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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο
Κ.Ε.Π. Δήμου Κόνιτσας (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Διστράτου − νυν Δημοτικής Ενότητας Διστράτου)
Νομού Ιωαννίνων. ...........................................................................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο
Κ.Ε.Π. Δήμου Δωδώνης (ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγίου
Δημητρίου − νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δη−
μητρίου) Νομού Ιωαννίνων. ....................................................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο
Κ.Ε.Π. Δήμου Ζαγορίου (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας
Βοβούσας − νυν Δημοτικής Ενότητας Βοβούσας)
Νομού Ιωαννίνων. ...........................................................................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο
Κ.Ε.Π. Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (ΚΕΠ πρώην
Δήμου Τζουμέρκων − νυν Δημοτικής Ενότητας
Τζουμέρκων) Νομού Ιωαννίνων ..........................................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο
Κ.Ε.Π. Δήμου Ζαγορίου (ΚΕΠ πρώην Δήμου Τύμ−
φης − νυν Δημοτικής Ενότητας Τύμφης) Νομού
Ιωαννίνων. .............................................................................................
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 40495/37326/07−
12−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3036/Β/30−12−2011. ...................................................
Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 81576/7464/25−
11−2011 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3233/τ.Β΄/30−12−2011
Διορθώσεις σφαλμάτων στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2391 /
τ.Β΄/27−1 0−2011 (Σελ. 33893), στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε η υπ’ αριθμ. 85606/2865 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας..............................................
Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. 105/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 536/06.04.2011 (τ.Β΄).

Αριθμ. οικ. 4360/1306
(1)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π.
Δήμου Κόνιτσας (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Διστρά−
του − νυν Δημοτικής Ενότητας Διστράτου) Νομού
Ιωαννίνων.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 Ι.
του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ. 206/
Α/8−10−97) και τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως σήμερα ισχύ−
ουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 14 παρ.1α του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 26 παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, Επιχειρησιακό
Κέντρο Κ.Ε.Π., με το οποίο μας ανακοινώθηκε ότι, με την
αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−2011 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/27−12−
2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν, για τη στελέχωση των
Κ.Ε.Π Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας μας,
συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας
και από το οποίο προκύπτει, ότι σχετικά με την έκδοση
της προβλεπόμενης από την παρ.5 του άρθρου 6 του
Ν. 2527/97 βεβαίωσης, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο−
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), συμφωνεί με τη σύναψη των
συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη διασφάλιση της
στελέχωσης των Κ.Ε.Π. και
6. Τα αριθμ. 4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10−3−2005, ΟΔΕ−ΚΕΠ/6901/8−
9−2005, Φ.10307/17−5−2006 και Φ.ΟΔΕ/ΚΕΠ/12210/15−6−2006
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία μας
δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Κόνιτσας ΚΕΠ
πρώην Κοινότητας Διστράτου −νυν Δημοτικής Ενότη−
τας Διστράτου) Νομού Ιωαννίνων, με τους επιπλέον
όρους:
1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται οι
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυ−
τοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.
πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10−9−2007.
2) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με
τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές
τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους
Ο.Τ.Α, δεν θα χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με
νέα απόφαση.
3) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών, στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στα ανωτέρω έγγραφα ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερι−
κών αριθμ. Φ.70ΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006. Η αμοιβή του
αναδόχου βαρύνει το Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με
την ανωτέρω εγκύκλιο του και προσδιορίζεται ως
εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ −
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ, με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου
880 ευρώ,
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής, αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1/2/2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενικής Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. οικ. 4352/1300
(2)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π.
Δήμου Δωδώνης (ΚΕΠ πρώην Δήμου Αγίου Δημη−
τρίου − νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου)
Νομού Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 Ι.
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ. 206/
Α/8−10−97) και τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως σήμερα ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 14 παρ.1α του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 26 παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, Επιχει−
ρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π., με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−
2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν, για τη
στελέχωση των Κ.Ε.Π Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. χωρικής
αρμοδιότητας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδε−
κάμηνης διάρκειας και από το οποίο προκύπτει, ότι σχε−
τικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 βεβαίωσης, το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), συμφωνεί
με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη
διασφάλιση της στελέχωσης των Κ.Ε.Π. και
6. Τα αριθμ. 4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10−3−2005, ΟΔΕ−ΚΕΠ/6901/
8−9−2005, Φ.10307/17−5−2006 και Φ.ΟΔΕ/ΚΕΠ/12210/15−6−
2006 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία
μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Δωδώνης (ΚΕΠ
πρώην Δήμου Αγίου Δημητρίου − νυν Δημοτικής Ενό−
τητας Αγίου Δημητρίου) Νομού Ιωαννίνων, με τους επι−
πλέον όρους:
1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται οι
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυ−
τοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10−9−2007.
2) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους
ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες
συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους Ο.Τ.Α, δεν θα
χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
3) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων, ιδι−
αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκεί−
νου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται
τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πεδίων (ηγεσία,
τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών, στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στα ανωτέρω έγγραφα ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερι−
κών αριθμ. Φ.70ΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006. Η αμοιβή του
αναδόχου βαρύνει το Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με την
ανωτέρω εγκύκλιο του και προσδιορίζεται ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των
24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ055/3
του ΥΠ.ΕΣ, με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 880 ευρώ,
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής, αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1/2/2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενικής Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. οικ. 4357/1303
(3)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π. Δή−
μου Ζαγορίου (ΚΕΠ πρώην Κοινότητας Βοβούσας − νυν
Δημοτικής Ενότητας Βοβούσας) Νομού Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 Ι.
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
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σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ. 206/
Α/8−10−97) και τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως σήμερα ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 14 παρ.1α του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 26 παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, Επιχει−
ρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π., με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−
2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν, για τη
στελέχωση των Κ.Ε.Π Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. χωρικής
αρμοδιότητας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδε−
κάμηνης διάρκειας και από το οποίο προκύπτει, ότι σχε−
τικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 βεβαίωσης, το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), συμφωνεί
με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη
διασφάλιση της στελέχωσης των Κ.Ε.Π. και
6. Τα αριθμ. 4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10−3−2005, ΟΔΕ−
ΚΕΠ/6901/8−9−2005, Φ. 10307/17−5−2006 και Φ.ΟΔΕ/
ΚΕΠ/12210/15−6−2006 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, με τα οποία μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή
κατάρτιση των συμβάσεων μίσθωσης έργου στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Ζαγορίου (ΚΕΠ
πρώην Κοινότητας Βοβούσας − νυν Δημοτικής Ενότητας
Βοβούσας) Νομού Ιωαννίνων, με τους επιπλέον όρους:
1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται οι
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυ−
τοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.
πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ
/Φ4/204/23751/10−9−2007.
2) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με
τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές
τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους
Ο.Τ.Α, δεν θα χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με
νέα απόφαση.
3) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5) Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών, στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στα ανωτέρω έγγραφα ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερι−
κών αριθμ. Φ.70ΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006. Η αμοιβή του
αναδόχου βαρύνει το Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με την
ανωτέρω εγκύκλιο του και προσδιορίζεται ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ −
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ, με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου
880 ευρώ,
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής, αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1/2/2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. οικ. 4353/1301
(4)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π.
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (ΚΕΠ πρώην Δήμου
Τζουμέρκων − νυν Δημοτικής Ενότητας Τζουμέρκων)
Νομού Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 Ι.
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ. 206/
Α/8−10−97) και τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως σήμερα ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 14 παρ.1α του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 26 παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−4/27681/30−12−2011 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, Επιχει−
ρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π., με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι, με την αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−

2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν, για τη
στελέχωση των Κ.Ε.Π Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. χωρικής
αρμοδιότητας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδε−
κάμηνης διάρκειας και από το οποίο προκύπτει, ότι σχε−
τικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 βεβαίωσης, το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), συμφωνεί
με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη
διασφάλιση της στελέχωσης των Κ.Ε.Π. και
6. Τα αριθμ.4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10−3−2005, ΟΔΕ−ΚΕΠ/6901/8−
9−2005, Φ.10307/17−5−2006 και Φ.ΟΔΕ/ΚΕΠ/12210/15−6−2006
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία μας
δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Βορείων Τζου−
μέρκων ΚΕΠ πρώην Δήμου Τζουμέρκων −νυν Δημοτι−
κής Ενότητας Τζουμέρκων) Νομού Ιωαννίνων, με τους
επιπλέον όρους:
1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται οι
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυ−
τοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.
πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ
/Φ4/204/23751/10−9−2007.
2) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους
ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες
συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους Ο.Τ.Α, δεν θα
χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.
3) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών, στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στα ανωτέρω έγγραφα ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
αριθμ. Φ.70ΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006.
Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνει το Υπ. Εσωτερικών,
σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του και προσδιο−
ρίζεται ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ −
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ, με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου
880 ευρώ,
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής, αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής
την 1/2/2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. οικ. 4359/1305
(5)
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κ.Ε.Π.
Δήμου Ζαγορίου( ΚΕΠ πρώην Δήμου Τύμφης − νυν
Δημοτικής Ενότητας Τύμφης) Νομού Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 Ι.
του Ν. 3852/2010 «Νέο Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ. 206/
Α/8−10−97) και τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως σήμερα ισχύ−
ουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 καθώς και τις όμοιες
του άρθρου 14 παρ.1α του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
άρθρου 26 παρ.6 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 12−4/27681/30−12−2011 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, Επιχει−
ρησιακό Κέντρο Κ.Ε.Π., με το οποίο μας ανακοινώθηκε
ότι, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−
2011 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκαν, για τη
στελέχωση των Κ.Ε.Π Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. χωρικής
αρμοδιότητας μας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδε−
κάμηνης διάρκειας και από το οποίο προκύπτει, ότι σχε−
τικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 βεβαίωσης, το Ανώτατο
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), συμφωνεί
με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη
διασφάλιση της στελέχωσης των Κ.Ε.Π. και
6. Τα αριθμ.4193/ ΟΔΕ − ΚΕΠ/10−3−2005, ΟΔΕ−ΚΕΠ/6901/8−
9−2005, Φ.10307/17−5−2006 και Φ.ΟΔΕ/ΚΕΠ/12210/15−6−2006
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία μας
δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή κατάρτιση των συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Ζαγορίου (ΚΕΠ
πρώην Δήμου Τύμφης −νυν Δημοτικής Ενότητας Τύμφης)
Νομού Ιωαννίνων, με τους επιπλέον όρους:
1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, εφαρμόζονται οι
όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυ−
τοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.
πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛ ΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10−9−2007.
2) Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο ΧΩ−
ΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με
τους ανωτέρω όρους το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές
τις νέες συμβάσεις οι οποίες θα επιστραφούν στους
Ο.Τ.Α, δεν θα χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με
νέα απόφαση.
3) Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση
εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα−
φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε−
δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία
Υπουργείου).
4) Τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του
οικείου Κ.Ε.Π.
5) Το ανωτέρω άτομο θα απασχοληθεί για χρονικό
διάστημα δώδεκα μηνών, στο ΚΕΠ και όπως ειδικότερα
στα ανωτέρω έγγραφα ορίζεται.
Σχετική με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΚΕΠ, είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
αριθμ. Φ.70ΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006.
Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνει το Υπ. Εσωτερικών,
σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του και προσδιο−
ρίζεται ως εξής:
1) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ −
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ, με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου
880 ευρώ,
2) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής, αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
2.1 Ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ
2.2 Ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης
του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1/2/2005).
Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2012
Η Γενικής Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

από το εσφαλμένο: «Ψαρομαλλου Ρηγίνα του Γεωρ−
γίου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών»
στο ορθό: «Ψαρομαλλου Ρηγίνα του Γεωργίου ΠΕ Πο−
λιτικών Επιστημών».

(6)
Στο ΦΕΚ 3036/Β/30−12−2011 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ.
πρωτ. 40495/37326/07−12−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
F
θέμα την έγκριση της υπ’ αρ. 337/2011 απόφασης του
(7)
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου περί μεταφοράς
Στην υπ’ αριθμ. 81576/7464/25−11−2011 απόφαση της
προσωπικού κατόπιν της λύσης της κοινωφελούς επι−
χείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
Δήμου Ζωγράφου» στο Δήμο Ζωγράφου και σύστασης 3233/τ.Β΄/30−12−2011, διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «1. την αυτοδίκαιη κατάργηση
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, η οποία διορθώνεται στο σημείο α εβδομήντα πέντε (75) κενών οργανικών και προσωπο−
παγών θέσεων μονίμου προσωπικού»
του αποφασιστικού της ως εξής:
στο σωστό: «1. την αυτοδίκαιη κατάργηση εξήντα εν−
από το εσφαλμένο: «Μπινιάρη Παναγιώτα του Ανδρέα
νέα (69) κενών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων
Χοροδιδάσκαλος»
μονίμου προσωπικού».
στο ορθό: «Μπινιάρη Παναγιώτα του Ανδρέα ΔΕ Χο−
ροδιδάσκαλος» και
(Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
F
(8)
Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2391 /τ.Β΄/27−10−2011 (Σελ. 33893), στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 85606/2865 απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, γίνεται η κατωτέρω διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
12

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Α

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Α

στο ορθό:
12

ΚΩΝ/ΝΟΣ

(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
F
(9)
Στην 105/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου του Δήμου Παγγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
536/06.04.2011 (τ.Β΄):
α] στη σελίδα 7624 στην στήλη Β΄ στον στίχο 2 εκ
των άνω,
διορθώνεται το εσφαλμένο: «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που περιλαμβάνει τις
Σχολικές Επιτροπές: ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης, Γυμνάσιο
Ελευθερούπολης, Ενιαίο Λύκειο Ελευθερούπολης, Β/θμια
Εκπαίδευση Ελευθερών, Γυμνάσιο − Λύκειο Ελευθερού−
πολης, Γυμνάσιο Νικήσιανης, Λύκειο Ελευθερούπολης»
στο ορθό: «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟ−
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», που περιλαμβάνει τις Σχολικές
Επιτροπές: ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης, Γυμνάσιο Ελευθε−
ρούπολης, Ενιαίο Λύκειο Ελευθερούπολης, Β/θμια Εκ−
παίδευση Ελευθερών, Γυμνάσιο − Λύκειο Ποδοχωρίου,
Γυμνάσιο Νικήσιανης, Λύκειο Νικήσιανης».
β] στη σελίδα 7624 στην στήλη Β’ στον στίχο 43 εκ
των άνω,

διορθώνεται το εσφαλμένο: «Τη συγχώνευση των υφι−
στάμενων Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης: ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης, Γυμνάσιο Ελευθερούπο−
λης, Ενιαίο Λύκειο Ελευθερούπολης, Β/θμια Εκπαίδευση
Ελευθερών, Γυμνάσιο − Λύκειο Ελευθερούπολης, Γυμνάσιο
Νικήσιανης, Λύκειο Ελευθερούπολης, σε ένα Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου με τίτλο: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
και έδρα την έδρα του Δήμου την Ελευθερούπολη, η
καταστατική πράξη της οποίας είναι η εξής:»
στο ορθό: «Τη συγχώνευση των υφιστάμενων Σχολικών
Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΕΠΑΛ Ελευ−
θερούπολης, Γυμνάσιο Ελευθερούπολης, Ενιαίο Λύκειο
Ελευθερούπολης, Β/θμια Εκπαίδευση Ελευθερών, Γυμνά−
σιο − Λύκειο Ποδοχωρίου, Γυμνάσιο Νικήσιανης, Λύκειο
Νικήσιανης, σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με τίτλο: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και έδρα την έδρα του
Δήμου την Ελευθερούπολη, η καταστατική πράξη της
οποίας είναι η εξής:
(Από το Δήμο Παγγαίου)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7056

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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