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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/Οικ. 14850 (1)
   Εγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στη Φιλαρμονική Δήμου Σπάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και 
με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 4/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Φιλαρμονικής Δήμου Σπάτων και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ

Μουσικοί 2 Εκμάθηση μουσικών οργάνων 
φιλαρμονικής

16.800.00€

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τη Φιλαρμονική Δήμου 
Σπάτων και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπο−
λογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006.
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Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται 
η έδρα της Φιλαρμονικής Δήμου Σπάτων, η οποία έχει 
και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και 
παραλαβής των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/Οικ. 14851 (2)
   Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβα−

ση μίσθωσης έργου στο Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Σπάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ.Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/ 
217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/τ.Β΄/1993) από−
φαση του Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατω−
τέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα 
στην αριθμ. 08/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Σπάτων και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

1 Ψυχολογική στήριξη και 
αποκατάσταση προβλη−
μάτων των ατόμων της 
τρίτης ηλικίας

18.000.00 €

ΥΕ Οικογενειακοί
Βοηθοί

2 Παροχή Υπηρεσιών
Κοινωνικής μέριμνας
προς τα ηλικιωμένα 
άτομα

13.923,00 €
έκαστος

ΤΕ
Φυσιοθεραπευτής

1 Βελτίωση φυσικής
κατάστασης των
ηλικιωμένων

18.000,00 €

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων μί−
σθωσης έργου θα επιβαρύνει το Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Σπάτων 
και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Νομικού Προσώπου έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Σπάτων, το οποίο έχει και την 
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής 
των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/Οικ. 14879 (3)
    Εγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση 

μίσθωσης έργου στον Α’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό 
Δήμου Σπάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/ 
217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/τ.Β΄/1993) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατω−
τέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 28/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπάτων 
και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ

ΔΕ Βοηθοί
Παιδαγωγών

3 Παροχή βοήθειας στις 
νηπιαγωγούς

10.890,00 € 
έκαστος

ΔΕ Οδηγός 1 Μεταφορά νηπίων κατά 
τις εξόδους τους με το 
πούλμαν του Δήμου

12.330,00 €

ΔΕ Χειριστής Η/Υ 1 Χειρισμός Η/Υ 12.030,00 €

ΠΕ
Νηπιαγωγός

1 Διαπαιδαγώγηση νηπί−
ων και φροντίδα για τη 
σωστή ψυχοσωματική 
υγεία και ψυχοκινητική 
εξέλιξη τους

13.016,74 €

ΠΕ
Παιδίατρος

1 Παρακολούθηση των 
νηπίων και υπόδειξη 
μέτρων προληπτικής 
ιατρικής

1.936,00 €
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ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμος

1 Διαπαιδαγώγηση νηπί−
ων και φροντίδα για τη 
σωστή ψυχοσωματική 
υγεία και ψυχοκινητική 
εξέλιξη τους

13.016,74 €

ΥΕ Προσωπικό Κα−
θαριότητας

3 Καθαρισμός εσωτε−
ρικών και εξωτερικών 
χώρων

12.600,00 € 
έκαστος

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει τον Α’ Δημοτικό Παιδικό 
σταθμό Σπάτων και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του Α’ Δημοτικού Παιδικού

Σταθμού, ο οποίος έχει και την ευθύνη της παρακο−
λούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/Οικ. 14860 (4)
     Εγκριση πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαί−
ας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 7756/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/τ.Β΄/1993) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 135/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ

Δημοσιογράφος 1 Σύσταση Γραφείου Τύπου 
του Δήμου

20.000,00 €

Διοικητικοί 7 Ενημέρωση των δημοτών 
ιδιοκτητών και την συλ−
λογή των απαραίτητων 
δηλώσεων ιδιοκτησίας, 
για την ορθή σύνταξη των 
πράξεων αναλογισμού και 
εφαρμογής των σχεδίων, 
δεδομένου της ένταξης 
πολεοδομικών ενοτήτων 
στο Δήμο Μαρκοπούλου−
Διοικητική υποστήριξη 
του Δήμου

60.000,00 €

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει το Δήμο Μαρκοπούλου 
και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η έδρα 
του Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος έχει και την ευθύνη της 
παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14895 (5)
     Εγκριση πρόσληψης εννέα (9) ατόμων με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα Αρ−
τέμιδος .

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 7552/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ.Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/ 
217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 32904/22.6.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/τ.Β΄/1993) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, και με 
τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και σύμφω−
να με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην αριθμ.4/2006 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοι−
νωνικής Μέριμνας Αρτέμιδος και συγκεκριμένα:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γενικών Καθηκόντων 1

Καθαρίστρια 1

Καρδιολόγος 1

Νοσηλεύτριες 2

Ορθοπεδικός χειρουργός 1

Ουρολόγος 1

Παθολόγοι 2

Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει την Δημοτική Κοι−
νωνική Μέριμνα Αρτέμιδος και θα καλυφθεί από τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα της Δημοτικής Κοινωνικής Μέριμνας Αρτέμιδος, η 
οποία έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέ−
λεσης και παραλαβής των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14853 (6)
Έγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβα−

ση μίσθωσης έργου στο Δήμο Σπάτων.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

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

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

4. Την υπ’ αριθμ. 8052/17.4.2006 εισηγητική έκθεση του 
Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το με υπ’ αριθμ. οικ.33163/23.6.2006 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ. 1/217/11080/22.6.2006 απόφαση της επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/98 και την υπ’ αριθμ. 
32904/22.6.2006 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για 
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας.

6. Την υπ’ αριθμ. 16978/2003 (ΦΕΚ 1693/τ.Β΄/1993) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατω−
τέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 51/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σπάτων και συγκεκριμένα:
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Η δαπάνη για την σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου θα επιβαρύνει το Δήμο Σπάτων και 
θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
Δήμου έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα του Δήμου Σπάτων, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής των 
έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 29 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
Αριθμ. 1216 (7)
       Κατάργηση μονίμων καταφυγίου άγριας ζωής Ζυγώ−

ματα Λαμψα − Αγ Μαρκέλλας του Δήμου Αμανής, Ν. 
Χίου περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώ−

δικα».
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 «Περί αντικαταστά−

σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομο−
θετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα και 
κωδικοποιήσεως».

3. Τις διατάξεις του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969».

4. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση δια−
τάξεων του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»’ (ΦΕΚ 7Α’), του 
ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 200 Α’ 96), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 
253 και 254 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτά αντικαταστάθη−
καν από τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205Α’).

5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρη−
ση των φυσικών οικοτόπων» (ΦΕΚ 1289/28.12.998) και με 
την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 
92/43/Ε.Ο.Κ. «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και η 
οδηγία 97/62/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 27.10.1997» για την 
τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της οδηγίας 
92/43 / Ε.Ο.Κ.» για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

6. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 ( ΦΕΚ 757/
Β΄/18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της αγρίας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 

(ΦΕΚ 1188/Β’/31.12.1990) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/
Β΄/4.2.1998), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 89880/1506/31.3.2000 εγκύκλιο του 
Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π. «περί καταφυγίων 
άγριας ζωής».

8. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) Διοίκη−
σης, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.

9. Τις υπ’ αριθμ. 223980/3969/12.7.1978 (ΦΕΚ 666 Β 1978) 
και 174323/3357/30.6.1979 (ΦΕΚ 713 Β 1979) αποφάσεις 
του Υπουργείου Γεωργίας για την ίδρυση του καταφυ−
γίου θηραμάτων στην θέση Ζυγώματα τέως κοινότητας 
Βολισου — Ποτάμιας του Δήμου Αμανης Νομού Χίου.

10. Τις υπ’ αρ 22243/3783/12.7.1978 (ΦΕΚ 647 Β 1978) και 
174323/3357/30.6.1979 (ΦΕΚ 713 Β 1979) αποφάσεις του 
Υπουργείου Γεωργίας για την ίδρυση του καταφυγίου 
θηραμάτων στις θέσεις Λαμψα − Αγ Μαρκέλλας τέως 
κοινότητας Βολισου — Παρπαριας του Δήμου Αμανης 
Νομού Χίου.

11. Τις από 28.6.2006 ΕΚΘΕΣΕΙΣ − ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ του Δα−
σοπόνου Τρικύλα Κων/νου με την τελική πρόταση για 
την κατάργηση των καταφυγίων άγριας ζωής Ζυγώματα 
τέως κοινότητας Βολισου — Ποτάμιας και Λαμψα − Αγ 
Μαρκέλλας τέως κοινότητας Βολισου — Παρπαριας του 
Δήμου Αμανής του Νομού Χίου για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σε αυτές.

12. Την υπ’ αριθμ. 264/3.4.2001 (ΦΕΚ 457 /2001 τ.Β’) 
απόφαση της Γεν. Γραμματέα περιφ. Βορείου Αιγαίου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

13. Το γεγονός ότι εξέλειπαν οι λόγοι διατήρησης των 
και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για να συνεχίσουν να υφίστανται, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε τα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής που 
είχαν ιδρυθεί στις θέσεις «Ζυγώματα» τέως κοινότητας 
Βολισου — Ποτάμιας και «Λαμψα − Αγ Μαρκέλλας» τέως 
κοινότητας Βολισου — Παρπαριας του Δήμου Αμανής, 
Νομού Χίου με τις αποφάσεις 223980/3969/12.7.1978 
(ΦΕΚ 666 Β 1978), 174323/3357/30.6.1979 (ΦΕΚ 713 
Β 1979) και 22243/3783/12.7.1978 (ΦΕΚ 647 Β 1978), 
174323/3357/30.6.1979 (ΦΕΚ 713 Β 1979) αντίστοιχα.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 28 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών Χίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ 
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Αριθμ. 10622 (8)
   Ανάκληση σύμβασης μίσθωσης έργου από το Δήμο Σκι−

άθου για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Εχοντας 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. Οικ. 66290/29.12.2005 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο στάλθηκαν πίνακες κατανομής 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα έως 
δεκαπέντε (15) μήνες για την στελέχωση των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των οποίων οι συμβάσεις 
έργου λήγουν έως τον Μάιο 2006, μεταξύ των οποίων 
και δύο (2) ατόμων στο Δήμο Σκιάθου Ν. Μαγνησίας.

5. Το Α.Π. Φ. 10307/17.5.2006 με το οποίο ορίζεται η 
απευθείας αποστολή των αποφάσεων του Υφυπουργού 
ΕΣΔΔΑ Ανδρεουλάκου στις Περιφέρειες της Χώρας, 
σχετικά με κατανομές συμβάσεων μίσθωσης έργου στα 
ΚΕΠ

6. Το Α.Π. Φ.7 /2/11274/ΟΔΕ/12.5.2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ−
ΨΗ 1 Ιουνίου) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΚΕΠ 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης / Γραφείο Υφυ−
πουργού, με το οποίο η ανωτέρω κατανομή στο Δήμο 
Σκιάθου ν. Μαγνησίας ανακαλείται, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε τη μία (1) από τις δύο (2) κατανομές συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου που κατανεμήθηκαν στο Δήμο 
Σκιάθου Ν. Μαγνησίας, εξαιτίας της απασχόλησης του 
συμβασιούχου από το Δήμο σε έργο διαφορετικό από 
αυτό για το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε η 
σύμβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 29 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ 

Αριθμ. 25922 (9)
   Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας κατά εξήντα ημέρες για 
κλάδους υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. 
Ημαθίας, για το 2006. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−

νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 18719/17.4.2006 απόφασή μας με την 
οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Περιφέρειας όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

3. Το υπ’ αριθμ. 9668/11.5.2006 έγγραφο της Δ/νσης 
Γεωργίας Ν.Α. Ημαθίας αναφορικά με την αύξηση του 
αριθμού των εκτός έδρας ημερών των Γεωπόνων και 
Ιχθυολόγων για την υλοποίηση των προγραμμάτων και 
πραγματοποίηση των ελέγχων του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ποιοτικός έλεγχος νω−
πών−μεταποιημένων προϊόντων που εξάγονται, έλεγχος 
αποσύρσεων, εξισωτική αποζημίωση, κ.λ.π.).

4. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 Ε και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711Β και τον ειδικό φορέα 291, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του 
αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρί−
θηκαν με την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας, στους 
Γεωπόνους και Ιχθυολόγους της ΔΛ/σης Γεωργίας ν.Α. 
Ημαθίας, για το έτος 2006, που θα μετακινούνται για την 
εφαρμογή προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 60 ημέρες
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 60 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
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Αριθμ. 29789 (10)
   Αναγνώριση σε Δήμο των Κοινοτήτων Ευκαρπίας και 

Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. γ, 5, 23 παρ. 6 

και τέταρτου του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικό Όργανα».

3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματι−
κού πληθυσμού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την 18η 
Μαρτίου 2001 και κυρώθηκαν με την 6821/Γ5−908/4.6.2002 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 715/Β/2.6.2002 και 
από την οποία προκύπτει ότι οι κοινότητες Ευκαρπίας 
και Πεύκων κατά την ως άνω απογραφή είχαν πληθυ−
σμό έξι χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα οχτώ (6.598) 
και έξι χιλιάδες τετρακόσιους τριάντα τέσσερις (6.434) 
κατοίκους αντίστοιχα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να 
υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζονται σε Δήμους οι Κοινότητες Ευκαρπίας 
και Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονικη, 5 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 7200 (11)

  Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5810/15.6.2006
απόφασής μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας».

2. Τις όμοιες της υπ’ αριθ. 27527/25.5.2006 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Οργάνωση και λειτουργία της Επιτρο−
πής Ελέγχου δαπανών του άρθρου 14 του ν. 3202/2003» 
(ΦΕΚ 713/Β).

3. Την υπ’ αριθμ. 5810/15.6.2006 απόφασή μας «Συ−
γκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών άρθρου 14 ν. 
3202/2003 Νομού Κυκλάδων», (ΦΕΚ 728/Β), αποφασί−
ζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 5810/15.6.2006 απόφαση 
μας και ορίζουμε για τη γραμματειακή υποστήριξη της 
Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών άρθρου 14 ν. 3202/2003 

Νομού Κυκλάδων, τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αυ−
τοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου Αριστέα Κωτούλα και Αντώνιο Καραμολέγκο, 
με αναπληρωματικούς την Αναστασία Χριστοδούλου 
και Στέφανο Κοϊμτζίδη, υπαλλήλους της ίδιας Διεύθυν−
σης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 5810/15.6.2006 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 4 Ιουλίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

F

Αριθμ. 14498 (12)
   Υπερωρίες Β΄ εξαμήνου του 2006 για υπαλλήλους της 

Δνσης Γεωργίας Ν.Α. Ημαθίας που θα ασχοληθούν 
με τον έλεγχο των εισαγομένων μοσχαριών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2592/1998 σχετικά με 

την υπερωριακή απασχόληση.
2. Τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 2732/1999 σχετικά με 

την απασχόληση υπαλλήλων για Κυριακές−Αργίες και 
νυχτερινές ώρες.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 35 του ν. 2738/ 
1999.

4. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 σχετικά 
με την υπερωριακή εργασία.

5. Την υπ’ αριθμ. 746/19.9.1995 απόφαση του Νομάρχη 
Ημαθίας «Εξουσιοδότηση για έκδοση πράξεων επί αρ−
μοδιοτήτων Νομάρχη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
να υπογράφουν Αντινομάρχες με εντολή Νομάρχη.

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας.
7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη πίστωση, απο−

φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή−

λων της Δνσης Γεωργίας Ν.Α. Ημαθίας, που ασχολούνται 
με τον έλεγχο των εισαγομένων μοσχαριών για Καθη−
μερινές−Κυριακές−Αργίες σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας για τους μήνες Ιούλιο−Αύγουστο−Σεπτέμβριο−
Οκτώβριο−Νοέμβριο−Δεκέμβριο του 2006 ως  εξής:

Καθημερινές 400 ώρες /Κυριακές 200 ώρες και συνο−
λική δαπάνη 2.800 Ευρώ.

Ο ορισμός των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν υπε−
ρωριακά θα γίνει από τον Δντή Γεωργίας.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Βέροια, 10 Ιουλίου 2006

Με εντολή Νομάρχη
Η Αντινομάρχης

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ  
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ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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