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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97831/Γ7
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/21.9.2005 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1332/Β΄/21.9.2005).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92987/Γ7/21.9.2005
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1332/Β΄/21.9.2005). ...
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για
τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι−
τών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέ−
σβου. .........................................................................................................
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστι−
κής Τουριστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΕΠΟΤΑΣ)»
σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν.
3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Σητείας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)»..............................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα, στο κοινωφελές ίδρυμα «Χαρίσειο Γηρο−
κομείο Θεσσαλονίκης». .............................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στον ΦΡΑΓΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΗΛΙΑ ...........................................................................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ..............................................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ ........................................................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Τσιαμπάζη Πασχαλία του
Γεωργίου ...............................................................................................
Υπερωριακή απασχόληση για τους επόπτες κυκλο−
φορίας ζωοτροφών που ασχολούνται με ελέγχους
που δεν εμπίπτουν στις διάταξεις του άρθρου 14
του ν.3460/2006, για το Β΄ εξάμηνο 2009 .................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΙΕ/10055/Π07/4/
00108/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου ................................................ 10
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 14/οικ. 2870/
9.7.2009 απόφαση Νομάρχη Καβάλας ......................... 11

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1,
και της παραγράφου 2, άρθρο 7, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188/Α΄/23.9.1997).
2. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/Α΄) «Δομή και
Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 16 του ν.1824 (ΦΕΚ 296/Α΄), με το οποίο κυ−
ρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργική απόφαση
με θέμα «΄Ιδρυση λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
4. Το άρθρο 29 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ 2α, του
ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.6.98 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 658/Β΄) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολεί−
ων».
6. Το άρθρο 8, παρ 16, του ν. 3194 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003)
«Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατά−
ξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. 37876/Στ5 (ΦΕΚ 608/Β΄/26.4.2004) με
θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του
ΥΠΕΠΘ».
8. Την υπ’ αριθμ. 115776/Γ7/17.10.2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 447/ΥΟΔΔ/17.10.2007) «Συγκρότηση Καλλι−
τεχνικής Επιτροπής».
9. Την υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργική απόφαση
με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων του
ημερήσιου Γυμνασίου».
10. Την υπ’ αριθμ. 63447/Γ2/27.6.2005 υπουργική από−
φαση με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄ Β΄ Γ΄ τάξεων
του Ενιαίου Λυκείου».
11. Την υπ’ αριθμ. 163/21.7.2009 Πράξη της Καλλιτεχνι−
κής Επιτροπής.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Προσθέτουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τά−
ξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Μουσικού Γυμνασίου το μάθη−
μα «Πληροφορική» για μια (1) ώρα την εβδομάδα. Το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων διαμορφώνεται από 44 ώρες σε 45 ώρες.
Β. Προσθέτουμε στην Γ΄ τάξη Ενιαίου Μουσικού Λυκεί−
ου τον Κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής στην Τεχνο−
λογική Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63447/
Γ7/27.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 921/Β΄/5.7.2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. οικ.22305/10041
(2)
΄Εγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη
λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2218/1994 και 2240/1994 «΄Ιδρυση
και λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση
και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του ν.2527/1997 «Τροποποίηση διατά−
ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
( ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).
6. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7.0ΔΕ ΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τα οποία παρέ−
χονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση
των συμβάσεων των ΚΕΠ.
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη, το
οποίο αφορά έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ Βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως
30.9.2009 και σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα
πρέπει να συναφθούν οι κατανεμηθείσες συμβάσεις.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12−41/19879/5.8.2009 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη,
το οποίο αφορά τροποποίηση του πίνακα έγκρισης
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως
έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, των
οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά
το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009, στον
οποίο προστίθεται έγκριση δύο συμβάσεων εξάμηνης
διάρκειας για την στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Λέσβου,
διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στο ΚΕΠ της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, του οποίου οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−

γου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως
30.9.2009, με την προϋπόθεση εφαρμογής των παρα−
κάτω όρων:
2. α) Ταχυδρομική αποστολή της ηλεκτρονικά συνα−
φθείσας σύμβασης στο Υπουργείο Εσωτερικών στην
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.
β) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης, στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
γ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (Προκήρυξη 7Κ/2006 και
4Κ/2007), εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις δύο
προκηρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμ−
βάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους
του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.
δ) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεκ με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
ε) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω
όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμβάσεις
οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρηματο−
δοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
4. Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
ως εξής:
α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: χρηματοδότηση από
το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου οκτακόσια ογδόντα (880) Ευρώ.
β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών: χρηματοδότηση από
τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος της μηνι−
αίας αμοιβής αντιστοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
γ) Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών, λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση οκτακόσια ογδό−
ντα (880) ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος
αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).
δ) Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου, άνω των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών, λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση χίλια (1.000)
ευρώ (με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυτού
του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).
Τα παραπάνω άτομα θα απασχοληθούν στο έργο της
λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο
καθηκόντων των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λέσβου.
Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτιστεί
σύμφωνα με απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτο−
μέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του αναδόχου.
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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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