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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.53/17320 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό 

που έχει αποσπασθεί και μετακινηθεί ή διατεθεί στο 
Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματέως 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμμα−
τείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/

Β/23−12−2003) «Μισθολογικές 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 Λιμε−
νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

β) Του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

γ) Του Π.Δ. 320/1998 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/5−7−88) Οργανι−
σμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

δ) Του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1−11−95) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

ε) Την αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/Β/07−10−09) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/8098/0022/9−2−2004 (ΦΕΚ 332/Β) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων 
και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
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    Αριθμ. 15527/639 (3)
Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη 

λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλη−
σης και καθορισμός του ύψους του προστίμου ανα−
λόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (Α’ 163).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2956/2001 «Ανα−
διάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του 
Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−

ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και αντικαταστάθηκε από την 
περίπτωση Δ του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 «Εγγυή−
σεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 66).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 «Ρύθ−
μιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθε−
ώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως 
αυτές ισχύουν.

5. Την αριθ. πρωτ. 9784/Δ13288/17−5−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την 
οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή, έργο της οποίας ήταν 
η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων των ΕΠΑ και ο 
καθορισμός του ύψους του προστίμου για κάθε παρά−
βαση. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Κατηγοριοποιούμε τις παραβάσεις, οι οποίες αφορούν 
στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης 
(Ε.Π.Α), ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

1. Λειτουργία αδειοδοτηθείσας ΕΠΑ κατά παράβαση των όρων της άδειας. Πολύ υψηλή

2. Διαπίστωση ότι μία εταιρεία ομίλου εταιρειών λειτουργεί με κύριο σκοπό την διάθεση 
εργαζομένων σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου Πολύ υψηλή

3. Μη ικανοποίηση των μισθολογικών απαιτήσεων και μη καταβολή των ασφαλιστικών ει−
σφορών των προσωρινά απασχολουμένων.

Πολύ υψηλή

4. Μη προσκόμιση των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας από την ΕΠΑ στη Δ/νση 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πολύ υψηλή

5. Διαπίστωση ότι διατέθηκαν από την ΕΠΑ προσωρινά απασχολούμενοι όταν αυτό δεν 
επιτρέπεται. Πολύ υψηλή

6.
Μη ύπαρξη σύμβασης έγγραφης, μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, στην οποία αναφέ−
ρονται τα διαλαμβανόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.2956/2001, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9 της περίπτωσης Β του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010

Πολύ υψηλή

7.
Διαπίστωση ότι απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά 
απασχολούμενου ή ότι παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα ή παραβλά−
πτονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου

Πολύ υψηλή

8.

Διαπίστωση ότι έγινε υπέρβαση της δωδεκάμηνης διάρκειας απασχόλησης του προσω−
ρινά απασχολούμενου στον έμμεσο ή της δεκαοκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης αυτού 
στον έμμεσο εργοδότη στην περίπτωση που αυτός αναπληρώνει μισθωτό, του οποίου η 
σύμβαση είναι σε αναστολή, χωρίς η σύμβαση να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρό−
νου με τον έμμεσο εργοδότη.

Πολύ υψηλή

9. Διαπίστωση ότι ο μισθωτός επιβαρύνθηκε οικονομικά για την απασχόληση του σε έμμε−
σο εργοδότη. Πολύ υψηλή

10. Διαπίστωση ότι οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία στον έμμεσο εργο−
δότη είναι κατώτερες της ΕΓΣΣΕ. Πολύ υψηλή

11. Μη ύπαρξη σύμβασης για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχό−
λησης.

Υψηλή

12. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν διαφορετικούς όρους εργασίας 
από τους μόνιμους υπαλλήλους του έμμεσου εργοδότη, αντίστοιχης ειδικότητας.

Υψηλή
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13. Μη καταχώρηση στον πίνακα προσωπικού της ΕΠΑ των προσωρινά απασχολούμενων Υψηλή

14.
Μη ανάρτηση του αντιγράφου του πίνακα προσωπικού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι 
προσωρινά απασχολούμενοι σε έμμεσο εργοδότη, στο χώρο εργασίας του έμμεσου ερ−
γοδότη.

Υψηλή

15. Ο έμμεσος εργοδότης, στον πίνακα προσωπικού που καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργα−
σίας δεν περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους προσωρινά απασχολούμενους. Υψηλή

16. Μη κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη στην Επι−
θεώρηση Εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους Υψηλή

17. Μη υποβολή αιτήματος για έγκριση άδειας υπερωριακής εργασίας, από έμμεσο εργοδό−
τη, για τους προσωρινά απασχολούμενους. Υψηλή

18. Μη σύναψη/ κατάρτιση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και μη παράδοση 
στον έμμεσο εργοδότη και τον προσωρινά απασχολούμενο. Υψηλή

19. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία με το μόνιμο προσωπικό του έμμεσου εργοδότη Σημαντική

20. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν ενημερώθηκαν από τον έμμεσο ερ−
γοδότη για τις κενές θέσεις που έχει αυτός. Σημαντική

21. Διαπίστωση ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν παρέχει τις ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες στον 
προσωρινά απασχολούμενο. Σημαντική

22. Η παραχώρηση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη δεν δικαιολογείται από έκτακτες, 
πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες. Σημαντική

23. Διαπίστωση ότι ο προσωρινά απασχολούμενος απασχολείται στον έμμεσο εργοδότη 
πριν την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη.

Χαμηλή

Β. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Για κάθε διαπιστωθείσα από τις προαναφερθείσες 

παραβάσεις επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικό ποσό προ−
στίμου, που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με την 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
Πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο κα−
θορίζεται σε 30.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
Υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται 
σε 20.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
Σημαντικές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθο−
ρίζεται σε 9.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
Χαμηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορί−
ζεται σε 3.000 ευρώ.

Κατά τη διαπίστωση κάποιας παράβασης επιβάλλεται 
το αρχικό ποσό προστίμου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 
σοβαρότητας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εταιρεία είναι υπό−
τροπη ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση, το αρχι−
κώς καθορισθέν πρόστιμο επιβάλλεται με προσαύξηση 
30% (1η υποτροπή), 40% (2η υποτροπή). Από την τρίτη 
υποτροπή και μετά για τη συγκεκριμένη παράβαση επι−
βάλλεται στην εταιρεία το ανώτατο ποσό προστίμου, 
ήτοι 30.000 ευρώ.

Ειδικά για παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ 
υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται 
σε 30.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για κάθε υποτρο−
πή ως προς τις παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως 
πολύ υψηλές, επιβάλλεται αυτοτελώς πρόστιμο ύψους 
30.000 ευρώ.

Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ή οι έμμεσοι 
εργοδότες θεωρούνται υπότροποι, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υποπέσει στην ίδια παρά−
βαση για την οποία τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, μέσα 
στην τελευταία τετραετία.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώ−
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε περίπτωση που διαπιστώ−
νουν παραβάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΠΑ 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ και 
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αντιστρόφως. Η εν λόγω ενημέρωση καθίσταται ανα−
γκαία προκειμένου καθεμία από τις ως άνω υπηρεσίες 
να επιλαμβάνεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Οι ως άνω κατά περίπτωση επιβαλλόμενες διοικητικές 
κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία των ΕΠΑ, είναι ανεξάρτητες, ως ειδι−
κότερες, από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλο−
νται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων 
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να ισχύουν μέσα στα πλαίσια του πεδίου 
εφαρμογής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
F

   Αριθμ. 74137 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου

Μουσική Αρμονία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009).

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957 
Β. Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α 1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις». 

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την από 24.3.2010 αίτηση του Παναγιώτη Κράπη, με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά.

4. Το από 19.7.2010 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται 
στο κτίριο επί των οδών Ιωαννίδη 7 και Τσουμάνα 1, στο 
Άργος Ορεστικού Καστοριάς, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον Παναγιώτη Κράπη άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα στεγαστεί στο 
ισόγειο του κτιρίου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Άργους 

Ορεστικού, επί των οδών Ιωαννίδη 7 και Τσουμάνα 1, στο 
Άργος Ορεστικού Καστοριάς και θα έχει την επωνυμία 
Ωδείο Μουσική Αρμονία.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν−
θεσης με τμήματα:

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ−
μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης.

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών 

οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κι−
θάρας, 7. άρπας.

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής.
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
ε. Σχολή Σαξοφώνου.
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μουσικής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

      Αριθ. 56583/3824 (5)
΄Εγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 

δωδεκάμηνης διάρκειας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Μελίτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 
του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψε−
ων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη του αρ. 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθ−
μίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δη−
μοσίας διοίκησης».

4. Τη διάταξη του αρ. 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις».

5. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/32/4874/04−03−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

7. Το αριθμ. πρωτ. 12935/10−11−2006 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. 
Διακυβέρνησης περί δημοσίευσης των συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/10/14415/21−06−2010 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης αναφορικά με την έγκριση σύ−
ναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ των ΟΤΑ 




