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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Ε» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 28418/ΥΠΕ/4/000777/Ε/ν.3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή, στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της υπό σύσταση εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Ε.» για την 
ενίσχυση επένδυσής της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας σύγχρονης 
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 
στη θέση Τρίλοφο του Δήμου Δόβρα του Νομού Ημα−
θίας, συνολικής δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων 
πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε 
(2.659.485) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης (50%) δηλ. 
ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εί−
κοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ 
(1.329.742,00) ευρώ.

Με την επένδυση δημιουργούνται 5 (μόνιμες) νέες θέ−
σεις απασχόλησης ήτοι 5 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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(2)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΑΜΠΑ−

ΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Με την υπ’ αριθμ. 29030/ΥΠΕ/4/000545/Ε/ν.3299/2004/ 
27.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή, 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για την ενίσχυση επένδυσης 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστι−
κής αλυσίδας στη περιοχή ΒΙΟΠΑ της Νέας Καβάλας 
του Δήμου Πολυκάστρου του νομού Κιλκίς, συνολικής 
δαπάνης πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ με πο−
σοστό επιχορήγησης (50%) δηλ. ποσό επιχορήγησης 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Με την 
επένδυση δημιουργούνται 2 (μόνιμες) νέες θέσεις απα−
σχόλησης ήτοι 2 ΕΜΕ Ημερομηνία γνωμοδότησης της 
Επιτροπής: 18.5.2007.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
   (3)

Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΙ−
ΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ» που 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 35309/ΥΠΕ/4/00053/Ε/ν.3299/2004/ 
9.8.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ», που αναφέρεται στην ίδρυση 
κλειστού σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, 136 
θέσεων στο Δήμο Βόλου, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και το ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχονται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€2.047.494).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ (€778.351) που αποτελεί ποσοστό 
38,01% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 
δύο ευρώ (€921.372) που αποτελεί ποσοστό 45,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτα−

κοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (€347.771) που αποτελεί 
ποσοστό 16,99% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

• Πιστοποιείται η απασχόληση έξι (6) εργαζομένων 
έναντι έξι (6) θέσεων προβλεπομένων στην εγκριτική 
απόφαση.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
20.11.2006.

• Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας:
ΓEK AE 99,465%
ΗΛΙΟΧΩΡΑ 0,535%
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−

ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τε−
τρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
εννέα ευρώ (€486.659).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    (4)
Ολοκλήρωση− οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 35313/ΥΠΕ/4/00042/Ε/ν.3299/2004/ 
9.8.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό, την επέκταση υφιστάμενης μονάδας πα−
ραγωγής παγωτών και την αλλαγή θέσης εγκατάστασής 
της από την πόλη του Βόλου στην ΒΙΟΠΑ Βόλου του Ν. 
Μαγνησίας, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και το ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχονται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
ευρώ (€2.080.420).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα δύο ευρώ (€787.252) που αποτελεί ποσοστό 
37,84% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα 
οκτώ ευρώ (€832.168) που αποτελεί ποσοστό 40,0% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ 
(€461.000) που αποτελεί ποσοστό 22,16% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Πιστοποιείται η απασχόληση δέκα πέντε (15) εργα−
ζομένων έναντι οκτώ (8) θέσεων προβλεπομένων στην 
εγκριτική απόφαση.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
7.12.2006.
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Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τε−
τρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
οκτώ ευρώ (€463.368).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. Δ16Γ/416/11/397/Γ (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δεκαπέντε (15) 

υπαλλήλων (τριών (3) των Κεντρικών Υπηρεσιών και 
δώδεκα (12) των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.) 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρό−
νου για το έτος 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, 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» (ΦΕΚ 297 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/06/221/Γ/3.5.2007 πρόταση προς 
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για τρεις (3) μισθω−
τούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και την υπ’ 
αριθμ. 2912/22.6.2007 αντίστοιχη άδεια υπερωριακής 
εργασίας.

5. Τις υπ’ αριθμ. Δ16γ/013/220/Γ/3.5.2007, Δ16γ/014/220/
Γ/3.5.2007, Δ16γ/01/221/Γ/3.5.2007, Δ16γ/02/221/Γ/3.5.2007, 
Δ16γ/03/221/Γ/3.5.2007, Δ16γ/04/221/Γ/3.5.2007, Δ16γ/05/ 
221/Γ/3.5.2007, Δ16γ/07/221/Γ/3.5.2007 προτάσεις προς 
τα Σώματα Επιθεώρησης Εργασίας Νομών Καβάλας, 
Μαγνησίας, Δωδεκανήσου, Χανίων, Αρκαδίας, Κέρκυ−
ρας, Αιτωλοακαρνανίας και Βορειανατολικού Αιγαίου 
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 798/16.5.2007, 2146/17.5.2007, 
564/14.6.2007, 1751/6.12.2006, 1436/11.7.2007, 553/22.5.2007, 
4/10.5.2007 και 551/15.5.2007 αντίστοιχες άδειες υπερω−
ριακής εργασίας.

6. Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό αμείβεται κατά 
τον ίδιο τρόπο και απασχολείται κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες εργασίας με το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΕ.

7. Το υπ’ αριθμ. 10012/26.3.2007 έγγραφο του ΤΕΕ και 
την υπ’ αριθμ. Γ7/Σ4/2007 απόφαση της Διοικούσας Επι−
τροπής αυτού.

8. Το γεγονός ότι το ΤΕΕ για να εκπληρώσει τους 
σκοπούς του ως θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου 
της Πολιτείας είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί τις υπη−

ρεσίες του όχι μόνο κατά τις καθιερωμένες πρωινές 
ώρες, αλλά και κατά τις απογευματινές ώρες για:

α) Τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και των Διοικουσών 
Επιτροπών των Περιφερειακών του Τμημάτων.

β) Τη γραμματειακή υποστήριξη και τις εργασίες δι−
εκπεραίωσης λειτουργιών όπως συνεδρίων, ημερίδων 
κ.λπ., καθώς και τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών 
εξετάσεων.

γ) Τη λειτουργία της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πλη−
ροφόρησης του ΤΕΕ.

δ) Τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιστημονικών 
Ομάδων Εργασίας και άλλες εργασίες που πρέπει να δι−
εκπεραιώνονται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου 
και οι οποίες δεν είναι δυνατόν λόγω της ιδιαιτερότητάς 
τους να καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό.

9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ΤΕΕ για 
το έτος 2007, έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 34.600,00 €
για την αντιμετώπιση της δαπάνης υπερωριακής απα−
σχόλησης για τρεις (3) υπαλλήλους των Κεντρικών του 
Υπηρεσιών και δώδεκα (12) υπαλλήλους των Περιφερει−
ακών του Υπηρεσιών (Ανατολικής Μακεδονίας, Νομού 
Μαγνησίας, Νομού Δωδεκανήσου, Δυτικής Κρήτης, Πε−
λοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας και 
Βορειανατολικού Αιγαίου). 

10. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 κοινή απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυ−
πουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 754 Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/08/83/Φ.2.2.1/8.6.2005 όμοια από−
φαση (ΦΕΚ 802 Β΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (ΝΟΜΙΜΑ 
ΟΡΙΑ) δεκαπέντε (15) υπαλλήλων του ΤΕΕ με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για το 
έτος 2007 και συγκεκριμένα για:

α) Τρείς (3) υπαλλήλους (ΥΕ) των Κεντρικών Υπηρεσι−
ών του ΤΕΕ, μέχρι 120 ώρες για τον καθένα.

β) Ένα (1) υπάλληλο (ΠΕ) του Περιφερειακού Τμήματος 
Ανατολικής Μακεδονίας, μέχρι 120 ώρες συνολικά.

γ) Ένα (1) υπάλληλο (ΔΕ) του Περιφερειακού Τμήματος 
Νομού Μαγνησίας, μέχρι 120 ώρες συνολικά. 

δ) Ένα (1) υπάλληλο (ΠΕ) του Περιφερειακού Τμήματος 
Νομού Δωδεκανήσου, μέχρι 120 ώρες συνολικά. 

ε) Ένα (1) υπάλληλο (ΠΕ) του Περιφερειακού Τμήματος 
Δυτικής Κρήτης, μέχρι 120 ώρες συνολικά. 

στ) Δύο (2) υπαλλήλους (ΠΕ) του Περιφερειακού Τμή−
ματος Πελοποννήσου, μέχρι 120 ώρες για τον καθένα. 

ζ) Ένα (1) υπάλληλο (ΤΕ) του Περιφερειακού Τμήματος 
Νομού Κερκύρας, μέχρι 120 ώρες συνολικά. 

η) Δύο (2) υπαλλήλους (ΠΕ) του Περιφερειακού Τμή−
ματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας, μέχρι 120 ώρες για 
τον καθένα. 

θ) Τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΠΕ και 1 ΔΕ) του Βορειανα−
τολικού Αιγαίου, μέχρι 120 ώρες για τον καθένα. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ 104171 (6)
Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους 13 

Τομείς Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/ 

10.3.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρό−
νοιας» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/τ.Α΄/24.4.2000.

2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17.5.1999) 
«Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 61133/04 (ΦΕΚ 937/τ.Β΄/ 
23.6.2004) απόφαση «Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγεί−
ας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 99908/2006 (ΦΕΚ 1335/τ.Β΄/14.9.2006) 
απόφαση.

4. Την υπ’ αριθμ. 7 της 203/ης Ολομέλειας / 29.6.2006 
απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) 
«Ολοκλήρωση Τομεοποίησης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
Ν. Αττικής. Οριστική σύνθεση των Τομεακών Επιτροπών 
Ψυχικής Υγείας. Σχετικά με την συγκρότηση των ΤΕΨΥ 
Ενηλίκων Ν. Αττικής».

5. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλεί δαπάνη, αποφασίζουμε:

Εντάσσονται στους 13 Τομείς Ψυχικής Υγείας Αττικής 
οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας ως ακολούθως:

1ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «ΑΤΤΙΚΟΝ».
β) Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 

– παράρτημα − Αιγάλεω. 
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ», με διάθεση 20 κλινών.
δ) Ένας (1) Ξενώνας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Αττικής στην Αγία Βαρβάρα (Αθανασίου Διάκου 36) του 
Προγράμματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ».

ε) Ένας (1) Ξενώνας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής και Ερευνών στο Αιγάλεω (Θηβών και Αριστο−
βούλου 22) του Ειδικού Προγράμματος «ΛΕΡΟΣ». 

2ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 

– παράρτημα − Πειραιά.
β) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας.
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ», με διάθεση 40 κλινών.
δ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυ−

χιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Καστέλα (Μεσσηνίας 
20) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ε) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπι−
κής Εταιρείας «ΠΥΞΙΔΑ» στον Πειραιά (Φωκαίας 3 και 
Σαρανταπόρου). 

3ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».
β) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου του Ψυχι−

ατρικού Νοσοκομείου Αττικής.
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 40 

κλινών.

δ) Δύο (2) Ξενώνες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής ‘ΜΕΤΑΒΑΣΗ’ και ‘ΑΜΑΛΘΕΙΑ’ στο Περιστέρι (Δωδε−
κανήσου 59 και Αχαΐας 4 αντίστοιχα) του Προγράμματος 
Α΄ Φάση Ψυχαργώς.

ε) Το Οικοτροφείο ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ I’ της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» στο Ίλιον 
(Ελαίων 126) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

στ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Ψυχοκοινωνι−
κής − Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας 
στον Ασπρόπυργο (Σαχτούρη 27α) του Προγράμματος 
Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ζ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» στα Άνω Λιόσια (Σφακίων 11−13) 
του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

η) Ένα (1) Οικοτροφείο ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ II’ της Μονάδας 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υπο−
στήριξης ‘Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες 
Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» (Αρκαδίας 43 και Κορυτσάς 
42 Περιστέρι) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

θ) Ένας (1) Ξενώνας ‘ΟΡΑΜΑ’ του Ψυχιατρικού Νοσο−
κομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» στο Περιστέρι (25ης 
Μαρτίου 104) του Προγράμματος Α΄ Φάση Ψυχαργώς.

ι) Ένα (1) Οικοτροφείο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχο−
κοινωνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης και Κοινοτικής 
Μέριμνας στο Περιστέρι (Καλαμών 23).

ια) Ένα (1) Οικοτροφείο Β΄ της Ελληνικής Εταιρείας 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης και Κοι−
νοτικής Μέριμνας στο Ίλιο (Χρυσηίδος 24).

4ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νέας Ιωνίας «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ».
β) Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Νοσο−

κομείο Αττικής Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων.
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 20 

κλινών.
δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ», με διάθεση 20 κλινών.
ε) Δυο (2) Ξενώνες του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ζησίου 25 και Βουτυρά 
11) στα Κάτω Πατήσια των Προγραμμάτων Λέρος II και 
ΠΑΥΔ.

στ) Δύο (2) Οικοτροφεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί−
ου Αττικής (Κουρμούλη 23 Κάτω Πατήσια και Βιτσίου 65 
N. Ηράκλειο) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ζ) Ένας (1) Ξενώνας ‘Το ΟΝΕΙΡΟ’ του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (Νάζου 28, Κάτω 
Πατήσια) του Προγράμματος Α΄ Φάση Ψυχαργώς. 

η) Ένας (1) Ξενώνας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής (Βασιλικών και Δημοσθένους 93) στον Κολωνό 
του Προγράμματος 815/84 (ΕΟΚ).

θ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» (Βουλγαροκτόνου 43) στο Μενίδι 
του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ι) Ένα (1) Οικοτροφείο ‘ΓΑΛΗΝΗ Α΄ της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Παπανίκα 43−
45) στην Αθήνα−Αχαρνές του Προγράμματος Β΄ Φάση 
Ψυχαργώς.

5ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
β) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
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γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, με διάθεση 
40 κλινών.

δ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας στην Παλαιά Πεντέλη (Ανα−
στασίου Σκούφου 6) του Προγράμματος Άμεσης Υπο−
στήριξης Δρομοκαϊτείου (Π.Α.Υ.Δ.).

ε) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας στα Μελίσσια (Αγ. Ιωάν−
νου 16) του προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

στ) Το Οικοτροφείο ‘ΚΑΛΥΨΩ’ του Κέντρου Μέριμνας 
Οικογένειας και Παιδιού στον Κάλαμο (Λ. Καπανδριτίου – 
Καλάμου Β1) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ζ) Το Οικοτροφείο ‘ΑΛΚΥΟΝΙΣ’ του Κέντρου Μέριμνας 
Οικογένειας και Παιδιού στο Καπανδρίτι (Θέση Πρερέζη 
πάροδος Λεωφ. Αθηνών) του Προγράμματος Β΄ Φάση 
Ψυχαργώς.

η) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής 
Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «ΑΘΗΝΑ» στην Κηφισιά 
(Χρυσοστόμου Σμύρνης 3).

θ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΗΠΙΟΝΗ» στο Μαρούσι (Σαλαμινομάχων 23).

6ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
β) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείο Αθη−

νών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
γ) Το Ψυχιατρικό Τμήμα Εφήβων και Νέων του Γενικού 

Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 40 

κλινών.
ε) Δύο (2) Ξενώνες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−

τικής (‘ΑΡΜΟΝΙΑ’ Αγίας Παρασκευής 61−63 και Χελμού 3 
στο Χαλάνδρι) του Προγράμματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ».

στ) Ένα (1) Οικοτροφείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 34) στην Παλλήνη του Προγράμ−
ματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ».

ζ) Τρεις (3) Ξενώνες της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου − Κοινοτικό Σπίτι 
‘ΘΕΤΙΣ’ (28ης Οκτωβρίου) Νέο Ψυχικό του Προγράμματος 
«ΛΕΡΟΣ», ‘ΑΡΙΑΔΝΗ’ (Τριφυλλίας 15) στο Χαλάνδρι και 
‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ (Φιλίππου 39) στο Χαλάνδρι, του Προγράμ−
ματος Άμεσης Υποστήριξης Δρομοκαϊτείου (ΠΑΥΔ).

η) Ένα (1) Οικοτροφείο της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας 
«Ο ΝΕΣΤΩΡ» (Αίαντος 4) Χαλάνδρι του Προγράμματος 
Β΄ Φάση Ψυχαργώς του Ε.Π. Υγεία−Πρόνοια.

θ) Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματικής 
Επανένταξης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστι−
τούτου Ψυχικής Υγιεινής στου Παπάγου.

ι) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» στην 
Αγία Παρασκευή (Επτανήσου 20) του Προγράμματος Β΄ 
Φάση Ψυχαργώς.

ια) Ένα (1) Οικοτροφείο (Δ΄) της Εταιρείας Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» στην 
Παλλήνη (Κοτζιά και Φανερωμένης 2) του Προγράμμα−
τος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

ιβ) Ένα (1) Οικοτροφείο του Ελληνικού Κέντρου Προα−
γωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» (Α.μ.Κ.Ε.) 
στο Χαλάνδρι (Ζαν Μωρεάς 20) του Προγράμματος Β΄ 
Φάση Ψυχαργώς.

ιγ) Ένα (1) Οικοτροφείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» στο Χαλάνδρι (Αριστοφάνους 
44) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ιδ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «Η ΖΩΗ» στην Παιανία (Λαυρίου 145 − Περιοχή 
Ντράσεζα). 

7ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
β) Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευ−

νών.
γ) Tο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 40 

κλινών.
δ) Δύο (2) Ξενώνες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττι−

κής (Αγίου Μελετίου 149 και Αριστομένους και Ίμβρου 8) 
στην Αθήνα, του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

ε) Ένα (1) Οικοτροφείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής (Πτολεμαίου 6) στην Λαμπρινή του Προγράμ−
ματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

στ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» 
(Αιγίνης 16 και Κυψέλης) του Προγράμματος Β΄ Φάση 
Ψυχαργώς.

ζ) Ένα (1) Οικοτροφείο (Γ΄) της Εταιρείας Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» στην 
Πλατεία Αμερικής (Καμπάνη 4) του Προγράμματος Β΄ 
Φάση Ψυχαργώς. 

η) Ένα (1) Ολοκληρωμένο Κέντρο Alzheimer της Ψυχο−
γηριατρικής Εταιρείας «Ο ΝΕΣΤΩΡ» στην Κυψέλη (Δρο−
σοπούλου 22) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

θ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΙΑΣΙΣ» στον Άγιο Νικόλαο (Ζυμπρακάκη 45).

8ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
β) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Περιφερειακού Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
Ε.Ε.Σ.».

γ) Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου 
του τμήματος Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 40 
κλινών.

9ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών 

στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (με διάθεση 22 κλινών που 
καλύπτουν και τις ανάγκες του 11ου Τομέα).

β) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 20 
κλινών.

γ) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

δ) Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευ−
νών. 

ε) Έξι (6) Ξενώνες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής στην Αθήνα του Προγράμματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»: 
‘ΣΕΜΕΛΗ’ Ξενώνας (Φερρών 38), ‘ΑΙΘΡΙΑ’ Ξενώνας (Μαι−
ζώνος 74), ‘ΤΑΫΓΕΤΗ’ Ξενώνας (Αλκαμένους 104 και Πι−
πίνου), Ξενώνας (Σκυλίτση14 Π.Άρεως), Ξενώνας (Χέυδεν 
29), Ξενώνας (Φλωρίνης 1 και Αχαρνών).

στ) Δύο (2) Ξενώνες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής στην Αθήνα ‘ΝΕΦΕΛΗ’ και ‘ΕΣΤΙΑ’ (Μυλλέρου 71) 
του Προγράμματος Α΄ Φάση Ψυχαργώς.

ζ) Ένας (1) Ξενώνας ‘ΠΥΛΗ’ και ένα (1) Οικοτροφείο 
‘ΕΝ ΑΡΧΗ’ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στην 
Καλλιθέα (Ιφιγενείας 55) του Προγράμματος Α΄Φάση 
Ψυχαργώς.
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η) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχι−
ατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Καλλιθέα (Ρ. Φεραίου 
36) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

θ) Ένας (1) Ξενώνας του Ελληνικού Συμβουλίου για 
τους Πρόσφυγες (Καβαλόττι 19) στο Κουκάκι.

ι) Ένα (1) Οικοτροφείο της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας 
«Ο ΝΕΣΤΩΡ» (Ιωάννου Σούτσου 12) στην Αθήνα.

ια) Ένα (1) Ειδικό Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης 
«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» στο Βοτανικό (Ελασσιδών 30) από το 
Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Πε−
ρίθαλψης.

ιβ) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας του Κέντρου Μέριμνας Οι−
κογένειας και Παιδιού στο Κολωνάκι (Σκουφά 75) του 
Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ιγ) Ένας (1) Ξενώνας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πλατεία Βάθης (Μάρνη 40) του 
Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ιδ) Ένα (1) Οικοτροφείο (Α΄) της Αστικής μη Κερδοσκο−
πικής Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» στο Βοτανικό (Ευμολπιδών 
30−32) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

ιε) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας ‘ΟΜΟΝΟΙΑ’ της Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» (Ευμολπιδών 30) 
του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

ιστ) Ένα (1) Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα (Λεωφ. 
Αμαλίας 32) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

ιζ) Ένα (1) Οικοτροφείο του Ελληνικού Κέντρου Δια−
πολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης στην Αθήνα 
(Σκαραμαγκά 7, Μουσείο) του Προγράμματος Β΄ Φάση 
Ψυχαργώς.

ιθ) Ένας (1) Ξενώνας ‘ΝΙΚΗ’ του Ψυχιατρικού Νοσοκο−
μείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» στα Εξάρχεια (Κωλέτη 
17) του Προγράμματος Α΄ Φάση Ψυχαργώς. 

κ) Ένας (1) Ξενώνας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» στην Αθήνα (Αγησιλάου 3Α) του 
Προγράμματος Άμεσης Υποστήριξης Δρομοκαϊτείου.

λ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «ΑΛΘΑΙΑ» στον Ταύρο (Παναγίτσας Πλατάνας 
6−8 και Ελευθερίας). 

10ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
β) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ» με διάθεση 20 κλινών.
δ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκο−

πικής Εταιρείας «ΑΝΟΔΟΣ» στον Άγιο Δημήτριο (2ης 
Μαρτίου και Πηλέως 15) του Προγράμματος Β΄ Φάση 
Ψυχαργώς. 

11ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βύρωνα – Καισαριανής 

της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσο−
κομείου.

β) Η Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
(με διάθεση 22 κλινών που εξυπηρετούν και τις ανάγκες 
του 9ου Το.Ψ.Υ.).

γ) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−
ΤΕΙΟ» με διάθεση 20 κλινών.

ε) Ένας (1) Ξενώνας του Συλλόγου Οικογενειών για την 
Ψυχική Υγεία (Νεαπόλεως 9−11) στο Βύρωνα Αθήνα.

στ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Αστικής μη Κερδοσκοπι−
κής Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ» στον Βύρωνα (Καλλιπόλεως 
20) του Προγράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς. 

12ος Το.Ψ.Υ. Αττικής
α) Τα εξωτερικά ιατρεία και το Κέντρο Ημέρας του 

Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας.
β) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ», με διάθεση 20 κλινών.
δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 10 

κλινών.
ε) Ξενώνας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, 

(Αφροδίτης 112 Αργυρούπολη) του Προγράμματος «ΕΙ−
ΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ».

13ος Το.Ψ.Υ. Αττικής 
α) Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας.
β) Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κορυδαλλού του Ψυχιατρι−

κού Νοσοκομείου Αθηνών «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ».
γ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−

ΤΕΙΟ», με διάθεση 20 κλινών.
δ) Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με διάθεση 10 

κλινών. 
ε) Δύο (2) Οικοτροφεία ‘ΙΡΙΣ’ και ‘ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ’ του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στον Κορυδαλλό 
(Αρκαδίου 23) και τη Νεάπολη (Περικλέους 56) του Προ−
γράμματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» και Α΄ Φάση Ψυχαργώς 
αντίστοιχα.

στ) Ένας (1) Ξενώνας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής στον Κορυδαλλό (Αγ. Γεωργίου 88 και Ζάππα) 
Προγράμματος του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 815/1984.

ζ) Ένα (1) Οικοτροφείο της Πανελλήνιας Ένωσης για 
την Ψυχοκοινωνική – Αποκατάσταση και την Επαγγελ−
ματική Επανένταξη στον Κορυδαλλό (Κιλκίς 8) του Προ−
γράμματος Β΄ Φάση Ψυχαργώς.

ε) Ένα (1) Οικοτροφείο της Εταιρείας Αρωγής Ψυχικής 
Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ» στον Κορυ−
δαλλό (Μιαούλη 24). 

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης απόφασης παύ−
ει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ. 99725/2004 (ΦΕΚ 
1537/τ.Β΄/15.10.2004) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

 Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
        Αριθμ. 11467 (7)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας με σαράντα 
δύο (42) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997)
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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 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
154/Α/1992) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Ε3/53/28404/27.12.1997 εγκύ−
κλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, στην οποία παρέχονται ερμηνευτι−
κές διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και στην οποία αναφέρονται 
αναλυτικά τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να πε−
ριέχει η παρούσα απόφαση.

3. Το υπ’ αριθμ 12935/10.3.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ 
σύμφωνα με το οποίο η παρούσα απόφαση αποτελεί κα−
νονιστική πράξη και πρέπει να δημοσιευτεί στην ΕτΚ. 

4. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006), σχετικά 
με την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δη−
μόσιο Τομέα.

5. Tην υπ’ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/312/12699/18.7.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ 
33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σαράντα 
δύο (42) συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχι−
ακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας με ισάριθμους αναδόχους 
διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους.

6. Την από 22.3.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 
της ΝΑ Μαγνησίας, ότι οι ως άνω συμβάσεις μίσθωσης 
έργου είναι γνήσιες και δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξηρ−
τημένης εργασίας. 

7. Τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(αριθ. εγγρ. 2/32070/14.6.2007) σχετικά με την κάλυψη 
της απαιτούμενης δαπάνης.

8. Το υπ’ αριθμ. 41166/8.8.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με σαράντα δύο (42) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 
6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το 
προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη 
καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι 
απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων 
αυτών ως εξής:

Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι−

κότητας Μηχανικών, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ  και έξι 
(6) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ει−
δικοτήτων με γνώσεις Η/Υ για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους με αντικείμενο έργου, μεταξύ άλλων την πα−
ρακολούθηση της πορείας των έργων που υλοποιούν 
οι άλλοι φορείς, την ενημέρωση του τεύχους «Απολο−
γισμός Δημοσίων  Επενδύσεων που υλοποιήθηκαν ή 
προωθούνται για υλοποίηση στο Νομό Μαγνησίας την 
Προγραμματική Περίοδο 2000 −2008» την παρακολού−
θηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που συμμετέχει η 
Ν.Α Μαγνησίας και υποβοήθηση του έργου που αφορά 
συμβάσεις, προγραμματικές συμβάσεις και Νομικά Πρό−
σωπα της ανωτέρω Ν.Α.

Στη Διεύθυνση Υγείας
Ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας 

Διοικητικού, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ και (1) άτομο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Διοικητι−

κών Γραμματέων με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου μεταξύ 
άλλων, την καταγραφή διαφόρων στοιχείων των κα−
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανθυγιεινών 
εστιών του Νομού, αδειοδοτήσεων ιατρείων κ.λ.π.

Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό−

τητας Οδηγών, και τρία (3) άτομα Υποχρεωτικής Εκ−
παίδευσης, ειδικότητας Εργατών, για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου, μεταξύ άλλων, την 
εφαρμογή και εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας  
ζωικού κεφαλαίου του Νομού, την μεταφορά προσω−
πικού κ.λ.π.

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότη−

τας Διοικητικού –Λογιστικού, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο, 
μεταξύ άλλων, την καταχώρηση εσόδων της ανωτέρω 
Ν.Α. από πρόστιμα, τέλη μεταβίβασης αδειών κυκλο−
φορίας κ.λ.π. 

Στη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων και Πολιτι−
σμού

Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό−
τητας Διοικητικού –Οικονομικού, με  γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδι−
κότητας Διοικητικών Γραμματέων, με γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο 
έργου, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σε ηλεκτρονική 
μορφή των μη παραδοθέντων διαβατηρίων των αιτή−
σεων για τις οποίες δεν εκδόθηκαν διαβατήρια λόγω 
ελλιπών στοιχείων, των απαγορεύσεων έκδοσης διαβα−
τηρίων καθώς και την τακτοποίηση και οργάνωση του 
σχετικού αρχείου. 

Στη Διεύθυνση Εμπορίου 
Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι−

κότητας Διοικητικού –Οικονομικού, με γνώσεις χειρι−
σμού Η/Υ και ένα άτομο (1) άτομο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ειδικότητας Διοικητικών – Γραμματέων 
με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους (1) έτους, με αντικείμενο έργου την καταγραφή 
σε ηλεκτρονική μορφή των μητρώων των επιχειρήσεων 
και την καταγραφή ή ταξινόμηση των προσφορών των 
εμπορικών καταστημάτων.

Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό−

τητας Διοικητικού –Οικονομικού, με γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, τρία (3) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ει−
δικότητας Διοικητικών−Γραμματέων με γνώσεις Η/Υ και 
δύο (2) άτομα Δευτεροβάθμιας, ειδικότητας Οδηγών, για  
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου 
την καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή των αριθμητι−
κών στοιχείων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
την υποβοήθηση του έργου της σύνταξης της ετήσιας 
απογραφής προσωπικού μηχανημάτων και εξοπλισμού 
καταγραφής τρίμηνων στοιχείων προσωπικού μόνιμου 
και εποχιακού αποστολής στοιχείων για πρόσθετες  
αμοιβές και μετακίνηση υπαλλήλων των υπηρεσιών.

Στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων 
Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό−

τητας Γεωλόγων με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου την εφαρ−
μογή προγράμματος μετρήσεων πιεσομετρικής στάθ−
μης, αρδευτικών γεωτρήσεων, μετρήσεις παροχής νερού 
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πηγών και ρεμάτων, λήψη δειγμάτων αρδευτικών νερών 
για χημικές αναλύσεις, παρακολούθηση λειτουργίας 
μετεωρολογικών σταθμών και άλλων υδρογεωολογικών 
σταθμών και άλλων υδρογεωλογικών στοιχείων.

Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης
Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό−

τητας Διοικητικού – Οικονομικού, με γνώσεις  Χειρισμού 
Η/Υ και ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Διοικητικού –Λογιστικού με γνώσεις χειρι−
σμού Η/Υ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντι−
κείμενο έργου την καταγραφή σε ηλεκτρονική μορφή 
των υπάρχουσων στο Νομό Μαγνησίας Εργοστασίων, 
Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Λατομείων και Μεταλλείων και 
την καταγραφή των χορηγουμένων διαφόρων επαγγελ−
ματιών αδειών (Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Πρακτικού 
Μηχανικού, Μηχανοδηγού, Χειριστή Μηχανημάτων κ.λ.π) 
καθώς και την ενημέρωση επενδυτών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και υλοποίηση προγραμμάτων  υποστή−
ριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι−

κότητας Γεωπόνων με γνώσεις χειρισμού Η/Υ και ένα 
(1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Τε−
χνολόγων Γεωπονίας με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου 
την επιστημονική στήριξη των προγραμμάτων και της 
ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων των φακέ−
λων αγροτών που υπέβαλαν αιτήσεις για να ενταχθούν 
στα προγράμματα «Μείωση Νιτρορύπανσης Γεωργικής 
Προέλευσης και Βιολογικής Γεωργίας».

Στη διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότη−

τας Επικοινωνίας−Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με γνώ−
σεις χειρισμού Η/Υ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
με αντικείμενο έργου τη σύνταξη Δελτίου Τύπου, την 
παραγωγή έντυπου υλικού τουριστικού ενδιαφέροντος 
και την ενημέρωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.

Στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δύο (2) άτομα ειδικότητας Μηχανοδηγών−Χειριστών 

Μηχανημάτων ομάδας τουλάχιστον Δ΄ τάξεως για χρο−
νικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό−
τητας Οδηγών Β΄ Γ΄ Δ΄ κατηγορίας, δύο (2) άτομα  Ει−
δικότητας Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Δ΄ 
τάξεως, ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Εργοδηγού Δομικών Έργων για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο έργου τη συν−
δρομή της υπηρεσίας στο σύνολο των ενεργειών της 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται 
στο Νομό από τις χιονοπτώσεις, παγετούς, καταπτώ−
σεις, πλημμύρες καθώς και τις εργασίες αποκατάστα−
σης των υποδομών που επιφέρουν τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς 
της στην ΕτΚ, οπότε και η ΝΑ Λάρισας μπορεί να προβεί 
στη σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

    Αριθμ. 11464 (8)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Νο−

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων με τριάντα οκτώ 
(38) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διά−
στημα ενός (1) έτους.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (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 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
154/Α/1992) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Ε3/53/28404/27.12.1997 εγκύ−
κλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, στην οποία παρέχονται ερμηνευτι−
κές διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και στην οποία αναφέρονται 
αναλυτικά τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να πε−
ριέχει η παρούσα απόφαση.

3. Το υπ’ αριθμ 12935/10.3.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ 
σύμφωνα με το οποίο η παρούσα απόφαση αποτελεί κα−
νονιστική πράξη και πρέπει να δημοσιευτεί στην ΕτΚ. 

4. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006), σχετικά 
με την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δη−
μόσιο Τομέα.

5. Tην υπ’ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/381/9386/24.7.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ 
33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη τριάντα 
οκτώ (38) συμβάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων με ισάριθμους αναδόχους 
διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους.

6. Το υπ’ αριθμ. 42547/3.8.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
7. Την από 1.3.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου 

της ΝΑ Τρικάλων, ότι οι ως άνω συμβάσεις μίσθωσης 
έργου είναι γνήσιες και δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξηρ−
τημένης εργασίας. 

8. Τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(αριθ. εγγρ. 2/30073/11.5.2007 ορθή επανάληψη) σχετικά 
με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης, αποφασί−
ζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
με τριάντα οκτώ (38) άτομα, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, με 
αντικείμενο έργου, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία της 
ένταξης νέων προγραμμάτων έργων του Νομού Τρικά−
λων στο Δ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα την κατάρτιση σχεδίων 
και προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και ερευνών, 
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των αναπτυξιακών 
έργων και μέτρων, τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά 
με όλα τα προγράμματα που έχουν εκτελεστεί μέχρι σή−
μερα στο Νομό για έργα υποδομών, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 
2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση 
έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η 
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών, ως εξής:



Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητας Βιολόγων   άτομο 1
Ειδικότητας Γεωλόγων   άτομα 2
Ειδικότητας Γεωπόνων   άτομα 5
Ειδικότητας Διοικητικού  άτομα 2
Ειδικότητας Κοινωνικών Λειτουργών άτομα 3
Ειδικότητας Μηχανολόγων  άτομα 3
Ειδικότητας Οικονομολόγων  άτομα 2
Ειδικότητας Περιβαλλοντολόγων άτομα 3
Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών άτομα 5
Ειδικότητας Τοπογράφων  άτομο 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ    άτομα 27

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητας Εποπτών Δημόσιας Υγείας άτομα 2 
Ειδικότητας Μηχανικών Συστημάτων 
Αυτοματισμού    άτομο 1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ    άτομα 3

Γ) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικότητας Δημοσιογράφων  άτομα 2
Ειδικότητας Διοικητικού  άτομα 3
Ειδικότητας οδηγών   άτομα 3
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ    άτομα 8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   άτομα 38

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσε−
ώς της στην ΕτΚ, οπότε και η ΝΑ Τρικάλων μπορεί να 
προβεί στη σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης 
έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ

F
    Aριθμ. 18363 (9)
Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Άρ−
γους με σύμβαση μίσθωσης έργου». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).

β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων ν. 2190/1994 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997).

γ) Του άρθρου 31 παρ. 11 και 12 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102 Α΄).

δ) Του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/ 
9.12.2003).

ε) Του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/
Α/6.8.2004). 

2. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/231/17998/11.7.2007 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης περί κατανομής χιλίων τετρακοσίων 
είκοσι έξι (1.426) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας 
έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 
της Χώρας (σύμφωνα με συνημμένο πίνακα) στα οποία 
λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό 

διάστημα από 1.8.2007 έως 31.8.2007, καθώς και το υπ’ 
αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/2561/9624/30.7.2007 όμοιο περί κατα−
νομής επιπλέον έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

3. Την από 8.4.2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου της ΚΕΔΚΕ σύμφωνα με την οποία οι συγκεκρι−
μένες εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου 
χωρίς να αποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

4. Το γεγονός ότι το έργο που θα παρέχει το εν λόγω 
προσωπικό δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων κα−
θηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Άργους.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Άργους όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν μετά την δημοσίευση του ν. 
3013/2002 με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπη−
ρέτησης Πολιτών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 17187/12.9.2002 απόφαση Υπουργού 
ΥΠΕΣΔΔΑ με την οποία δόθηκε έναρξη λειτουργίας του 
ΚΕΠ Δήμου Άργους.

7. Τις από 30.1.2004, 3.2.2004 οδηγίες της Ομάδας Δι−
οίκησης Έργου ΥΠΕΣΔΔΑ «Διοίκηση των ΚΕΠ» σχετικά 
με τις συμβάσεις έργου για την λειτουργία ΚΕΠ ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού.

8. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με το οποίο α) οι συμβάσεις θα 
λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό των μονίμων υπαλ−
λήλων των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της 
σύμβασης και β) η αποζημίωση από 1.2.2005 για όσους 
αναδόχους (συμβασιούχους) των ΚΕΠ έχουν συμπληρώ−
σει 24 μήνες ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) 
ευρώ ετησίως.

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ «Οδηγίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού για την λειτουργία των ΚΕΠ».

10. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων (24.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
κρατήσεων και τυχόν ΦΠΑ η οποία εξασφαλίζεται με 
επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω 
του ΥΠΕΣΔΔΑ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα απα−
σχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες 
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Άργους 
ως εξής:

α) Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ
β) Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΔΕ
2. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το έργο 

πρέπει να έχουν:
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής 

της αλλοδαπής όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
β) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία θα αποδει−

κνύεται με την υποβολή υπεύθυνη δήλωσης.
3. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την 

παραγωγική λειτουργία του ΚΕΠ.
4. Το ύψος της αμοιβής για κάθε ανάδοχο ορίζεται 

σε οκτακόσια ογδόντα (880,00) ευρώ μηνιαίως μέχρι 
συμπλήρωσης 24μηνης απασχόλησης, και σε χίλια 
(1.000,00) ευρώ μηνιαίως από την συμπλήρωση 24μη−
νης απασχόλησης και μέχρι την λήξη της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων και τυχόν 
ΦΠΑ.
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5. Ο Προϊστάμενος του ΚΕΠ θα παρακολουθεί την 
πορεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει 
τις απαραίτητες οδηγίες.

Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση 
του Προϊσταμένου, για την πληρότητα και αρτιότητα 
του έργου.

6. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα−
φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 
Άργους στο Δ.Δ. Άργους.

7. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης 
έργου πέραν των έξι (6) μηνών απαγορεύεται και είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από 
την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτη−
ση με την ημερομηνία αρχής του προαναφερομένου 
έργου από τους αναδόχους. Οι συμβάσεις λήγουν αυ−
τοδίκαια με την πλήρωση θέσεων του ΚΕΠ, με μόνιμο 
προσωπικό.

8. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν 
θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την 
προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/
ΥΠΕΣΔΔΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν 
θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την 
χρηματοδοτήσει.

9. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και άδεια και επίδομα άδειας ενώ δεν 
υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση των 
αναδόχων σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

10. Με την υπογραφείσα σύμβαση μπορούν να καθο−
ρισθούν και τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανα−
δόχων. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες 
άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα 
απόφαση απαγορεύονται.

11. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλή−
λων, δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τους υπαλλήλους 
του Δήμου Άργους λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρώπινου 
δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες και δεν υπο−
κρύπτει εξαρτημένη εργασία δεδομένου ότι πρόκειται 
για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις νεοπαγείς 
(ν. 3013/2002). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 10 Αυγούστου 2007 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02014891608070012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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