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Αρ. Φύλλου 999

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

20 Ιουνίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΠΑΠΠΑ ΕΛΣΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ.

Πολιτογράφηση ομογενών ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΠΑΠΠΑ ΕΛΣΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ ...
Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών ΕΛ−ΓΚΙΡΙ−
ΝΤΛΙ ΜΑΧΕΡ − ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΜΙ ....................................
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής ΠΕΤΙΑ ΝΤΗ−
ΜΗΤΡΟΒΑ του ΙΒΑΝΤΣΟ ..........................................................
Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ ..........................................................................
΄Εγκριση απόδοσης οικονομικού αποτελέσματος δι−
ετίας 2005−2006 της Επιτροπής Ανταγωνισμού .
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ηλιούπολης της Δ΄/
Α (ημέρα Σάββατο) .......................................................................
Αναπροσαρμογή εφ’ άπαξ αποζημιώσεως φορτ/τών
Λιμένος Ραφήνας ...........................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΝΤΑΒΤΙΑΝ
ΝΑΪΡΑ ΚΑΙ 2) ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΡΑΖΜΙΚ ......................................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΙΡΙΑΖΩΒ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ......................................................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΑΘΑΝΑΣΙΑ−
ΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και 2) ΑΛΧΑΖΟΒ ΜΙΧΑΗΛ ..................
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από
το Δήμο Σκοπέλου για τη λειτουργία του (138Π)
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου
Σκοπέλου Παράρτημα................................................................
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Φι−
λαρμονική Δήμου Βόλου ..........................................................
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δη−
μοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Βελεστίνου Δή−
μου Φερών ...........................................................................................
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου
Θηβαίων .................................................................................................

1

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

2

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 68309/35140/8.6.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνονται δεκτές οι από 5.11.1998 αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και
β) ΠΑΠΠΑ ΕΛΣΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ö
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(2)
Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών ΕΛ−ΓΚΙΡΙΝΤΛΙ
ΜΑΧΕΡ − ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΜΙ.

8

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

9
10

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 57900/23255/11.6.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 19.9.2005 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΕΛ − ΓΚΙ−
ΡΙΝΤΛΙ ΜΑΧΕΡ −ΜΙΧΑΗΛ του ΣΑΜΙ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

11
12

F
(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής ΠΕΤΙΑ ΝΤΗ−
ΜΗΤΡΟΒΑ του ΙΒΑΝΤΣΟ
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

14

Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88665/22505/6.6.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 28.8.2000 αίτηση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής ΠΕΤΙΑ ΝΤΗ−
ΜΗΤΡΟΒΑ του ΙΒΑΝΤΣΟ, για την απόκτηση της Ελλη−
νικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθ. Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813
(4)
Καθορισμός της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων
ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως
του ΤΕΘΑ».
β. Τις διατάξεις του ν.δ. 93/1973 «Συμπλήρωση διατά−
ξεων για εκμισθώσεις ακινήτων ΤΕΘΑ».
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 4198/1961.
δ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 246717/1.3.2006 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας».
ε. Την υπ’ αριθμ. 66/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ που
αναφέρεται στις διαδικασίες εκμίσθωσης ακινήτων ΤΕΘΑ
η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. Φ.954/7/550930/
Σ.2546/10.4.2006/ΓΕΣ/ΔΟΙ απόφαση του ΥΦΕΘΑ.
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και το γεγονός ότι
δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του
Κρατικού Π/Υ.
ζ. Σχετική εισήγηση του ΤΕΘΑ (ΦΕΕ Φ.914.2/Γ/2658/6.2006),
αποφασίζουμε:
1. Οι εκμισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ προς
οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πραγμα−
τοποιούνται με την εξής διαδικασία:
α. Με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα ενερ−
γείται από τους Σχηματισμούς Σ.Ξ. (Μονάδες των Σχη−
ματισμών που παρακολουθούν τα ακίνητα ή επιτροπές
που θα ορίζονται από τους Σχηματισμούς).
β. Η κατακύρωση των διαγωνισμών θα ενεργείται από
τους Διοικητές των Σχηματισμών.
2. Κατ’ εξαίρεση οι εκμισθώσεις ακινήτων προς το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή επο−
πτευόμενους από το Δημόσιο, δύνανται να πραγματο−
ποιούνται άνευ διενέργειας διαγωνισμού κατόπιν απο−
φάσεως της ΔΕ/ΤΕΘΑ.
3. Η διαδικασία εκμισθώσεων διενεργείται μετά την
έγκριση του ΓΕΣ/ΔΥΠΟ, έγκριση η οποία κοινοποιείται
και στο ΤΕΘΑ.
4. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις ακινήτων κατατίθε−
νται υπέρ ΤΕΘΑ και ΕΚΟΕΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες αποφάσεις.
5. Κάθε καταρτιζόμενη σύμβαση μίσθωσης πρέπει να
περιλαμβάνει:
α. Διάγραμμα υπό κλίμακα στο οποίο να περιγράφεται
το μίσθιο (είδος, έκταση, όρια, επικείμενα κ.λπ.).
β. Διάρκεια μίσθωσης.
γ. Μίσθωμα που κατακυρώθηκε στον πλειοδότη και
χρονολογία καταβολής αυτού (κατά μήνα, τρίμηνο, εξά−
μηνο), το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 6%
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και καταβάλλεται
προκαταβολικά.
δ. Κατάθεση ανάλογης χρηματικής εγγύησης για την
τήρηση των όρων της σύμβασης που αποδίδεται στο

δικαιούχο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση
παράβασης των όρων, το ποσό της εγγύησης θα κατα−
πίπτει στο ΤΕΘΑ σαν ποινική ρήτρα.
ε. Ότι ο μισθωτής απαγορεύεται να αλλάξει τη χρήση
που συμφωνήθηκε για το ακίνητο που εκμισθώνεται ή
να παραχωρήσει τη χρήση του σε άλλο Φυσικό ή Νομικό
Πρόσωπο ή να εκμισθώσει αυτό.
στ. Ότι σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται.
ζ. Ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτηση του μισθωτή από
κάθε δικαίωμά του για τη μείωση του μισθώματος από
τυχόν ελαττώματα του εκμισθωμένου ακινήτου, έστω
και κρυμμένων τέτοιων και από τυχόν δικαιώματός του,
του ισχύοντος ή πρόκειται να ισχύσει ενοικιοστασίου.
η. Ότι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως και μορφής που
αποσκοπούν στη βελτίωση, διαρρύθμιση, συντήρηση
κ.λπ. του εκμισθωμένου ακινήτου, θα γίνονται κατόπιν
προηγουμένης έγκρισης του εκμισθωτή, μετά τη λήξη
δε της μίσθωσης θα παραμένουν αυτές προς όφελος
του μισθίου, του μισθωτή παραιτούμενου ρητά και ανε−
πιφύλακτα από τώρα του δικαιώματος αποζημίωσής του
από την αιτία αυτή.
θ. Ότι ο μισθωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή των πά−
σης φύσεως φόρων, τελών εισφορών, κρατήσεων κ.λπ. υπέρ
Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά τρίτων.
ι. Ότι οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της μίσθωσης
μόνο εγγράφως θα αποδεικνύεται, κάθε δε παράβαση
ή μη συμμόρφωση του μισθωτή προς τους όρους του
μισθωτηρίου συμφωνητικού συνεπάγεται τη λύση της
μίσθωσης και την από το μίσθιο βίαια αποβολή ή έξωση
αυτού όπως και παντός τρίτου που έλκει από αυτόν
δικαιώματα κατά την οικεία διαδικασία, καθισταμένων
απαιτητών στην περίπτωση αυτή και των μη δεδουλευ−
μένων μισθωμάτων, παρακρατούμενης συγχρόνως και
της εγγύησης που καταπίπτει υπέρ του ΤΕΘΑ.
6. Η εκμίσθωση δεν δύναται να συνομολογηθεί για πε−
ρίοδο μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Κατ’ εξαίρεση και
μετά από έγκριση του ΤΕΘΑ μπορούν να εκμισθωθούν
ακίνητα για διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, όταν
αυτές συνδυάζονται με ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή,
αλλά όχι μεγαλύτερη των εννέα (9) ετών, πέραν των οποί−
ων απαιτείται μεταγραφή σύμφωνα με «Α.Κ. 618».
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύου−
σες διατάξεις περί εκμίσθωσης Δημόσιων Κτημάτων. Οι
λεπτομέρειες δε εφαρμογής της παρούσης απόφασης,
ρυθμίζονται με Πάγια Διαταγή του ΓΕΣ/ΔΥΠΟ.
8. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Β2 − 2050
(5)
΄Εγκριση απόδοσης οικονομικού αποτελέσματος διετί−
ας 2005−2006 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονο−
πωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθε−
ρου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ν. 3373/ 2005 ΦΕΚ 188/τ.Α΄/2.8.2005) ως και τις διατάξεις του
ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/τ.Α/19.8.2005) «Αρχές και κανόνες
για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του Εμπορίου και της αγοράς –θέματα
Υπουργείου Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2006 (29/Α) «Οργανισμό
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 49 της υπ’ αριθμ.
8275/15.12.2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1890/Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού».
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β΄), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/2006 όμοια απόφαση.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/4040/24.2.2006 (ΦΕΚ 249/
Β/27.2.2006) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη
Παπαθανασίου».
8. Κατάσταση εκτελεσθέντος προϋπολογισμού έως
31.12.2006 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
9. Τα πρακτικά της Ολομέλειας της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού 1042/22.3.2007 και 1051/19.4.2007.
10. Το γεγονός ότι στον κωδικό 3299 «Λοιπές απο−
δόσεις σε Οργανισμούς, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα»,
υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του
έτους 2007.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
12. Το υπ’ αριθ. 2300/24.4.2007 έγγραφο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, σχετικά με το κλείσιμο του Ισολογισμού
οικονομικού έτους 2006 της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόδοση, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει και τις διατάξεις
του άρθρου 49 της υπ’ αριθμ. 8275/15.12.2006 της (ΦΕΚ
1890/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανά−
πτυξης «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού» ποσού € 5.848.556,11 (πέντε
εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πε−
ντακοσίων πενήντα έξι Ευρώ και έντεκα λεπτών) εκ του
οικονομικού αποτελέσματος της διετίας 2005−2006 της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως κατωτέρω:
1. Ποσό € 3.548.556,11 (Ευρώ τριών εκατομμυρίων πε−
ντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πε−
νήντα έξι και έντεκα λεπτών), ως έσοδο στον κρατικό
προϋπολογισμό και
2. Ποσό € 2.300.000,00 (Ευρώ δύο εκατομμυρίων τρι−
ακοσίων χιλιάδων), ως ενίσχυση του ειδικού λογαρια−
σμού « Εισφορές εξ εγγυήσεως φιαλών υγραερίου» Νο
540024−42.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 20083
(6)
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ηλιούπολης της Δ΄/Α
(ημέρα Σάββατο).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2323/
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/
2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την
ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών
στην περιφέρεια της Ν. Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσα−
λονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμ−
βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το υπ’ αριθμ. 13165/4.7.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς − Πειραιά με το οποίο
μας διαβιβάστηκε:
α) η υπ’ αριθμ. 20/31.5.2007 (θέμα 12°) πράξη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
β) η υπ’ αριθμ. 168/2007 πράξη του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ηλιούπολης και
γ) το υπ’ αριθμ. 1014/21/9−α΄/25.5.2007 έγγραφο της Τρο−
χαίας Ελληνικού σχετικά με το χώρο λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς Ηλιούπολης της Δ΄/Α, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ηλιού−
πολης της Δ΄/Α του Δήμου Ηλιούπολης (ημέρα Σάββατο)
εκ περιτροπής ανά 4/μηνο στις οδούς:
1. Τσαμαδού − Πατριάρχου Γρηγορίου και στις δύο
πλευρές του δρόμου (άνοδο και κάθοδο) από οδό Κλει−
ούς και προς τα πάνω.
2. Στεφάνου Σαράφη από την οδό Σπύρου Μήλιου έως
την οδό Βησσαρίου και Χρισοστόμου Σμύρνης, αριστερά
από την οδό Στεφ Σαράφη.
3. Ηρακλέους συμπεριλαμβανομένης και της οδού
Σπύρου Μήλιου.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./10605
(7)
Αναπροσαρμογή εφ’ άπαξ αποζημιώσεως φορτ/τών
Λιμένος Ραφήνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 περί διοίκησης, οργά−
νωσης στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις των ν. 3200/1955, ν.δ. 532/1970, β.δ. 711/1970,
β.δ. 179/1970, ν. 1147/1972, β.δ. 802/1972, π.δ. 1156/ 1977.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 360/1997 και του άρθρου 1 του
ν. 2503/1997 περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης
της Περιφέρειας κ.λπ.
4. Την υπ’ αριθμ. 61431/12159/60 υπουργική απόφαση
«περί εγκρίσεως κανονισμού Κ.Α.Φ. Λιμένος Ραφήνας».
5. Το υπ’ αριθμ. Φ3α/11036/24.4.2007 έγγραφο του Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί ανα−
προσαρμογής εφ’ άπαξ αποζημίωσης των φορτ/των
του ΚΑΦ Λιμένος Ραφήνας .
6. Το αντίγραφο του πρακτικού της υπ’ αριθμ.
89/20.11.2006 Συνεδρίασης του Δ.Ε. του Κ.Α.Φ. Λιμένος
Ραφήνας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή της εφ’ άπαξ απο−
ζημιώσεως των φορτ/τών του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ραφήνας
ως εξής:
α) Για τα δέκα (10) πρώτα έτη συμμετοχής στο Κ.Α.Φ.Λ.
2.123,28 EURO.
β) Για κάθε έτος συμμετοχής από το ενδέκατο (11°)
και εφεξής πόσο 424,67 EURO.
γ) Το ανώτατο όριο της εφ’ άπαξ αποζημίωσης δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσόν του 12.739,64 EURO .
2. Τα έξοδα κηδείας παραμένουν στο ποσόν των
1.999,50 EURO.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 25 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
(8)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΝΑΪ−
ΡΑ ΚΑΙ 2) ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΡΑΖΜΙΚ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 501/31.5.2007 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 53/1.12.2005 αίτηση της
ομογενούς ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΝΑΪΡΑ συζ. Γκαμπρελιάν Αρμάν
θυγ. του Τγκράν και της Καρίνα και των ανηλίκων τέ−
κνων της ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΙΑΝΑΝ ΑΝΙ και ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΙΑΝΑΝ
ΡΟΜΑΝ του Αρμάν και της Ναϊρα, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθμ. 701/31.5.2007 απόφαση της προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η 39/26.8.2005 αίτηση του ομο−
γενούς ΝΤΑΒΤΙΑΝ ΡΑΖΜΙΚ του Τιγκράν και της Καρίνα,
περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΙΡΙΑΖΩΒ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 700/31.5.2007 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης, γίνεται αποδεκτή η από 10/14.3.2006 αίτηση του
ομογενούς (KΙRYAZOV ANASTAS) ΚΙΡΙΑΖΩΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙ−
ΟΣ του Δημητρίου και της Ανίσια, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου
του από ΚΙΡΙΑΖΩΒ σε ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
(10)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και 2) ΑΛΧΑΖΟΒ ΜΙΧΑΗΛ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 702/31.5.2007 απόφαση της Προϊστα−
μένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ. Α΄) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ’
αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄) απόφαση
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, γί−
νεται αποδεκτή η 87/28.11.2006 αίτηση της ομογενούς
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Μολτσάνωφ Γεννάδιου
και της Αθανασιάδη Παναήλα, περί αποκτήσεως της
Ελληνικής ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου
της από ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ σε ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. 703/31.5.2007 απόφαση της Προϊ−
σταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/10.11.2004, τ.
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας»
και την υπ’ αριθμ. 1104/28.3.2003 (ΦΕΚ 413/9.4.2003 τ. Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, γίνεται αποδεκτή η 46/24.10.2005 αίτηση του
ομογενούς ΑΛΧΑΖΟΒ ΜΙΧΑΗΛ του Ματθαίου και της
Νατέλας, περί αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας
και εξελληνισμού του επωνύμου του από ΑΛΧΑΖΟΒ σε
ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ.
Η Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
F
Αριθ. 6198
(11)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το
Δήμο Σκοπέλου για τη λειτουργία του (138Π) Κέ−
ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Σκοπέ−
λου Παράρτημα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 6 ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» σύμ−
φωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης
συμβάσεων έργου από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους
Πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα.
3. Της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/6.8.2004)
«ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης», σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται
ότι: «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε−
ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της
Π.Υ.Σ. 55/98».
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/170/11780/10.5.2007 έγ−
γραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο στάλθηκαν πίνακες
κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, για χρονικό
διάστημα έως τρεις (3) μήνες για την στελέχωση των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των οποίων οι
συμβάσεις έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα
από 1.6.2007 έως 30.6.2007, με τον όρο ότι οι συμβάσεις
λήγουν από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το
Κ.Ε.Π. υε μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σχετική με τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης
έργου ενός (1) Φυσικού προσώπου, ειδικότητας όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 για
τη λειτουργία του (138Π) Κέντρου εξυπηρέτησης πολι−
τών (ΚΕΠ) του Δήμου Σκοπέλου (Παράρτημα), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο και για χρονικό
διάστημα έως τρεις (3) μήνες.
Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως μέχρι τη συμπλή−
ρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το οποίο
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το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2.
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μηνου η αμοιβή
ορίζεται σε 12.000 € ετησίως και χρηματοδοτείται από
τον τακτικό προϋπολογισμό.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Κ.Ε.Π. του Δήμου
Σκοπέλου (Παράρτημα).
Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.
Σας επισημαίνουμε ότι:
1. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως από τη χρονική
στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό,
ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε
συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την
προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία
θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρε−
σία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ
δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη
χρηματοδοτήσει.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί−
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Αθ. Νάκου.
Οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα κα−
θορισθούν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 2527/1997.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 6198/ 21.5.2007).
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 5349
(12)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Φι−
λαρμονική Δήμου Βόλου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2503/1997 και του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των
ΟΤΑ.
3) Την υπ’ αριθμ. 3/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου.
4) Την υπ’ αριθμ. 65/10.4.2007 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Βόλου.
5) Τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου Κόκκαλη
Βασιλικής.
6) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 5.000,00
€.
7) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη από τη Φιλαρμονική Δή−
μου Βόλου ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου διάρκειας ενός (1) έτους για τον καθαρισμό και
τη συντήρηση των μουσικών οργάνων (πνευστών) της
Φιλαρμονικής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 22 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 6547
(13)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δη−
μοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Βελεστίνου Δήμου
Φερών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 και του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
2) Την υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των
ΟΤΑ.
3) Την υπ’ αριθμ. 10/2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης
Βελεστίνου Δήμου Φερών.
4) Την υπ’ αριθμ. 3308/18.5.2007 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Φερών.
5) Την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου Αργύρη
Κοπάνα.
6) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 5.000,00
€.
7) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου διάρκειας έξι (6) μηνών, από τη Δημοτική Αναπτυξι−
ακή Επιχείρηση Βελεστίνου Δήμου Φερών, ενός/μιας (1)
Χειριστή/στριας Η/Υ για τη καταγραφή και καταχώρηση
στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή όλων των εγγράφων −
οικονομικών στοιχείων που αφορούν τη Δ.Α.Ε.Β. από
την ημερομηνία σύστασής της, έως την ημερομηνία που
θα προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3463/2006, έτσι
ώστε να υπάρξει μία αναλυτική καταγραφή όλων εκεί−
νων των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την έναρξη
λειτουργίας της νέας επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 22 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 5581
(14)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Θη−
βαίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:

• 31 του ν. 3013/2002
• 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
• 6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/18.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/
11123/6.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία πα−
ρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση
των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/170/11780/10.5.2007 έγγρα−
φο της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ κ΄ Α, το οποίο αφορά στην
κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως
τρεις (3) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της
χώρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2007 − 30.8.2007,
αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου από το Δήμο Θηβαίων διάρκειας έως τρεις (3)
μήνες, αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμ−
βασης.
2) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ έγκριση του
ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από
την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Σε
διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή
τη σύμβαση και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
3) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
4) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα
και με την εγκύκλιο 1123/8.5.2006.
5) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ
− ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ.
6) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
6.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 800 ευρώ,
6.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1.2.2005).
7) Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια την χρονική
στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 23 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝ. ΣΚΟΡΔΑΣ

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02009992006070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

