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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12570(ΦΟΡ 774) (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3455(ΦΟΡ) 488/11.4.1997 από−

φασης σύστασης Επιτροπής Βιοηθικής .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις :
α. Του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνο−

λογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13) και της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230).

β. Του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με 
την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α).

γ. Την ανάγκη ανασυγκρότησης της συσταθείσας με την 
υπ’ αριθμ. 3455 (ΦΟΡ)488/11.4.1997 υπουργική απόφαση Επι−
τροπής Βιοηθικής.

δ. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την πρώτη παράγραφο του διατακτικού 
ως εξής:

1 α. Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β. Γεώργιος Κόλλιας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευ−
θυντής Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ. 
Φλέμινγκ».

γ. Παύλος Κορδοπάτης, Καθηγητής Φαρμακογνωσίας και 
Χημείας Φυσικών Προϊόντων Τμήματος Φαρμακευτικής Πα−
νεπιστημίου Πατρών

δ. Αντώνιος Κουτσελίνης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ.

ε. Νικόλαος Μοσχονάς, Καθηγητής Μοριακής Γενετικής 
Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στ. Χαράλα−
μπος Μουτσόπουλος, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογί−
ας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

ζ. Νικόλαος Ξυδάκης, Αρχισυντάκτης εφημερίδας «Κα−
θημερινή».

η. Γεώργιος Σκαράκης, Καθηγητής Βελτίωσης Φυτών και Γε−
ωργικού Πειραματισμού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

θ. Νικόλαος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής

Κατόπιν των παραγράφων 2 και 3 της τροποποιούμενης 
απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες:

4. Ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας ορίζεται η Κωνσταντίνα Μπότση, υπάλληλος 
αορίστου χρόνου Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, αποσπα−
σμένη στη ΓΓΕΤ, με αναπληρώτρια τη Μαρία Χριστούλα, 
μόνιμη υπάλληλο ΓΓΕΤ, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής 
και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Διεύθυνσης Εποπτείας 
Ερευνητικών Φορέων.

5. Χρέη γραμματέως της επιτροπής θα εκτελεί η Μαριέττα 
Σιόντη, υπάλληλος ορισμένου χρόνου του Ε.Κ. «Αθηνά», συνερ−
γάτις της ΓΓΕΤ, με αναπληρώτρια τη Αοβέρδου Ελένη, μόνιμη 
υπάλληλο ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3455 (ΦΟΡ) 488/ 
11.4.1997 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Επιτροπής συνίσταται:
• Στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υπο−

ψηφίων Αναδόχων
• Στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

υποψηφίων Αναδόχων
Και οι δύο αξιολογήσεις θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη στο τεύχος προκήρυξης διαδικασία
Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής και της Γραμμα−

τειακής υποστήριξης θα καθορισθεί με ΚΥΑ, βάσει του ν. 
3205/2003.

Τα μέλη της Επιτροπής που είναι στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΕ−
ΑΕΚ δεν αμείβονται και οι εργασίες θα γίνονται εκτός 
ωραρίου εργασίας.

Η θητεία της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών, θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλή−
ρωση του έργου της, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 F
  

 Αριθ. 61841/4522/05 (5)
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια−

τάξεις της Οδηγίας 2005/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσι−
ών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώ−
νες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως 
των οχημάτων με κινητήρα. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψηQ
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με 

το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 
(Α’ 57)

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34) όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70), 
της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α’39) και 
του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101),

γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών 
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
Τελική πράξη»

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (Α 98).

ε. Του π.δ. 503/14.12.1983(Α 190/28.12.1983) «Συμμόρφωση 
της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδη−
γίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 
28ης Ιουνίου 1977, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των Κρατών− Μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφα−
λείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων 
με κινητήρα»

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρα−

τών− Μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και 
στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα» 
(EEL 255/146 της 30.9.2005)

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο π.δ. 503/83/14.12.1983(Α 190/28.12.1983) ως έχει τρο−

ποποιηθεί και ισχύει προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 2 α»
1. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος τα συστή−

ματα συγκράτησης που έχουν σχεδιαστεί με τρόπον ώστε 
να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παραρτήματος 
VII της κ.υ.α. 53495/2475/02(Β116).όπως διορθώθηκε με την 
24816/13902/2004(Β ’635)

2. Οι απαιτήσεις του σημείου 3.2.1. του παραρτήματος 1 
του π.δ. 503/83/14.12.1983 (Α 190/28.12.1983) δεν ισχύουν για 
τις ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης που 
καλύπτονται από τις παραγράφους 1&2

2. Στο άρθρο 1 του π.δ. 503/83/14.12.1983 (Α 190/28.12.1983) 
όπως ισχύει προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος «Τα 
οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 υποδιαιρούνται σε 
κλάσεις, όπως ορίζεται στο παράρτημα II Α της υπ’ αριθμ. 
47271/3950/21.12.92(Β΄764) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως αυτή ισχύει.

3. Το παράρτημα Ι του π.δ 503/83/14.12.1983 (Α 190/28.12.1983) 
όπως τροποποιήθηκε με την 20804/834/2000(ΒΊ372) τροπο−
ποιείται ως εξής:

α) η υποσημείωση σε σχέση με το σημείο 3.1. διαγρά−
φεται β) το σημείο 3.1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

3.1.1 «Με εξαίρεση τα καθίσματα τα οποία προορίζονται 
για χρήση μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο,τα κα−
θίσματα των οχημάτων που εμπίπτουν στις κατηγορίες Μ1 
Μ2 (της κλάσης III ή Β), Μ3 (της κλάσης III ή Β) και Ν εξοπλί−
ζονται με ζώνες ασφαλείας ή/ και συστήματα συγκράτησης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης.

Στα οχήματα της κλάσης Ι, II, ή Α που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες Μ 2 ή Μ 3 μπορούν να τοποθετούνται ζώνες 
ασφαλείας ή / και συστήματα συγκράτησης, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος »

« Άρθρο 2»
Εφαρμογή

1. Από 20 Απριλίου 2006, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν δύνα−
νται για λόγους που αφορούν την τοποθέτηση των ζωνών 
ασφαλείας ή / και την τοποθέτηση συστημάτων συγκράτη−
σης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσης

α) να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνι−
κής έγκρισης τύπου, όσον αφορά τύπο οχήματος.

β) να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη 
θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων

2. Από τις 20 Οκτωβρίου 2006 και όσον αφορά την το−
ποθέτηση ζωνών ασφαλείας ή/και την τοποθέτηση συ−
στημάτων συγκράτησης που δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του π.δ. 503/83/14.12.1983 (Α 190/28.12.1983) όπως 
τροποποιείται από την παρούσα, η αρμόδια υπηρεσία αρ−
νείται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου−δεν χορηγεί 
την έγκριση τύπου ΕΚ

3. Από τις 20 Οκτωβρίου 2007, και όσον αφορά την το−
ποθέτηση ζωνών ασφαλείας ή/και την τοποθέτηση συ−
στημάτων συγκράτησης που δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του π.δ. 503/83/14.12.1983 (Α 190/28.12.1983) όπως 
τροποποιείται από την παρούσα, οι αρμόδιες υπηρεσίες :

α) θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα 
οποία συνοδεύουν νέα οχήματα, δεν ισχύουν πλέον για 
τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ. 1 του π.δ. 431/20.10.1983 
(Α 160/7.11.1983).

β) αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε 
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κυκλοφορία νέων οχημάτων, εκτός αν γίνεται χρήση των 
διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του π.δ. 431/20.10.1983 (Α 
160/7.11.1983).

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Iουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

 F

Αριθμ. Οικ. 38564 (6)
   Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου

στη Φιλαρμονική Δήμου Πεύκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση ,οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 « Συμβάσεις 
μίσθωσης έργου».

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του 
φορέα., σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την με αριθμ. 24369/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 33163/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το 

οποίο μας γνωρίζει την ΖΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/127/11080/22.6.2006 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 
και την υπ’ αριθμ. 32904/2006 απόφαση κατανομής του Υφυ−
πουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 
του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανά−
θεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 
(6) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα 
με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 6/2006 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Δήμου Πεύ−
κης και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των 
διατάξεων του αρ.6 του ν.2527/1997 ως εξής:

1 μαέστρος 
5 μουσικοί διαφόρων ειδικοτήτων,
προκειμένου να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στις 

εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής και μέχρι να ολοκληρωθεί 
η μουσική κατάρτιση των εθελοντών ώστε να κρίνονται 
επαρκείς.

Το έργο που θα αναλάβουν είναι η υποστήριξη του μου−
σικού σχήματος με τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις και ως τούτο θα παραδίδεται τμηματικά. Το 
συνολικό ποσό αμοιβής των αναδόχων προβλέπεται στο 
ποσό των 8.040,00 € για μεν το μαέστρο και 6.000 € για 
τον κάθε μουσικό.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προ−
σωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προ−
σωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας 
απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση 
έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2006 
του εν λόγω φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυ−
βερνήσεως.. 

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

   Αριθ. Οικ. 38540 (7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Παι−

διού Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση ,οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 « Συμβάσεις 
μίσθωσης έργου».

3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του 
φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ−
βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 35507/2006 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. . 33163/2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/217/11080/22..2006 
απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98 
και την υπ’ αριθμ. 32904/2006 απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξε−
ων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων 
ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 
(4) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα 
με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 26/2006 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδιού Δήμου Αγ. 
Παρασκευής και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης 
των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

1 Παιδίατρος
1 Ψυχολόγος
1 Δασκάλα Αγγλικών 
1 Δασκάλας μουσικοκινητικής αγωγής
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα 

προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Κ.Π. οικ. έτους 2006 
και θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις, οι οποίες είναι 
9.900 ευρώ για την ψυχολόγο, τη δασκάλα αγγλικών και 
τη δασκάλα μουσικοκινητικής και για την παιδίατρο 6.600 
ευρώ.

Το έργο της παιδιάτρου είναι η εβδομαδιαία επίσκεψη 
στους παιδικούς σταθμούς για την ιατρική παρακολούθηση 
των νηπίων. Το έργο της ψυχολόγου είναι η καθημερινή 
επίσκεψη στους παιδικούς σταθμούς για την ψυχολογική 
επίβλεψη και παρακολούθηση των νηπίων σ’ όλες τους τις 
εκδηλώσεις. Το έργο της δασκάλας των Αγγλικών είναι η 
καθημερινή παρουσία της στα τμήματα των νηπίων και η 
εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα μέσω του παιχνιδιού, της 
ομιλίας και της ακουστικής. Της δασκάλας της μουσικοκι−
νητικής έργο είναι η απασχόληση των νηπίων με μουσική 
και χορό στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων των νηπίων. Το έργο των ανωτέρω θα εκέγχε−
ται από αρμόδια επιτροπή και θα βεβαιώνεται τμηματικά 
ανά δίμηνο και θα παρέχεται στους παιδικούς σταθμούς 
του Κέντρου Παιδιού.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προ−
σωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προ−
σωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας 
απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση 
έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2006 
του εν λόγω φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 




