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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1737
28 Αυγούστου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 320108
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 313312/25.1.1994 απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Κυ−
ρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια
άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωρο−
κηπευτικών» (Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει και της υπ’ αριθμ. 381185/11.8.1994 απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις και διαδικασία επι−
βολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου
επί των επεξεργασμένων − μεταποιημένων οπωροκη−
πευτικών» (Β΄ 645), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 313312/25.1.1994 απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα
πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νω−
πών οπωροκηπευτικών» (Β΄ 52), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. 381185/11.8.1994
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Κυρώσεις
και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκη−
σης ποιοτικού ελέγχου επί των επεξεργασμένων −
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών» (Β΄ 645), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. .....................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412345/1.12.1995 απόφα−
σης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 1023) «κυρώσεις
και διαδικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκη−
σης ποιοτικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτι−
κών βαθείας κατάψυξης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. ..............................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1985) «Γενικοί κανόνες
χρήσης του όρου τοπικός οίνος ως περιγραφικού
στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»...........................................
Μεταφορά οργανικών θέσεων φυλακτικού προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου από μια Οργανική Μονάδα σε άλλη
Μονάδα του ΥΠ.ΠΟ.......................................................................
Μεταβίβαση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του
Δ.Ω. Λιβαδειάς. .................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.............................................
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. ........
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Με−
τεώρων Δήμου Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης. ...........
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό
Οργανισμό Δήμου Πολίχνης Ν..Θεσσαλονίκης. ....
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Πο−
λίχνης Ν. Θεσσαλονίκης. .........................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Οργανώ−
σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄
34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70)
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινό−
τητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 3 του ιδίου
ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)».
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς:
α) 2200/1996 του Συμβουλίου (L297/1) «Για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευ−
τικών».
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β) 1182/2007 του Συμβουλίου (L297/1) «Για την θέσπιση
ειδικών κανόνων όσο αφορά τον τομέα των οπωροκη−
πευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών 2001/112/
ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
827/68, (ΕΚ) αριθμ. 2200/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2201/1996 (ΕΚ)
αριθμ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθμ.
318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 2202/1996».
γ) 1580/2007 της Επιτροπής (L 350) «για την θέσπι−
ση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ.
2200/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2201/1996, και (ΕΚ) αριθμ. 1182/2007
του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πρώτης από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 313312/
25.1.1994 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 52), όπως έχει
τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 400754/22.11.2000 (Β΄ 1511)
και 287980/2.4.2008 (Β΄ 596 και 733), όμοιες αποφάσεις
τροποποιείται, ως ακολούθως:
«3.α) Από την κοινοποίηση της απόφασης της Πρωτο−
βάθμιας Επιτροπής και εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων
ημερών, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει σε
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, στην οποία μπορεί να παρί−
σταται για να εκφράσει τις απόψεις του. Με απόφαση
του οικείου Νομάρχη, συστήνεται τριμελής Δευτερο−
βάθμια Επιτροπή, σε κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/
Γεωργίας, συγκροτούμενη από:
αα) Τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της οικείας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή
του.
ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτι−
κής Ανάπτυξης /Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
β) Σε περίπτωση που σε κάποια Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση η θέση του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή δεν
προβλέπεται ή δεν καλύπτεται, η παραπάνω Δευτερο−
βάθμια Επιτροπή, συγκροτείται από:
αα) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή
του.
ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Κτηνιατρι−
κής ή τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εμπορίου
ή τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Υγείας, με τον
αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
γ) Χρέη γραμματέα στην επιτροπή ασκεί ένας διοι−
κητικός υπάλληλος της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης/ Γεωργίας».
Άρθρο 2
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 381185/
11.8.1994 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 645),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 400778/
28.11.2000 όμοια απόφαση (Β΄ 1548) και την υπ’ αριθμ.
287980/2.4.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 596 και
733), τροποποιείται, ως ακολούθως:

«3.α) Από την κοινοποίηση της απόφασης της Πρωτο−
βάθμιας Επιτροπής και εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων
ημερών, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει σε
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, στην οποία μπορεί να παρί−
σταται για να εκφράσει τις απόψεις του. Με απόφαση
του οικείου Νομάρχη, συστήνεται τριμελής Δευτερο−
βάθμια Επιτροπή, σε κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/
Γεωργίας, συγκροτούμενη από:
αα) Τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της οικείας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή
του.
ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτι−
κής Ανάπτυξης /Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
β) Σε περίπτωση που σε κάποια Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση η θέση του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή δεν
προβλέπεται ή δεν καλύπτεται, η παραπάνω Δευτερο−
βάθμια Επιτροπή συγκροτείται από:
αα) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή
του.
ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Κτηνιατρι−
κής ή τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εμπορίου
ή τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Υγείας, με τον
αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
γ) Χρέη γραμματέα στην επιτροπή ασκεί ένας διοι−
κητικός υπάλληλος της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης/ Γεωργίας».
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320109
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 412345/1.12.1995 απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 1023) «κυρώσεις και δια−
δικασία επιβολής τους, στα πλαίσια άσκησης ποιο−
τικού ελέγχου, επί των οπωροκηπευτικών βαθείας
κατάψυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
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β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 ν. 1338/1983 (Α΄ 34)
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμε−
τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος
και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ
και του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)».
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς
α) 2200/1996 του Συμβουλίου (L297/1) για την κοινή
οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευ−
τικών
β) 1182/2007 του Συμβουλίου (L273/1) για τη θέσπιση
ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των οπωρο−
κηπευτικών, για την τροποποίηση οδηγιών 2001/112/
ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
827/1968, (ΕΚ) αριθμ. 2200/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2201/1996,
(ΕΚ) αριθμ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και (ΕΚ)
αριθμ. 318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2202/1996.
γ) 37/2005 της Επιτροπής (L 10/18) σχετικά με τον
έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και
στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βα−
θείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή
του ανθρώπου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 3 του άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 412345/1.12.1995
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 1023), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 400778/28.11.2000 όμοια
απόφαση (Β΄ 1548) και την υπ’ αριθμ. 287979/2.4.2008
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 639 και Β΄ 738) τροπο−
ποιείται, ως ακολούθως:
«3.α) Από την κοινοποίηση της απόφασης και εντός
προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών δύναται ο ενδιαφε−
ρόμενος να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή
στην οποία μπορεί να παρίσταται για να εκφράσει τις
απόψεις του. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συστή−
νεται τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή, σε κάθε Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, συγκροτούμενη από:
αα) Τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντή της οικείας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή
του.
ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας,, με τον αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
β) Σε περίπτωση που σε κάποια Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση η θέση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή δεν
προβλέπεται ή δεν καλύπτεται, η παραπάνω Δευτερο−
βάθμια Επιτροπή συγκροτείται από:
αα) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης/Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρό−
εδρο.

ββ) Τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Κτηνιατρι−
κής ή τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εμπορίου
ή τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Υγείας, με τον
αναπληρωτή του.
γγ) Τον Προϊστάμενο του οικείου Περιφερειακού Κέ−
ντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, με
τον αναπληρωτή του.
γ) Χρέη γραμματέα της επιτροπής ασκεί ένας διοι−
κητικός υπάλληλος της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης/Γεωργίας».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320110
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1985) «Γενικοί κανόνες χρή−
σης του όρου τοπικός οίνος ως περιγραφικού στοι−
χείου επιτραπέζιου οίνου».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 392169/
1999 (Β΄ 1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301037/14.10.2004 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1588) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Επιτρέπεται μέχρι και την αμπελοοινική περίοδο
2008−2009 η παραγωγή, (γλευκοποίηση − οινοποίηση)
των οίνων Τ.Ο. ΘΡΑΚΗΣ, ΙΣΜΑΡΙΚΟΣ Τ.Ο. και Τ.Ο. ΑΒΔΗ−
ΡΩΝ, σε οινοποιεία που βρίσκονται και λειτουργούν στο
όμορο αμπελουργικό διαμέρισμα της Μακεδονίας, όπως
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αυτό ορίζεται με την παρ. 5α του άρθρου 1 της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/78845
(4)
Μεταφορά οργανικών θέσεων φυλακτικού προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από μια Οργανική Μονάδα σε άλλη Μονά−
δα του ΥΠ.ΠΟ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 83 του π.δ/τος 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/
13.6.2003) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού».
β. Του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρύθμιση θεμάτων
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ−
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005).
γ. Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν
στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α΄/1988).
δ. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για
τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/Α΄/19.7.2004).
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/110217/6.11.2007 (ΦΕΚ
2309 Β΄) υπουργική ααπόφαση κατανομής οργανικών
θέσεων φυλακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ των Περι−
φερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού, κατά Μουσείο και Αρχαιολογικό
Χώρο.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ
130/Α΄/6.6.2005).
4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Α. Μεταφέρουμε οργανικές θέσεις προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ειδικοτήτων Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ και Νυκτοφυ−
λάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ, από μια Οργανική Μονάδα σε
άλλη Μονάδα και εντός της ίδιας Οργανικής Μονάδας
του ΥΠ.ΠΟ., ως εξής:
1. Από την Α΄ ΕΠΚΑ (Αττική), στη Β΄ ΕΠΚΑ (Αττική):
α) Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
β) Μουσείο Μαραθώνος
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
ν) Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
2. Από την Α΄ ΕΠΚΑ (Αττική), στην ΙΑ΄ ΕΠΚΑ (Χαλκίδα):
Μουσείο και Χώροι Ερέτριας
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ

3. Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στη Β΄
ΕΠΚΑ (Αττική):
Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντος
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
4. Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στη Γ΄
ΕΠΚΑ (Αττική):
Χώρος Ολυμπιείου
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
5. Από τη ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ (Μεσολόγγι), στη Γ΄ ΕΠΚΑ (Αττική):
Μουσείο και Χώρος Κεραμεικού
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
6. Από την 24n EBA (Φθιώτιδας − Ευρυτανίας − Φωκί−
δας), στη ΙΔ΄ ΕΠΚΑ (Λαμία):
Μουσείο και Χώροι περιοχής Λαμίας (Κάστρο Λαμίας)
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
7. Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στην
ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ (Πειραιάς):
Μουσείο Πειραιά
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
8. Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο:
Τέσσερις (4) θέσεις της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαι−
οτήτων ΔΕ
9. Από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο
Νομισματικό Μουσείο:
α) Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτή−
των ΔΕ
β) Μια (1) θέση της ειδικότητας Νυκτοφυλάκων Αρ−
χαιοτήτων ΔΕ
10. Από το Μουσείο και Χώρο Κεραμεικού της Γ΄ ΕΠΚΑ
(Αττική), στο Μουσείο και Χώρο Ελευσίνας της αυτής
Υπηρεσίας
Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
11. Από το Μουσείο και Χώρο Σαγκρίου Νάξου της
ΚΑ΄ ΕΠΚΑ (Αττική), στο Μουσείο και Χώρο Απειράνθου
Νάξου της αυτής Υπηρεσίας
α) Μια (1) θέση της ειδικότητας Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ
β) Μια (1) θέση της ειδικότητας Νυκτοφυλάκων Αρ−
χαιοτήτων ΔΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 78672/2141
(5)
Μεταβίβαση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας
του Δ.Ω. Λιβαδειάς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης».
β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).
2 Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση “Μεταβίβαση αρμοδιότητος Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν.
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων,
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ»” (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/
28.11.1991).
3. Την υπ’ αριθμ. 24031/9.6.1986 απόφαση του ΥΠΠΟ, με
την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών (ΦΕΚ 707/Β΄/1985).
4. Το υπ’ αριθμ. 57/11.6.2008 της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (ΔΕΠΑΛ) και το υπ’
αριθμ. 11/5.8.2008 έγγραφο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
Δημοτικό Ωδείο Λεβαδέων.
5. Την υπ’ αριθμ. 3388/30.4.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 939/Β΄/
2008), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως
και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς από
την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης
Λιβαδειάς (ΔΕΠΑΛ) στο ΝΠΔΔ του Δήμου Λεβαδέων με
την Επωνυμία: Δημοτικό Ωδείο Λεβαδέων.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΒΙΣΒΙ−
ΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ στις διατάξεις του
ν. 3299/ 2004, όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5141/66031/ΠΟ 5/5/00099/E/11.8.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τους
ν. 3470/2006 και ν. 3522/2006, επένδυσης της ατομι−
κής επιχείρησης ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννου που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής
κι εμπορίας κηπευτικών προϊόντων θερμοκηπίου και
ανοιχτού αγρού στο Δ.Δ. Οιχαλίας Δήμου Οιχαλίας του
νομού Τρικάλων συνολικού κόστους εκατόν πέντε χιλιά−
δων (105.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί
του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχο−
ρήγησης σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 7.8.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Δεν
δημιουργείται νέα θέση εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Αριθμ. οικ. 185459/18454
(7)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2503/1997 « Διοί−
κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 107/30.5.1997).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 σύμφω−
να με τις οποίες την απόφαση για την έγκριση σύμβα−
σης έργου στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα, εκδίδει
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/231/6469/18.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
55/1998 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες
εγκρίθηκαν για το Δήμο Παρελίων Ν. Κερκύρας συμβά−
σεις μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι οκτώ μήνες.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49436/5.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
5. Την από 14.12.2007 βεβαίωση του Δικηγόρου του
Δήμου Παρελίων σύμφωνα με την οποία η αναφερόμενη
μίσθωση έργου αποτελεί γνήσια σύμβαση μίσθωσης
έργου χωρίς να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία κα−
θόσον αυτές θα αποβλέπουν στην εκτέλεση του έρ−
γου της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Παρελίων Ν. Κερκύρας με δύο (2) ΔΕ Διοι−
κητικούς, στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινοτική
Πρωτοβουλία INTERREG II Ελλάδα − Ιταλία 2000 − 2006»,
για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.
Το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα
και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί εκτός της ανωτέρω διαδικασίας σε προσωπικό είτε
με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου, παρακαλούμε
να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠΕΣ εντός πέντε (5)
ημερών από της λήψεως της παρούσας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού ύψους 18.000,0€, η οποία θα βαρύνει
τον Προϋπολογισμό του Δήμου Παρελίων Ν. Κερκύρας
και συγκεκριμένα στον Κ.Α.70.6163.001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 12 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
F
Αριθμ. 24174
(8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ
Μετεώρων Δήμου Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
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συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις (ΦΕΚ 206/Α΄/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) και
γ) 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006)
που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/231/6469/18.7.2008
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της
υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 45834/
5.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν
υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Το υπ’ αριθμ. 4015/12.2.2008 έγγραφό μας που αφορά
την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Μετεώρων Δήμου
Πολίχνης.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΚΑΠΗ Μετεώρων Δήμου Πολίχνης για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πρόβλεψη στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
έτους 2008, συνολικού ποσού 20.200,00 €, για την αντι−
μετώπιση της δαπάνης των συμβάσεων αυτών.
6. Την από 21.1.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέ−
ξανδρου Αδαμίδη, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατωτέρω
συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και
είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου στο ΚΑΠΗ Μετεώρων Δήμου Πολίχνης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα
ως εξής.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΠΕ γιατρός καρδιολόγος

1

ΠΕ γιατρός οδοντίατρος

1

ΠΕ γιατρός ορθοπεδικός

1

Σύνολο
3
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό
που ορίζεται στην 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΚΑΠΗ Μετεώρων Δήμου Πολίχνης.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό
των 20.200,00 €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Πο−
λίχνης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Μετε−
ώρων Δήμου Πολίχνης ή από το εξουσιοδοτημένο από
αυτόν όργανο.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ Μετε−
ώρων Δήμου Πολίχνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 24176
(9)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό
Οργανισμό Δήμου Πολίχνης Ν..Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις (ΦΕΚ 206/Α΄/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) και
γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
2. Την υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006)
που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της
υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 45834/
5.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν
υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Το υπ’ αριθμ. 4014/12.2.2008 έγγραφό μας που αφορά
την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό Οργανισμό
Δήμου Πολίχνης.
5. Την υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πο−
λίχνης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπο−
λογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2008, συνολικού ποσού
330.000,00 €, για την αντιμετώπιση της δαπάνης των
συμβάσεων αυτών.
6. Την από 22.1.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέ−
ξανδρου Αδαμίδη, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατωτέρω
συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και
είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης
έργου στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πολίχνης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστι−
κού Κώδικα ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΔΕ γραφίστας

1

ΔΕ διοικητικοί

2

ΔΕ ηλεκτρολόγος

1

ΔΕ ηχητικός

1

ΔΕ κινηματογραφιστής
(Θερινός Κινηματογράφος)

1

ΔΕ συντηρητής Δημ. Θεάτρου

1

ΔΕ φωτιστής

1

TE βιβλιοθηκονόμοι

1

ΥΕ γενικών καθηκόντων

1

ΥΕ καθαρίστρια

1

ΣΥΝΟΛΟ

11

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού
Δήμου Πολίχνης.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό
των 190.000,00 €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Πο−
λίχνης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Πολίχνης ή από το εξουσιοδοτημένο
από αυτόν όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Πολιτιστικού
Οργανισμού Δήμου Πολίχνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

2. Την υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006)
που αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 απόφαση
της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/
27.12.2006 Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 45834/ 5.8.2008 απόφαση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για
τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος
και για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Το υπ’ αριθμ. 4012/11.2.2008 έγγραφό μας που αφορά
την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Πολίχνης.
5. Την υπ’ αριθμ. 9/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Πολίχνης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008, συνολικού πο−
σού 462.020,00 €, για την αντιμετώπιση της δαπάνης
των συμβάσεων αυτών.
6. Την από 23.1.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέ−
ξανδρου Αδαμίδη, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατωτέρω
συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και
είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου στο Δήμο Πολίχνης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΔΕ διοικητικοί

3

ΔΕ φύλακες

4

Δημοσιογράφος

1

ΠΕ αγρονόμος τοπογράφος
μηχανικός

1

ΠΕ αρχιτέκτονας μηχανικός

1
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ΠΕ γεωπόνος

1

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 24177
(10)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο
Πολίχνης Ν. Θεσσαλονίκης.

ΓΙΕ διοικητικοί

4

ΠΕ ηλεκτρολόγος μηχανικός

1

ΠΕ κοινωνικός επιστήμονας

1

ΠΕ πολιτικός μηχανικός

1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις (ΦΕΚ 206/Α΄/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) και
γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

ΠΕ πτυχιούχος Νομικής

1

TE γεωπληροφορικός τοπογράφος

1

TE διοικητικός

1

TE δομικών έργων

1

TE έργων υποδομής

1

TE κοινωνικός λειτουργός

1

TE φυσιοθεραπευτής

1

Σύνολο
25
Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 9/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πολίχνης.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό
των 462.020,00 €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Πολίχνης.
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Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Πολίχνης ή από το εξουσιοδοτημένο από αυ−
τόν όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Πο−
λίχνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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