να προτείνεται η αντικατάστα−
σή του είτε από τον Πρόεδρο, είτε από το Δ/ντή του
σχολείου.
5. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνήθως ακολουθεί τη θη−
τεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση της νέας Σχολ. Επιτροπής (αρ. 203 παρ.
3 του π.δ. 410/1990)
6. Η επιτροπή στην πρώτη της μετά το διορισμό της
συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον γραμμα−
τέα και τον ταμία, που με την έννοια του αξιώματος δεν
υπάρχει μπορεί, όμως να οριστεί με την ίδια απόφαση
ο Δ/ντής του σχολείου, για λειτουργικούς λόγους.
Την οικονομική διαχείριση ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής (64447/21.2.1991 ΦΕΚ 136Β κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Παιδείας). Όταν αυτός κωλύεται, ορίζεται ένα μέλος της
Επιτροπής,το οποίο θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα ως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Προέδρου.
7. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των
Αρχών και των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο ή τον
Αντιπρόεδρο εφόσον κωλύεται ο Πρόεδρος.
8. Οι λοιποί όροι της λειτουργίας της «Σχολικής Επι−
τροπής του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου» θα ρυθμί−
ζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 5 του ν. 1894/1990
(ΦΕΚ 110Α΄).
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ορμύλιας.
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
1240/14.5.2009).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 14 Μαΐου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 4421
(13)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονι−
κού ωραρίου της Ν.Α Κεφ/νίας και Ιθάκης − Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης, για τέσσερις (4) υπαλλήλους
που θα απασχοληθούν με τις εγκεκριμένες δράσεις
του Π.Κ.Π «INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα−Ιταλία».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 περί «Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/Α) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή διατάξεων πολιτικών συνταξιούχων του
Δημοσίου, ρύθμιση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 57/Α/1998).
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ
297/Α/23.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/9.9.1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α/1999).
5. Την έγκριση του προγράμματος «POPRURA:
POSIDONIA OCEANICA», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέραν
του κανονικού ωραρίου, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ν.Α., για τέσσερις (4) υπαλλήλους και συγκεκριμένα
μόνο δαπάνες για υπερωριακή απογευματινή εργασία,
για το χρονικό διάστημα από 29.4.2009 έως 30.6.2009 για
σύνολο πεντακοσίων δέκα έξι (516) ωρών υπερωριακής
απασχόλησης που θα απασχοληθούν στο εγκεκριμένο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα−Ιταλία
«τίτλος έργου PΟRPURA: POSIDONIA OCEANICA», Ανα−
γκαίουσα δαπάνη 3.100 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 29 Μαΐου 2009
Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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