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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2345
11 Δεκεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/39518/0022
(1)
Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ−
μού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβο−
λα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών δια−
μονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν
κατά το έτος 2006.

Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου
βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα πα−
ράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδει−
ών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπρά−
χθηκαν κατά το έτος 2006....................................................

1

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα
τρεις (43) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
Τ.Ε.Ι. Σερρών. ...................................................................................... 2
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι τρεις
(23) υπαλλήλους του ΤΕΙ Σερρών με σχέση εργα−
σίας ΙΔΑΧ.............................................................................................. 3
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών. ............................................ 4
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών. ............................................ 5
Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς
(ΔΕΑ) για την ακτινολογική εξέταση της μαστο−
γραφίας και Καθοδηγητικών Επιπέδων Δόσεων
(ΚΕΔ) για τις διαγνωστικές εξετάσεις πυρηνικής
ιατρικής. ................................................................................................. 6
Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής ΕπιχείρησηςΔήμου
Αναβύσσου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)................................................................ 7
Έκθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων του Δή−
μου Φερών για δημιουργία Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης. ......................................................................... 8
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6469/2000 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών κα−
θορισμού ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας
Ν.Α. Ζακύνθου............................................................................................ 9
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Λειβαθούς. ............. 10
Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν
με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δήμο Λεβι−
δίου Ν. Αρκαδίας για τη λειτουργία του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών ............................................................ 11

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 92
του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ
42 Α΄).
3. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ της χώρας, αναφο−
ρικά με το ύψος των εσόδων από τα παράβολα των
αιτήσεων για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών πα−
ραμονής αλλοδαπών που υποβλήθηκαν ανά ΟΤΑ κατά
το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 31.12.2006.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ Α΄ 1948/3.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, που εκτιμάται ότι
ανέρχεται στο ύψος των 12.600.000,00 €, η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα κατανεμηθούν σε
αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τα
έσοδα των παραβόλων που συνοδεύουν τις αιτήσεις χο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών, έτους 2006, αποφασίζουμε:
1. Τη χορήγηση επιδόματος στους μόνιμους και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας,
συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε αυτούς,
που ήταν τοποθετημένοι και απασχολήθηκαν κατά το
έτος 2006 στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την
εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
2. Το ύψος του επιδόματος ανά κατηγορία εκπαίδευ−
σης εκάστου δικαιούχου υπαλλήλου, ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο ανά μήνα απασχόλησης αυτού, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

100 € 80 € 50 € 30 €

3. Η καταβολή του επιδόματος για το έτος 2006, πραγ−
ματοποιείται στο πλαίσιο απόφασης του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, βάσει των πιστώσεων που κα−
τανέμονται κάθε φορά στον οικείο ΟΤΑ κατόπιν από−
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, από τα έσοδα των παραβόλων που
συνοδεύουν τις αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης των
αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, του αντίστοι−
χου έτους, σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει
για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων εκάστου ΟΤΑ,
το 1/3 των αποδιδόμενων σε αυτόν πιστώσεων.
4. Στη σχετική απόφαση του δημοτικού /κοινοτικού
συμβουλίου, ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι
υπάλληλοι που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2006 στις
οικείες υπηρεσίες του ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση υπη−
κόων τρίτων χωρών, το ύψος του επιδόματος ανά μήνα
για κάθε δικαιούχο υπάλληλο, καθώς και το σύνολο του
προς καταβολή ποσού για το συγκεκριμένο έτος.
5. Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται για όσο χρο−
νικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε άδεια άνευ
αποδοχών, καθώς και κατά το χρόνο διαθεσιμότητας
ή αργίας. Επίσης, δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό
διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια,
πλην αυτής που χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο.
6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαι−
ούχους υπαλλήλους με ξεχωριστή μισθοδοτική κατά−
σταση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 109388/Ε5
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε σαράντα τρεις
(43) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Τ.Ε.Ι. Σερ−
ρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 2/54633/0094 έγκριση του ΓΛτΚ. της
1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2007
του ΤΕΙ Σερρών.
6) Την υπ’ αριθμ. 26/401/20.9.2007 πράξη του Συμβου−
λίου του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απα−
σχόλησης σε σαράντα τρεις (43) μόνιμους διοικητικούς
υπαλλήλους του Ιδρύματος.
7) Το υπ’ αριθμ. 1958/1.10.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος.
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 50.394,68 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του
ΚΑΕ 0261 (100.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους
2007 του ΤΕΙ Σερρών.
9) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Σερρών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Σερρών, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.10.2007 έως 31.12.2007, για:
Σαράντα τρεις (43) μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
και για μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες συνολικά για
κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 109389/Ε5
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε είκοσι τρεις
(23) υπαλλήλους του ΤΕΙ Σερρών με σχέση εργα−
σίας ΙΔΑΧ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003
«Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004
(ΦΕΚ 137/τ.Α΄).
3) Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄)».
4) Την υπ’ αριθμ. 2/31902/0022/8.9.2004 εγκύκλιο του
Γ.Λ.τ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση των

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004 (ΦΕΚ
137/τ.Α΄).
5) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (ΦΕΚ 215/τ.Β΄/
5.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση για «επέκταση των
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
6) Την υπ’ αριθμ. 1667/19.12.2006 απόφαση του Τμήμα−
τος Κοινωνικής Επιθεώρησης Σερρών της Περιφερεια−
κής Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μα−
κεδονίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
7) Την με αριθμ. 2/54633/0094 έγκριση του ΓΛτΚ. της
1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του οικ.έτους 2007
του ΤΕΙ Σερρών.
8) Την υπ’ αριθμ. 26/401α/20.9.2007 πράξη του Συμ−
βουλίου του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απα−
σχόλησης σε είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους ΙΔΑΧ του
Ιδρύματος.
9) Το υπ’ αριθμ. 1959/1.10.2007 έγγραφο του Προέδρου
του ΤΕΙ Σερρών για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Ιδρύματος.
10) Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκεκριμένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 9.379,75 ευρώ, σε καμιά περίπτωση δεν επι−
τρέπεται να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώσεις του
ΙΚΑΕ 0261 (100.000 ευρώ) του προϋπολογισμού οικ. έτους
2007 του ΤΕΙ Σερρών.
10) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών του ΤΕΙ Σερρών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Σερρών, την υπερωριακή απασχόληση πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα από
1.10.2007 έως 31.12.2007 για:
Είκοσι τρεις (23) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ και για μέχρι εξήντα (60) ώρες συνολικά
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα για κάθε υπάλλη−
λο.
Η απόφαση αυτή ισχύει έναν μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ7α/Γ.Π/οικ.152726
(4)
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982, όπως
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2194/1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983, όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του ν. 2519/1997.
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4. Την υπ’ αριθμ. 2948/17.10.2007 απόφαση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ/
125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/Β΄) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο,
αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε την ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετική γνω−
μοδότηση της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με την οποία αναγνωρίζε−
ται η ακόλουθη νοσοκομειακή μονάδα, ως κατάλληλη
για άσκηση γιατρών στην αναφερόμενη ειδικότητα:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ:
Ογκολογικό Τμήμα: Πλήρης χρόνος άσκησης των ια−
τρών στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Υ7α/Γ.Π./οικ.152729
(5)
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982, όπως
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2194/1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983, όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του ν. 2519/1997.
4. Τις υπ’ αριθμ. 2206, 2207/5.9.2007 αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ/
125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/Β΄) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο»,
αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετικές
γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες ανα−
γνωρίζονται οι ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως
κατάλληλες για άσκηση γιατρών στις αναφερόμενες
ειδικότητες:
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Καρδιολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος άσκησης των
ιατρών στην ειδικότητα της Καρδιολογίας.
Η άσκηση θα γίνεται ως εξής:
1. Τριάντα (30) μήνες κλινική Καρδιολογία και Μονάδα
Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας, συμπερι−
λαμβανομένων τριών (3) μηνών προνοσοκομειακής νο−
σηλείας του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
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2. Πέντε (5) μήνες Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογρα−
φίας−Doppler.
3. Τρεις (3) μήνες στην κόπωση.
Οι ειδικευόμενοι θα αποσπώνται για δέκα (10) μήνες
στα εργαστήρια:
Α. Αιμοδυναμικό, Β. Ηλεκτροφυσιολογία−Βηματοδότη−
ση−Παιδοκαρδιολογία ή Καρδιοχειρουργική ή σε κλινι−
κές Νοσοκομείων που διαθέτουν αυτά τα εργαστήρια
ή τμήματα.
II. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παιδιατρική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για δώδεκα
(12) μήνες στην ειδικότητα της Παιδιατρικής.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Εξέταση

Ισότοπο

Σπινθηρογράφημα οστών

Τc

735

Σπινθηρογράφημα
θυρεοειδούς

99m

Τc

183

Στατικό σπινθ. νεφρών (DMSA)

99m

Τc

183

Δυναμικό σπινθ. νεφρών
(DTPΑ)

99m

Τc

540

Σπινθηρογράφημα ήπατος

99m

Τc

179

Ραδ. κοιλιογραφία (MUGA)

99m

Τc

893

Σπινθ. αιμάτωσης πνευμόνων

99m

Τc

180

Τl

111

Ga

190

In

125

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

201

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σπινθηρογράφημα φλεγμονών

67

F
Αριθμ. ΔΥΓ2/92027
(6)
Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ)
για την ακτινολογική εξέταση της μαστογραφίας και
Καθοδηγητικών Επιπέδων Δόσεων (ΚΕΔ) για τις δια−
γνωστικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του ν.δ. 181/1974
«περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (ΦΕΚ
347/Α/2004), οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 19 του ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231/Α/2004)
«Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/τ.Β΄)
απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Γεώργιο Πα−
παγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.
3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.125558/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/τ.Β΄)
απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δι−
καιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ−
γού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Το άρθρο 1.1.4.4 παρ. Β΄ της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ)
94, (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/6.3.2001) κοινής υπουργικής απόφασης
περί «Κανονισμών Ακτινοπροστασίας».
5. Το υπ’ αριθμ. Α/499/2431/6.7.2007 έγγραφο της
Ε.Ε.Α.Ε.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για
πρόσθια λήψη στις εξετάσεις μαστογραφίας ως ακο−
λούθως:
• Επιφανειακή Δόση Εισόδου (Entrance Surface Dose)
7.0 m Gy/λήψη και
• Μέση Αδενική Δόση 1.54 m Gy/λήψη.
2.Καθορίζουμε τα Καθοδηγητικά Επίπεδα Δόσεων
(ΚΕΔ) για τις διαγνωστικές εξετάσεις της πυρηνικής
ιατρικής ως εξής:

MBq

99m

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΔ − ΔΕΑ

Ολόσωμο σπινθηρογράφημα

111

Σπινθ. πρόσληψης θυρεοει−
δούς αδένα

131

I

7

Ολόσωμο σπινθηρογράφημα

131

I

180

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.3. των Κ.Α. την
ευθύνη για την εφαρμογή των ΔΕΑ ή ΚΕΔ σε κάθε
εργαστήριο έχει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μαζί με
τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας. Επίσης, σύμφωνα με
το άρθρο 1.1.4.5. παράγραφος (γ) των Κ.Α., σε περίπτω−
ση συστηματικής υπέρβασης των ΔΕΑ ή ΚΕΔ η Ε.Ε.Α.Ε.
διεξάγει τους ενδεδειγμένους επιτόπιους ελέγχους και
συνιστά διορθωτικά μέτρα. Τα ΔΕΑ ή ΚΕΔ θα επανεξε−
τάζονται και ενδεχομένως επανακαθορίζονται από την
Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ
F
Αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./20022+12691
(7)
Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Δήμου Αναβύσσου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/
2006, καθώς και την εγκύκλιο 16 (α.π. οικ.10819/22.2.2007)
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997).
3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη
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δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής
διάταξης.
4. Την υπ’ αριθμ. 70/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αναβύσσου με το συνημμένο
Επιχειρηματικό σχέδιο Ανάπτυξης (οικονομοτεχνική
μελέτη), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση στο
Δήμο Αναβύσσου, ως παρακάτω:
Επωνυμία: Η Δημοτική Επιχείρηση θα αποτελεί Δημο−
τική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αναβύσσου και
θα φέρει την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Δήμου Αναβύσσου» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.».
Έδρα: Η έδρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. θα βρίσκεται στο Δήμο
Αναβύσσου και θα εγκατασταθεί στο κτίριο που στε−
γάζεται το Δημαρχείο.
Διάρκεια: Η διάρκεια της Επιχείρησης θα είναι πενήντα
(50) έτη από την ημερομηνία της ιδρύσεώς της.
Σκοπός και Αντικείμενο της Επιχείρησης: Σκοπός της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αναβύσσου (ΔΗ.
Κ.Ε.Α.) είναι, η οργάνωση λειτουργιών η δραστηριοτήτων
και η παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο Αναβύσσου που
συνδέονται ή έχουν συνάφεια με τις αρμοδιότητες τους
που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστα−
σίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού,
του αθλητισμού και του περιβάλλοντος όπως αυτές
αναλυτικά περιγράφονται κάθε φορά, στους τομείς των
αρμοδιοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων από τους
νόμους του Κράτους και που κατά κανόνα αποβλέπουν
στην εξυπηρέτηση αναγκών των δημοτών και προώθηση
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου
Αναβύσσου.
Αναλυτικότερα τα αντικείμενα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. θα εί−
ναι:
1. Η συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις.
2. Η προσφορά στο Δήμο Αναβύσσου υπηρεσιών.
3. Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς
όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
4. Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
6. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.
I. Εφαρμογή πολιτικών υποστήριξης βρεφικής, παιδικής
και τρίτης ηλικίας.
II. Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αφο−
ρούν παροχή υπηρεσιών υγείας (κέντρα αγωγής υγείας,
υποστήριξη πολιτών με αναπηρία, συμβουλευτική στήρι−
ξη θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ.).
III. Μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυ−
νάτων Δημοτών.
IV. Δημιουργία συμβουλίων πρόληψης παραβατικό−
τητας.
V. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την
ομαλή ένταξη των οικονομικών μεταναστών στην τοπική
κοινωνία.
VI. Δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
7. Διαχείριση − συντήρηση και φύλαξη σχολικών κτι−
ρίων και δημιουργία τμήματος προληπτικής Ιατρικής
για τους μαθητές.
8. Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, κέντρου δημι−
ουργικής απασχόλησης παιδιών, πάρκου κυκλοφορια−
κής αγωγής και κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών και
πληροφορικής.
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9. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού
πολιτισμού (Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο, μουσείο,
πινακοθήκη, κινηματογράφος, θέατρο, ωδείο, σχολή ει−
καστικών τεχνών, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.)
10. Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του τοπικού
πολιτισμού.
11. Συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστά−
σεων μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
12. Οργάνωση και λειτουργία κέντρου αντιμετώπισης
θεμάτων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του εθνι−
κού σχεδιασμού, σε θέματα φυσικών καταστροφών και
δημόσιας υγείας.
13. Δημιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και πλη−
ροφόρησης σε θέματα: ανεργίας, επιχειρηματικότητας,
επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας περιβάλλο−
ντος, ενημέρωσης καταναλωτή, καθώς και η συμμετοχή
σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
14. Δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη.
15. Δράσεις που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαί−
δευση.
16. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
17. Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τον
σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν
έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε κρατικές
αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
75 παρ. 2 του ν. 3463/2006.
18. Κάθε αντικείμενο που έχει στόχο, την υποστήριξη
και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου.
Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμ−
βούλιο που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία
θα ορισθούν μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά:
Τέσσερις (4) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου
Αναβύσσου (εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται από
τους συνδυασμούς της μειοψηφίας).
Ένας (1) θα εκπροσωπεί κοινωνικό φορέα της περι−
οχής, και
Δύο (2) δημότες που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές
με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Όταν η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από
είκοσι (20) εργαζόμενους, ένα (1) μέλος θα είναι εκπρό−
σωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, υποδεικνυ−
όμενος από τη γενική συνέλευση αυτών και θα λάβει
την θέση ενός εκ των δημοτικών συμβούλων.
Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αναβύσ−
σου και σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αρ−
γότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου.
Πόροι της επιχείρησης: Οι πόροι της επιχείρησης συ−
νοψίζονται στα ακόλουθα, χωρίς ο σκοπός να είναι ο
εμπορικός ή ο βιομηχανικός χαρακτήρας:
Η χρηματοδότηση από τον Δήμο Αναβύσσου για τις
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και δραστηριότη−
τες μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της
κατάθεσης από την επιχείρηση διετούς προγράμματος
δράσης αυτής.
Τα έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέ−
κτες των υπηρεσιών των δραστηριοτήτων της.
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Τα έσοδα από την συμμετοχή της σε προγραμματικές
συμβάσεις και σε αξιοποίηση προγραμμάτων Εθνικών
και Ευρωπαϊκών.
Τα έσοδα από πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές εκ−
δηλώσεις και υπηρεσίες που θα διοργανώνει.
Τα έσοδα από απ’ ευθείας αναθέσεις από το Δήμο
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την
εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών συνα−
φών προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Τα έσοδα από δωρεές−κληρονομιές κ.λπ.
Τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες που θα ασκεί.
Περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης: Ο Δήμος Ανα−
βύσσου θα παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση για πενήντα
(50) χρόνια, γραφεία πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50)
μ2 στο κτίριο του Δημαρχείου μαζί με τα σχετικά έπι−
πλα, εγκατάστασης, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της
επιχείρησης. Επίσης χώρους και εγκαταστάσεις που
ανήκουν στο Δήμο Αναβύσσου απαραίτητες για την
υποστήριξη και ανάπτυξη της ΔΗ.Κ.Ε.Α καθώς και για
την διεξαγωγή πολιτιστικών αθλητικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων προκειμένου η επιχείρηση να υλοποιήσει
τους στόχους της.
Αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης: Το συνολικό κεφάλαιο
της επιχείρησης που απαιτείται για τη υλοποίηση του
σκοπού της επιχείρησης, και που είναι απολύτως απαραί−
τητο για την απόκτηση των παγίων επίπλων και οργάνων,
ανέρχεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ.
Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη δαπάνης: Από την
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κ.Α. 00−6731.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2007, με τίτλο «Eισφορά κεφαλαίου στην Δημοτική Κοι−
νωφελή Επιχείρηση», ύψους 40.000,00€ και για τα επό−
μενα έτη 2008 και 2009 από 60.000,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 15 Νοεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ.8343
(8)
Έκθεση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
Φερών για δημιουργία Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπ. αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του ν. 1069/1980.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 253 του ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
4. Την από 21.5.2007 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής
του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.
5. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001 και 2550/1.10.2003 και
5055/27.9.2007 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ανατ. Μακεδονίας−Θράκης «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την από 21.5.2007 έκθεση της επιτροπής
του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, σύμφωνα με την οποία

η συνολική αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
του Δήμου Φερών, που εισφέρονται για τη δημιουργία
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ανέρχεται στο
ποσό των 2.661.970,30 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 21 Νοεμβρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
F
Αριθμ. 9756
(9)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6469/2000 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών
καθορισμού ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας
Ν.Α. Ζακύνθου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
3) Τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 με
τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου.
4) Την υπ’ αριθμ. 6469/2000 απόφασή μας, όπως συ−
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με την
οποία καθορίστηκε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στη
Νομαρχιακή Αυτ/ση Λευκάδας και Ζακύνθου.
5) Το υπ’ αριθμ. οικ.1782/2.11.2007 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτ/σης Ζακύνθου, με το οποίο ζητείται η
συμπλήρωση της ανωτέρω αποφάσεως.
6) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/
σης Ζακύνθου, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 6469/2000 απόφασή
μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα, και καθορίζουμε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Νομ.
Αυτ/σης Ζακύνθου ως εξής:
Γενικός Γραμματέας: 120 ημέρες
Η δαπάνη που θα απαιτηθεί από την εφαρμογή της
απόφασή μας αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ζακύνθου.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφασή
μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 20 Νοεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια
Ε. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 10020
(10)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Λειβαθούς
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ151/τ.Α΄/6.8.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις
ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχό−
ληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου,
για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/121/30302/8.11.2007 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας
κατανομής 11 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών, στα Κ.Ε.Π. των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της
Χώρας, οι οποίοι με σχετικές αποφάσεις έχουν χαρα−
κτηρισθεί ως πυρόπληκτοι, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
Δήμο Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας για 1 άτομο.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της
λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για
χρονικό διάστημα 12 μηνών, και με τον όρο ότι η σύμ−
βαση του θα υπογραφεί μετά τη στελέχωση του Κ.Ε.Π.
με μόνιμο προσωπικό.
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο
άτομο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση
της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το
ΥΠΕΣΔΔΑ δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και
δε θα τη χρηματοδοτήσει.
Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στη σύμβαση που
θα ακολουθήσει.
Από τις διατάξεις της απόφασης μας αυτής προκα−
λείται δαπάνη € 12.000 περίπου, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Λειβαθούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 23 Νοεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 17047
(11)
Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν με
σύμβαση μίσθωσης έργου από το Δήμο Λεβιδίου Ν.
Αρκαδίας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το v. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».
2. Τις διατάξεις (α) του άρθρου 6 του ν. 2527/97 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997), (β) του άρ−
θρου 21 του ν. 2190/1994, (γ) των άρθρων 681 κ.επ. του
Αστικού Κώδικα.
3. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το οποίο: α) οι συμβάσεις θα
λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό των μονίμων υπαλ−
λήλων των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της
σύμβασης, και β) η αποζημίωση από 1.2.2005 για όσους
αναδόχους (συμβασιούχους) των ΚΕΠ έχουν συμπληρώ−
σει 24 μήνες ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00)
ευρώ ετησίως.
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4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/12/30302/8.11.2007 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο απεστά−
λησαν πίνακες κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου
στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες για τη
λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών
στους Δήμους οι οποίοι με σχετικές αποφάσεις έχουν
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτοι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 11 και 12 του ν. 3013/
2002.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ.ΦΕΠ.1/14004/9.8.2002 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης που αφορά τη συνολική αμοιβή του κάθε
αναδόχου για όλο το διάστημα της σύμβασης, ανεξαρ−
τήτως κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ ή ΔΕ.
8. Την υπ’ αριθμ. 17187/12.9.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με την οποία δόθηκε έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Π.
Δήμου Λεβιδίου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη 12.000,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και τυχόν ΦΠΑ,
η οποία εξασφαλίζεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό μέσω του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
10. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχεται από το
εν λόγω προσωπικό δεν ανάγεται στον κύκλο των συνή−
θων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Λεβιδίου.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λεβιδίου
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση του
ν. 3013/2002 με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τις
ανάγκες που προέκυψαν συνεπεία των πρόσφατων πυρ−
καγιών για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων
των κατοίκων του Δήμου.
12. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που αφορά οδηγίες ηλεκτρονικής
συμπλήρωσης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π.,
αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε σε ένα (1) τον αριθμό των ατόμων που
θα απασχοληθούν στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Λεβιδίου.
Β. Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί το
έργο πρέπει να έχει:
α) Τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της
αλλοδαπής όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα υποδεικνύ−
εται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Γ. Το έργο που θα εκτελέσει ο ανωτέρω αφορά την
παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π.
Δ. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε χίλια (1.000,00)
ΕΥΡΩ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρα−
τήσεων και τυχόν ΦΠΑ.
Ε. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την
πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει
τις απαραίτητες οδηγίες.
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση
του Προϊσταμένου, για την πληρότητα και την αρτιό−
τητα του έργου.
ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα−
φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου
Λεβιδίου.
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Ζ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12)
μήνες. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθω−
σης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη
πέραν των δώδεκα (12) μηνών. Το δωδεκάμηνο αρχίζει
να μετρά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
σε συνάρτηση με την ημερομηνία αρχής του προα−
ναφερόμενου έργου από τον ανάδοχο. Η σύμβαση θα
υπογραφεί μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου
με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους υπ’
αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα άδειας ενώ δεν
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
Θ. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθο−
ρισθούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέ−
ρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του αναδόχου.
Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχε−
τες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα από−
φαση απαγορεύεται.
Ι.α) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
β) Παραμένουν σε ισχύ οι εγκύκλιοι του Υπουργείου
υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/30.7.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ/537/2481/

10.10.2004 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007, με τις οποίες
ορίζεται ότι οι νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται
με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε
από τους συμβασιούχους στο αντικείμενο αυτό.
γ) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνει δεκτή η νέα
σύμβαση αλλά και δε θα χρηματοδοτηθεί.
δ) Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των οικονο−
μικών πεδίων της σύμβασης, πρέπει να ληφθεί υπό−
ψη ότι, αρχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες
συνάπτονται μετά την 28.2.2007, σε νεοσύστατα ΚΕΠ,
επιχορηγούνται αποκλειστικά και για όλο το χρονικό
διάστημα ισχύος των συμβάσεων, από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό.
ΙΑ) Το προς ανάθεση έργο αποτελεί γνήσια σύμβαση
έργου και δεν υποκρύπτει εξηρτημένη εργασία, δεδο−
μένου ότι η παραγωγική λειτουργία του ΚΕΠ του Δήμου
Λεβιδίου θα συμβάλλει συνεπεία των πρόσφατων πυρ−
καγιών στην ανακούφιση και αντιμετώπιση των άμεσων
προβλημάτων των κατοίκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 22 Νοεμβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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