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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1035
1 Αυγούστου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτά−
σεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέρ−
γειας 5.2.3 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πράξη 5.2.3.1
«Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της χώρας»
του ΕΠΕΑΕΚ. ................................................................................
Αναγνώριση Κοινοτήτων σε Δήμους. ...................................
Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συν−
δέσμου Ύδρευσης – Άδρευσης Νοτίου Πηλίου.....
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Καλυβίων
Κοκκινοπηλού. ...................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στη ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του
ΖΩΗ. ...........................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ............................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΚΑΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΟ−
ΣΜΑ............................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ............................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕ−
ΟΔΩΡΟΥ. ...............................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ............................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του
ΙΩΑΝΝΗ. ..................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στον ΞΗΡΟ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ του
ΦΩΤΙΟΥ. ..................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ−
ΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.......................................................
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη ΜΑΝΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑ του ΜΙ−
ΧΑΗΛ.........................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑ−
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. .............................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Κουτρουμπή Δήμητρα του
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. πρ. : 24128
(1)
Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας 5.2.3
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πράξη 5.2.3.1 «Σχολεία Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 13 περι−
φέρειες της χώρας» του ΕΠΕΑΕΚ.
H YΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τον υπ’ αριθμ. 2082/1993 Κανονισμό του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000)
3405/28.11.2000 σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης για τις Κοινοτικές διαρθρωτικές πα−
ρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο
αρ. 1 στην Ελλάδα.
4. Το ν. 2860/14.11.2000 σχετικά με τη «Διαχείριση, πα−
ρακολούθηση και έλεγχος του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες Διατάξεις».
5. Την απόφαση της Επιτροπής της Ε(2000) GR051POO2/
16.3.2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑ−
ΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το οποίο εντάσσεται στο Γ΄ Κοι−
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νοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές
παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στό−
χο αρ. 1 στην Ελλάδα.
6. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1553/Β΄/14.12.2000)
για τη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης».
7. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως εγκρίθηκε
από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης της 29.5.2001 και τροποποιήθηκε
στη συνέχεια στις 18.6.2002 και ειδικά τα τμήματα που
αναφέρονται στο Μέτρο 5.2 που εντάσσονται οι κατηγο−
ρίες πράξεων που αναφέρονται στο θέμα για τις οποίες
έγινε η προκήρυξη, καθώς επίσης και η παράγραφος για
τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους ανά κατηγορία
Πράξεων του Μέτρου 5.2.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α΄/10.3.2004)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/
Β΄/19.4.2004) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων για τη μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Ειδικό Γραμματέα
ΕΕ και ΚΠΣ όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 41773/ΣΤ5 (ΦΕΚ 680/Β΄/10.5.2004) της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Την υπ’ αριθμ. 15537/18.11.2003 προκήρυξη του ΥΠΕ−
ΠΘ με «ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ−
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Ενέργειας
5.2.3 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πράξη 5.2.3.1 «Σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της
χώρας», του ΕΠΕΑΕΚ και συγχρηματοδοτείται κατά 75%
από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
11. Το ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπάλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 17 του
ιδίου νόμου.
12. «Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συ−
γκεκριμένα: την αποτελεσματικότερη λειτουργία της
υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί−
τη καθώς και την λειτουργία του εν λόγω συλλογικού
οργάνου εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή
μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ»
13. Την αναγκαιότητα εξειδικευμένου ελέγχου λόγω
της φύσης των υποβληθεισών προτάσεων (μελέτη Η/
Μ, εδαφοτεχνική, αρχιτεκτονική, στατική, κ.λπ.) και της
σπουδαιότητας των κτιρίων (δημόσια κτίρια), αποφα−
σίζουμε:
Ορίζουμε τους παρακάτω αναφερόμενους για τη συ−
γκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης:
− «Σχολικό συγκρότημα Δημοτικό –Νηπιαγωγείο στη
Στυλίδα» υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/185/16.1.2004 στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 15537/18.11.2003 της Ενέργειας
5.2.3 «ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πράξη 5.2.3.1 «Σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της
χώρας», οι οποίες υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς
Τελικούς Δικαιούχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης:
1. Xριστοδούλου Ευθυμία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό,
Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικού σχεδιασμού Β.
Τμήματος Ν. Αθηνών, ως πρόεδρο.
2. Λάγιο Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στην Πολε−
οδομία Ανατολικής Αττικής, ως μέλος.
3. Καραγιανόπουλο Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό,
μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό στη ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ, ως
μέλος.
4. Παιγνιγιάννη Βασίλειο, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο
μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό στη ΔΙΕΦΕΣ/ΥΠΕΠΘ, ως
μέλος.
5. Σούμπαση Γεωργία, Μηχανολόγο Μηχ/κό, στέλεχος
της Μονάδας Β4 της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, ως μέλος.
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η μεμονωμέ−
νη και ανεξάρτητη κρίση καθώς και η συνολική άμεση
αξιολόγηση της πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαί−
σιο της υπ’ αριθμ. 15537/18.11.2003 πρόσκλησης «Σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Περιφέρεια Αττικής».
Η διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγη−
σης καθορίζεται από την 29.11.2005 έως την 30.1.2006.
Οι συνεδριάσεις των συμμετεχόντων στην Επιτροπή
Αξιολόγησης θα γίνονται πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνει από τον κ. Στα−
ματίου Δημήτριο, συμβασιούχο υπάλληλο στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το μέλος Σούμπαση Γεωργία, θα συντονίζει το έργο
της Επιτροπής, και θα παρέχει κάθε πληροφοριακό
στοιχείο προς αυτή.
Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει από τις πιστώ−
σεις της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 08/08/Δ.Τ.Α./οικ. 15048
Αναγνώριση Κοινοτήτων σε Δήμους.

(2)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντες 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 ν. 3463/2006 άρθρο 2 παρ. 1(γ),
άρθρο 5 εδαφ. 2 και άρθρο τέταρτο.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 682/2002 (ΦΕΚ Β΄ 715)
υπουργικής απόφασης, με την οποία κυρώθηκε η τελευ−
ταία απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του 2001.
4. Το υπ’ αριθμ. 30320/31.5..2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, αποφασίζουμε:
Αναγνωρίζουμε ως Δήμους τις παρακάτω Κοινότητες,
οι οποίες στην τελευταία απογραφή του έτους 2001
είχαν πραγματικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 4.000
κατοίκων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αττικής

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Αναβύσσου
7.189
Ανοίξεως
5.397
Διονύσου
4.987
Δροσιάς
5.865
Θρακομακεδόνων
4.780
Καλάμου
5.468
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ούτε εις βάρος των οικείων Ο.Τ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 30 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 8849
(3)
Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συν−
δέσμου Ύδρευσης – Άδρευσης Νοτίου Πηλίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκη−
ση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2880/2001 (ΦΕΚ
9/Α΄/30.1.2001) «Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθ−
μιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ
204/Α΄/30.7.1981)»Περί κυρώσεως του κώδικα καταστά−
σεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη−
σης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης − Άρδευσης Νοτίου
Πηλίου με την οποία ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης − Άρδευσης
Νοτίου Πηλίου.
6. Την υπ’ αριθμ 11/2006 σύμφωνη γνωμοδότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προσωπικού ΟΤΑ Ν.
Μαγνησίας η οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της υπ’
αριθμ. 2/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Ύδρευσης −Άρδευσης Νοτίου Πηλίου,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ 2/2006 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης − Άρδευσης
Νοτίου Πηλίου με την οποία ψηφίζεται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ
Άρθρο 1°
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Υπηρεσία του συνδέσμου ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν.
ΠΗΛΙΟΥ συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος ως εξής:
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1. Γραφείο Διοικητικής − Λογιστικής Υποστήριξης
2 Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο παρακολούθησης − ανάπτυξης της τεχνη−
τής λίμνης και ποιότητας νερού
Άρθρο 2°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
Οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα των προαναφερο−
μένων μονάδων του Συνδέσμου ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ν. ΠΗΛΙΟΥ καθορίζονται όπως παρακάτω:
2.1. Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος φροντίζει για τη σω−
στή λειτουργία των υπηρεσιών και ασκεί τον έλεγχο
και την εποπτεία των υπαλλήλων που απασχολούνται
σε αυτές.
Ο προϊστάμενος του Τμήματος ευθύνεται έναντι του
Προέδρου και του Δ.Σ. για την αποτελεσματική και
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών των υπηρεσιών,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, στελεχώνοντας,
συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστη−
ριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί
(τακτικοί και στρατηγικοί) στόχοι των προγραμμάτων
δράσης του Συνδέσμου
Ειδικότερα ο προϊστάμενος:
1. Εισηγείται στον Πρόεδρο τους στόχους και τα
προγράμματα δράσης του Συνδέσμου καθώς και τους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
2. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση
αποφάσεων του Προέδρου και του Δ.Σ.
3. Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, το συ−
ντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Συν−
δέσμου με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσμα−
τικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση
αποφάσεις ή εντολές.
4. Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσω−
πικό του Συνδέσμου, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και
επιμόρφωση του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
5. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία την χαρακτη−
ρίζει και την διανέμει στους υπαλλήλους παρέχοντας
τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν.
6. Υπογράφει όλα τα έγγραφα των υπαλλήλων που
εποπτεύει καθώς και τις εισηγήσεις τους προς τον Πρό−
εδρο και το Δ.Σ.
7. Συγκεντρώνει στοιχεία χρήσιμα για τον προγραμ−
ματισμό και απολογισμό των δραστηριοτήτων των
υπηρεσιών.
8. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι−
στήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό,
ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με
τους σκοπούς του Συνδέσμου.
9. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρη−
ση των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών
και την προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών
στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
10. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότη−
τας της δράσης του Συνδέσμου και τη βελτίωση της
απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.2 Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής − Λογιστικής
Υποστήρηξης:
Α. Γραμματεία Δ.Σ. − Προέδρου Δ.Σ. − Επιτροπών
Δ.Σ.
1. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρεί τα
πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού, επιμελείται της κα−
θαρογράφησης των αποφάσεων και της κοινοποίησης
τους αρμοδίως και εκτελεί κάθε εργασία σχετική με τη
συγκρότηση, λειτουργία κλπ του Δ.Σ.
2. Καταχωρεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. σε σχετικό βι−
βλίο που αριθμείται, μονογράφεται και θεωρείται από
τον Πρόεδρο
3. Τηρεί ειδικό ευρετήριο των αποφάσεων του Δ.Σ.
4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, δι−
εκπεραιώνει τις αποφάσεις τους και τηρεί το σχετικό
ευρετήριο.
5. Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που ανατίθεται από
τον πρόεδρο και το Δ.Σ.
Β. Διοικητικές Λειτουργίες
1. Το Γραφείο επιμελείται την προώθηση και την εφαρ−
μογή των αποφάσεων, που σχετίζονται με την υπηρε−
σιακή κατάσταση του προσωπικού.
2. Τηρεί τους ατομικούς φακέλους όλου του προσω−
πικού του Συνδέσμου και τους ενημερώνει για κάθε
μεταβολή.
3. Παρακολουθεί και τηρεί αρχείο πάσης φύσεως
αδειών προσωπικού, καθώς και των ασθενών, επιβρα−
βεύσεων, ποινών κ.λπ.
4. Ρυθμίζει την απασχόληση του προσωπικού καθαρι−
ότητας, που έχει την ευθύνη για την καθαριότητα όλων
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συνδέσμου.
5. Φροντίζει για τη διακίνηση της εισερχόμενης αλ−
ληλογραφίας και τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης
αλληλογραφία (Πρωτόκολλο).
6. Συμβάλλει στην δημοσιοποίηση των προγραμμάτων
ανάπτυξης του Συνδέσμου και των σχέσεων του με
τους Πολίτες,
7. Είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση εκδηλώσεων, ημε−
ρίδων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
8. Είναι υπεύθυνο για να διατηρεί στενή και αρραγή
σχέση με τους πολίτες.
9. Είναι υπεύθυνο για την έκδοση δελτίων τύπου και
γενικά σε θέματα ενημέρωσης.
10. Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση παραπόνων και
ερωτημάτων των καταναλωτών.
11. Σε περίπτωση εξυπηρετήσεως ειδικών αναγκών,
προσλαμβάνονται εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση
έργου.
Γ. Οικονομικές λειτουργίες:
1. Τηρεί το αρχείο των πελατών ύδρευσης και άρ−
δευσης.
2. Λαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδεί−
ξεις υδρομέτρων. Φροντίζει για την κανονική και έγκαιρη
καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού από τους
καταμετρητές.
3. Τηρεί το αρχείο καταμέτρησης, ενημερώνει κάθε
μεταβολή, που γίνεται στους πελάτες και βεβαιώνει όλα
τα έσοδα ή προβαίνει σε ανακλήσεις τους.
4. Έχει τη φροντίδα για την έκδοση των λογαριασμών
κατανάλωσης νερού και την έγκαιρη παράδοση τους.
5. Ελέγχει την σωστή λειτουργία των υδρομέτρων
και αντικαθιστά τα υδρόμετρα που έχουν τεθεί εκτός
λειτουργίας ή παρουσιάζουν διαρροές.

6. Καταχωρεί τις δαπάνες και τις εισπράξεις καθη−
μερινά.
7. Φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων που
απαιτούνται για την σύνταξη του προϋπολογισμού, ισο−
λογισμού και απολογισμού του Συνδέσμου.
8. Παρακολουθεί με βοηθητικό πρόγραμμα προϋπο−
λογισμού την πορεία του στη διάρκεια κάθε έτους και
αναστέλλει δαπάνες που επιφέρουν υπέρβαση μέχρι να
εγκριθεί σχετική αναμόρφωση από το Δ.Σ.
9. Παρακολουθεί την κοστολόγηση έργων αυτεπιστα−
σίας.
10. Συγκεντρώνει τα παραστατικά που απαιτούνται
για την εκκαθάριση της εκάστοτε δαπάνης.
11. Εκδίδει εντάλματα πληρωμής όλων των δαπανών
− εξόδων του Συνδέσμου.
12. Επιμελείται την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου
13. Τηρεί αρχείο εκδοθέντων ενταλμάτων για κάθε
έτος.
14. Συγκεντρώνει στοιχεία και δικαιολογητικά για τον
υπολογισμό της μισθοδοσίας.
15. Συντάσσει και εκδίδει τις μισθοδοτικές καταστά−
σεις που επισυνάπτονται σε αντίστοιχα εντάλματα
πληρωμής.
16. Ελέγχει και υπογράφει τις μισθοδοτικές καταστά−
σεις και φροντίζει για την έκδοση των ατομικών δελτίων
ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ καθώς και για την έκδοση
των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής ασφαλιστικών και
εργοδοτικών εισφορών του Συνδέσμου.
17. Στο τέλος του έτους συντάσσει οριστική δήλω−
ση Φ.Μ.Υ. των εργαζομένων και εκδίδει τις βεβαιώσεις
αποδοχών τους.
2.3. Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Συντάσσει προϋπολογισμούς των τεχνικών και Η/Μ
έργων και μελετών ύδρευσης, κτιριακών έργων, έργων
οδοποιίας, συντήρησης του φράγματος, τα σχετικά τεύ−
χη δημοπράτησης και προβαίνει στη διενέργεια όλων
των σχετικών με τις δημοπρατήσεις διαδικασιών και
κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων.
2. Συντάσσει σχέδιο του ετήσιου προγράμματος κα−
τασκευής των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων στα
δίκτυα ύδρευσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού
3. Συντάσσει τις πάσης φύσεως μελέτες και τεχνικές
εκθέσεις των έργων.
4. Εισηγείται για τον τρόπο δημοπράτησης, τη σύντα−
ξη συμβάσεων έργων και τη διενέργεια διαγωνισμών.
5. Εκτελεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και έρ−
γων κατά την εκτέλεσης τους από τρίτους.
6. Επιβλέπει την εκτέλεση εργασιών που εκτελούνται
είτε με αυτεπιστασία, είτε με ανάθεση σε τρίτους.
7. Παραλαμβάνει τα έργα.
8. Φροντίζει για την κοστολογική παρακολούθηση των
έργων.
9. Φροντίζει για τη διενέργεια των διαγωνισμών για
την προμήθεια υλικών και άλλων εφοδίων σύμφωνα με
τις ανάγκες των έργων
10. Επιβλέπει τα μέτρα ασφάλειας που τηρούνται κατά
την εκτέλεση και τη λειτουργία των διαφόρων Η/Μ έρ−
γων ύδρευσης.
11. Τηρεί αρχείο συντηρήσεων και επεμβάσεων.
12. Χειρίζεται και επιβλέπει την λειτουργία των αντλι−
οστασίων.
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13. Ελέγχει τις απώλειες στα δίκτυα ύδρευσης και δημι−
ουργεί σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών του δικτύου.
2.4. Αρμοδιότητες Γραφείου Παρακολούθησης − Ανά−
πτυξης της τεχνητής λίμνης και ποιότητας νε−
ρού
1. Ασχολείται με την διενέργεια όλων των χημικών και
μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού.
2. Έχει την ευθύνη για την ποιότητα του νερού.
3. Διατηρεί αρχείο αναλύσεων.
4. Φροντίζει για τη διενέργεια των διαγωνισμών προ−
μήθειας υλικών και άλλων εφοδίων για την διασφάλιση
της ποιότητας του νερού.
5. Παρακολουθεί την τεχνητή λίμνη που δημιουργεί
το φράγμα και εισηγείται την λήψη των ενδεδειγμένων
μέτρων προστασίας του νερού από τυχόν ρύπανση και
μόλυνση.
6. Εισηγείται την λήψη μέτρων προστασίας του πε−
ριβάλλοντος για την διατήρηση της χλωρίδας και πα−
νίδας.
7. Συντάσσει και επικαιροποιεί σχέδιο διαχείρισης της
τεχνητής λίμνης.
8. Επιμελείται και επιβλέπει την εφαρμογή του σχε−
δίου διαχείρισης της τεχνητής λίμνης.
Άρθρο 3°
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ κατατάσσονται στους
βαθμούς Δ΄ (εισαγωγικός), Γ΄, Β΄ και Α΄ (καταληκτικός).
Τα προσόντα διορισμού των θέσεων περιγράφονται
στο π.δ. 37α/1987, στο π.δ. 22/1990, στο π.δ. 50/2001 και
των τροποποιήσεων του.
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο
είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών ή ηλεκτρολό− 1 (μία)
γων μηχανικών ή μηχανολόγων −
ηλεκτρολόγων μηχανικών
ΠΕ Βιολόγων με ειδίκευση στην
1 (μία)
υδροβιολογία και υδατοκαλλιέργειες
Άρθρο 4°
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών προβλέπονται 10 θέσεις.
Άρθρο 5°
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Σύνδεσμος μπορεί να προσλαμβάνει άτομα με σύμ−
βαση έργου για την παροχή συγκεκριμένων εξειδικευμέ−
νων υπηρεσιών που τυχόν θα απαιτηθούν στο μέλλον.
Άρθρο 6°
ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ως προϊστάμενος του Τμήματος επιλέγεται υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών ή ηλε−
κτρολόγων μηχανικών ή μηχανολόγων −ηλεκτρολόγων
μηχανικών ή ΠΕ Βιολόγων
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Άρθρο 7°
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η τοποθέτηση και κατανομή του προσωπικού στις
οργανικές μονάδες του παρόντος Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Προέδρου
του Συνδέσμου
Τα θέματα που αφορούν τους διορισμούς, καθορι−
σμό καθηκόντων και υποχρεώσεων, χρόνου εργασίας,
αστικές ευθύνες, δικαιώματα, άδειες, μεταβολές υπηρε−
σιακής κατάστασης, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικά αδική−
ματα και ποινές, καθώς και της λύσης της υπαλληλικής
σχέσης των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος οργανισμού, διέπονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία «περί καταστάσεως προσωπικού
των Ο.Τ.Α.»
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η δαπάνη που προκαλείται από την μισθοδοσία των
άμεσα προσλαμβανομένων ανέρχεται στο ποσό των
25.000 € περίπου και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Συνδέσμου έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 29 Ιουνίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Aριθμ. 11251
(4),
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου − Νηπιαγωγείου Καλυβίων Κοκκινο−
πηλού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/
1995).
2) Του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/
1997).
3) Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997.
4) Του άρθρου 2 του ν. 2081/1992.
5) Την υπ’ αριθμ. 12611/1995 απόφαση του Περιφερει−
ακού Διευθυντή, περί σύστασης Νομικού Προσώπου με
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−
Νηπιαγωγείου Καλυβίων Κοκκινοπηλού».
6) Την υπ’ αριθμ. 55/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ολύμπου, περί τροποποίησης της συστατικής
πράξης του Ν.Π., ως προς την επωνυμία αυτού και ως
προς την διοίκηση του
7) Την υπ’ αριθμ. 2682/10.5.2001(ΦΕΚ 597/τ. Β΄/2001) από−
φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτ/σης και
Αποκ/σης «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Θεσσαλίας», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12611/1995 απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή, περί σύστασης Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου− Νηπιαγωγείου Κοκκινοπηλού» ως προς:
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Α) Την επωνυμία του Νομικού Προσώπου, το οποίο
στο εξής θα ονομάζεται «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου − Νηπιαγωγείου οικ. Καλυβίων Δ.Δ Κοκκινο−
πηλού δήμου Ολύμπου» και
Β) Την Διοίκηση αυτού. Το Νομικό πρόσωπο θα διοι−
κείται από 5/μελες Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα
αποτελείται:
1. Τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, ως πρόε−
δρο.
2. Ένα Δημοτικό Σύμβουλο.
3. Τον εκάστοτε Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου.
4. Τον εκάστοτε Δ/ντη του Νηπιαγωγείου.
5. Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδε−
μόνων.,
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου του οικ. έτους
2006.,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 7 Ιουλίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γ. ΣΑΚΚΑΣ
F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΖΩΗ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6043/7.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στη ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΖΩΗ
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στη ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6594/7.6.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΑΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΟΣΜΑ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6572/7.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΟΣΜΑ
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 5804/7.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στη ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6807/7.6.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6781/7.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λε.τουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 6657/7.6.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του ΙΩΑΝΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον ΞΗΡΟ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7056/9.6.2006 απόφαση του Νο−
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μάρχη Αθηνών χορηγείται στον ΞΗΡΟ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
του ΦΩΤΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
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(16)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗ.

Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Με την υπ’ αριθμ. 7436/2.6.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7064/9.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(14)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΜΑΝΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑ του ΜΙΧΑΗΛ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7138/29.5.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΜΑΝΘΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
του ΜΙΧΑΗΛ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(15)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩ−
ΑΝΝΗ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7330 / 31.05.2006 Απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(17)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 7474/2.6.2006 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
(18)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Κουτρουμπή Δήμητρα του Ιωάννη.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3645/28.6.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Πειραιά χορηγείται στην Κουτρουμπή Δήμητρα
του Ιωάννη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΒΑΣ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ 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
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• 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.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• 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.
* 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.
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
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