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Με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/282/31888/30−12−2009 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006
(ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23−11−2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μόνιμοι
υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, TE και ΔΕ, όπως κατωτέρω
αναφέρονται, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών, ως εξής:
α) Εφραιμίδου Γλυκερία του Παντελή, κατηγορίας ΠΕ,
από το ΚΕΠ του Δήμου Κάσου Νομού Δωδεκανήσου στο
ΚΕΠ του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
β) Σάτκα Ευαγγελία του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ,
από το ΚΕΠ του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων στο
ΚΕΠ του Δήμου Κορμίστας Νομού Σερρών, με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
γ) Πανταζής Ιωάννης του Χρήστου, κατηγορίας ΠΕ,
από το ΚΕΠ του Δήμου Κορμίστας Νομού Σερρών στο
ΚΕΠ του Δήμου Καστελλίου Νομού Ηρακλείου, με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
δ) Ρεμπελάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατηγορίας
ΠΕ, από το ΚΕΠ του Δήμου Καστελλίου Νομού Ηρακλεί−
ου στο ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου,
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
ε) Χρυσουλάκη Δέσποινα του Παύλου, κατηγορίας TE,
από το ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου
στο ΚΕΠ του Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου, με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
στ) Φιλιππίδη Φωτεινή του Ιωάννη, κατηγορίας TE, από
το ΚΕΠ του Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου στο ΚΕΠ
του Δήμου Κάσου Νομού Δωδεκανήσου, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο επιχορηγεί
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με τα απαιτούμενα ποσά
μέσω των Ε.Φ.07−120, ΚΑΕ 2228 «Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄
βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και ΕΦ 07−110, ΚΑΕ 2277 «Επι−
χορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Ö
Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/4/
(2)
Αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών.
Με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/280/31892/30−12−2009 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006
(ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
263/Α΄/23−11−2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μό−
νιμοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, όπως κατωτέρω
αναφέρονται, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών, ως εξής:
α) Αποστολοπούλου Παναγιώτα του Αποστόλου, κα−
τηγορίας ΠΕ, από το ΚΕΠ του Δήμου Καμένων Βούρ−
λων Νομού Φθιώτιδας στο ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου
Νομού Αττικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει.
β) Τριανταφύλλου Ιωάννα του Χρήστου, κατηγορίας
ΔΕ, από το ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής
στο ΚΕΠ του Δήμου Αμφίκλειας Νομού Φθιώτιδας, με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
γ) Τσιτίνη Χρυσάνθη του Νικολάου, κατηγορίας ΠΕ,
από το ΚΕΠ του Δήμου Αμφίκλειας Νομού Φθιώτιδας στο
ΚΕΠ του Δήμου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας, με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο επιχορηγεί
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με τα απαιτούμενα ποσά
μέσω των Ε.Φ.07−120, ΚΑΕ 2228 «Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄
βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και ΕΦ 07−110, ΚΑΕ 2277 «Επι−
χορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

(3)
Διορισμός της ιατρού ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Με την Υ10α/Γ.Π 72210/2009 απόφαση της Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 2920/2001 καθώς και της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125558/
4−10−2007 υπουργικής απόφασης, από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζεται η ιατρός
ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιμ. Β΄ Αιματολογίας
στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» σε προσωρινή και προσωποπαγή
θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 81/8−1−2010).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
(4)
Διορισμός του ιατρού ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Με την Υ10α/Γ.Π 40576/2009 απόφαση της Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 2920/2001 καθώς και της υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ. 125558/
4−10−2007 υπουργικής απόφασης, από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζεται ο ιατρός
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιμ.
Β’ Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ σε προσωρινή και
προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ.
(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας κατ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 81/8−1−2010)
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθ. 1178/193
(5)
Συμπλήρωση της αριθ. 4434/19−5−09 απόφασής μας
περί ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/Α/18−2−99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30−05−1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ
21/Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως αυ−
τός ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(Φ.Ε.Κ. 180/Α/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Το αριθμ. 2056731/6145/0022/04−02−1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το αριθμ. 4003/10−9−2009 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας της Ν. Α. Ροδόπης Έβρου με το οποίο υπο−
βάλλεται το αίτημα σχετικά με τη συμπλήρωση της
αριθμ. 4434/19−5−2009 απόφασής μας με τέσσερις (4)
υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών του Κ.Ε.Π. Ροδόπης της Ν.Α. Ροδόπης− Έβρου.
7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
Κ.Α.Ε. 0711 (800 Ε) στον προϋπολογισμό της Ν. Α. Ρο−
δόπης − Έβρου.
8. Την υπ’ αριθμ. 4434/19−5−2009 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ.
1065/3−6−2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώ−
θηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. 4434/19−05−2009 απόφασή
μας προσθέτοντας σ’ αυτήν την πιο κάτω αναφερόμενη
προσθήκη και ορίζοντας το ανώτατο όριο των επιτρε−
πόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
για το Ν. Δ. Έβρου επιπλέον ως εξής:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ

Κ.Ε.Π.
ΡΟΔΟΠΗΣ

Π.Ε. Διεκ.Υποθ.
Πολιτών

Π.Ε.

20

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 4434/19−5−2009 απόφα−
σή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 12 Ιανουαρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ
Ö
Αριθμ. 1519/999
(6)
Μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρ−
βάρας» (Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β.) σε κοινωφελή δημοτική επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επι−
χείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006), περί σύστασης και
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23−11−2007).
4. Τις αριθ. οικ.10819/16/22−2−2007 και οικ.71245/77/
19−12−2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το
νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
5. Την αριθ. οικ.43886/3−8−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοι−
χείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή
μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).
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6. Την αριθ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουργού
ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/
Β΄/14−9−2007).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23−12−2008).
8. Την αριθ. 30890/1−9−1997 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 916/Β΄/17−10−1997), με την
οποία συστήθηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγί−
ας Βαρβάρας» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με
τις αριθ. 13729/16−4−1999 και 8057/13−3−2007 όμοιές της
(ΦΕΚ 811/Β΄/21−5−1999 και 527/Β΄/13−4−2007).
9. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη
μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» σε κοινωφελή
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.).
10. Την με αριθ. 230/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τη μετα−
τροπή της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» σε κοινω−
φελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίας Βαρβά−
ρας» σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυ−
μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας»
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)., ως εξής:
1.1 Επωνυμία
Μετά την μετατροπή/τροποποίηση της Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β., η
νέα Δημοτική Επιχείρηση θα αποτελεί Δημοτική Κοινω−
φελή Επιχείρηση και θα φέρει την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» με διακριτικό
τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.».
1.2 Έδρα
Η έδρα της (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) θα βρίσκεται στο Δήμο Αγίας
Βαρβάρας Νομού Αττικής και συγκεκριμένα στο κτίριο
στη συμβολή των οδών Σίφνου και Αγίου Γεωργίου.
1.3 Διάρκεια
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη από την ημερομηνία της ίδρυσής της.
1.4 Σκοπός της επιχείρησης
Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγί−
ας Βαρβάρας είναι η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη
δράσεων, συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότη−
τες του Δήμου, στους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνι−
κής Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από τις
δράσεις της Επιχείρησης εξαιρούνται η καθαριότητα
των κοινοχρήστων χώρων και η αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων, η δημιουργία και συντήρηση του πράσινου
καθώς επίσης η λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών. Επισημαίνεται επίσης ότι ο σκο−
πός και οι δράσεις της Επιχείρησης δεν έχει εμπορικό
ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Επίσης ότι δεν αποτελούν
δράσεις της Επιχείρησης οι παραχωρηθείσες στους
Ο.Τ.Α κρατικές αρμοδιότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
Στο πλαίσιο των παραπάνω αντικείμενο δράσης της
Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας
αποτελούν:
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1. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις που
υπηρετούν το σκοπό της.
2. Η προσφορά στο Δήμο υπηρεσιών, για τις οποίες
ο Δήμος θα προσέφευγε σε τρίτους.
3. Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς
όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
4. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
5. Η ανάπτυξη δράσεων με αντικείμενο την προστασία
του Περιβάλλοντος.
6. Η οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών
κοινωνικής προστασίας οι οποίες δεν εντάσσονται στις
υπηρεσίες του Δήμου.
7. Η οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών
υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω προ−
γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζουν ως
τελικό δικαιούχο αυτών των έργων τις Δημοτικές Επι−
χειρήσεις.
8. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
9. Η οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικών δομών και
υπηρεσιών για την παροχή στους πολίτες ευκαιριών
πληροφόρησης, εκπαίδευσης, έκφρασης και ψυχαγωγί−
ας με αντικείμενο το Λόγο, το Θέατρο, τη Μουσική, το
Χορό, τις Εικαστικές Τέχνες, τον Κινηματογράφο κ.λπ.
10. Η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.
11. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προ−
βάλλουν τον Πολιτισμό και τις Τέχνες, αναδεικνύουν
τους τοπικούς δημιουργούς και την πόλη της Αγίας
Βαρβάρας, ψυχαγωγούν και εμπνέουν τους πολίτες και
ιδιαίτερα τους νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή τους
στην πολιτιστική δράση.
12. Η προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό επίπεδο, με ειδικότερο στόχο την ανάδειξη των
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
13. Η οργάνωση και λειτουργία αθλητικών δομών και
υπηρεσιών για την παροχή στους πολίτες ευκαιριών
πληροφόρησης, εκπαίδευσης, γύμνασης και άθλησης
και ψυχαγωγίας με αντικείμενο τον κλασικό αθλητισμό,
το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, το βόλεϊ, το χαντ
μπολ, το πόλο, την ενόργανη γυμναστική, το μαζικό
αθλητισμό κ.α.
14. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσε−
ων, που προβάλλουν την αξία του Αθλητισμού, αναδει−
κνύουν τα ταλέντα της περιοχής, εμπνέουν τους πολίτες
και ιδιαίτερα τους νέους και ενισχύουν τη συμμετοχή
στην αθλητική δράση.
15. Η συντήρηση φύλαξη και διαχείριση των πολι−
τιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν
παραχωρηθεί στη Δημοτική Επιχείρηση καθώς επί−
σης εγκαταστάσεων του Δήμου ή άλλων Νομικών του
Προσώπων σχετικής ανάθεσης εργασιών στη Δημοτική
Επιχείρηση.
16. Κάθε άλλο αντικείμενο συναφές ή συνδεόμενο με
τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες του Δήμου.
1.5 Διοίκηση
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 255 του νέου
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η επιχείρηση διοικείται
από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από
επτά μέλη που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:
• Τρία (3) μέλη τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρόσω−
ποι του Δήμου Αγίας Βαρβάρας από τα οποία ένα του−
λάχιστον (1) μέλος θα προέρχεται από τη μειοψηφία.

• Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος των εργαζομέ−
νων στην Επιχείρηση, εφόσον η Επιχείρηση απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδει−
κνυόμενο από τη γενική τους συνέλευση. Σε περίπτωση
που οι απασχολούμενοι στην Επιχείρηση είναι λιγότεροι,
αυξάνονται κατά ένα (1) τα μέλη που προέρχονται από
τους δημότες ή κατοίκους του δήμου με εμπειρία και
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
• Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φο−
ρέα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
• Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του
δήμου Αγίας Βαρβάρας με εμπειρία και γνώσεις σχετι−
κές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
θα είναι διετής και θα λήγει πάντα με τον ορισμό νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία
του θα λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την
εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νολικού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του εκπροσώπου
του κοινωνικού φορέα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του
οργάνου που τους πρότεινε.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιχείρηση είναι δυνατό να καταβάλλει στον Πρό−
εδρο ή στον Αντιπρόεδρο αποζημίωση, ανάλογα με τις
υπηρεσίες που παρέχει σε αυτή, μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατό να καταβάλ−
λεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό
αυτών των αποζημιώσεων λαμβάνεται υπόψη η οικονομι−
κή κατάσταση της Επιχείρησης κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των
παραπάνω αποζημιώσεων, ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα
που αναφέρονται στο άρθρο 256 του νέου Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό
εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την εγκυρό−
τητα της έγκρισης απαιτείται απόφαση της πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του νέου
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το Διοικητικό Συμβού−
λιο υποχρεούται να συντάξει: α) Εσωτερικό Κανονισμό
Υπηρεσιών β) Κανονισμό Προσωπικού και γ) Κανονισμό
Οικονομικής Διαχείρισης.
1.6 Πόροι της επιχείρησης
Πόροι της Επιχείρησης αποτελούν:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμου Αγίας Βαρβάρας
για παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες, μετά
από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνό−
λου των μελών του. Προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση
από την Επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης
στο οποίο αναφέρονται οι δραστηριότητες και υπηρε−
σίες της Επιχείρησης, η οικονομική δαπάνη αυτών και
ο τρόπος χρηματοδότησής τους.
• Τα έσοδα από την συμμετοχή της Επιχείρησης σε
προγραμματικές συμβάσεις.
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• Τα έσοδα από την συμμετοχή της Επιχείρησης σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Τα έσοδα που προέρχονται από τις απευθείας ανα−
θέσεις του Δήμου στην Επιχείρηση για παροχή υπηρε−
σιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο του
σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου
268 του νέου Κ.Δ.Κ.
• Τα έσοδα από τις απευθείας αναθέσεις από το Δήμο
στην Επιχείρηση εκπόνησης μελετών, σύμφωνα με τη
διαδικασία και τους όρους του άρθρου 268 του νέου
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τα έσοδα που προέρχονται ως αμοιβή για την οργά−
νωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.
• Οι αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών τις οποίες
μπορεί να εισπράττει από τους αποδέκτες αυτών των
υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη μέρους του κόστους τους.
Για την είσπραξη αποζημίωσης για προσφερόμενες υπηρε−
σίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
έγκριση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
• Τα έσοδα από δωρεές−κληρονομιές κλπ.
1.7 Περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα παραχωρήσει δωρεάν
για πενήντα (50) χρόνια την εκμετάλλευση χώρων και
εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εκπλήρωση των
σκοπών της επιχείρησης.
1.8 Κεφάλαιο
Το συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη υλο−
ποίηση του σκοπού της επιχείρησης ανέρχεται σε
400.000,00 €.
Ποσό 355.979,46 € (το απαιτούμενο μείον της υφιστά−
μενης) θα καλυφθεί από τον Δήμο, με κατάθεση μετρη−
τών, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του καταστατικού
της νέας επιχείρησης.
1.9 Διάλυση και Εκκαθάριση της επιχείρησης
Η Επιχείρηση λύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης: α) εάν λήξει η διάρκειά της και δεν παραταθεί
β) πριν την πάροδο της διάρκειά της π.χ. περίπτωση πτώ−
χευσης γ) εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
πάνω από δυο (2) χρόνια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 262 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Τα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν μετά την εκκα−
θάριση περιέρχονται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Η εκκα−
θάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς λογιστές που ορίζει
το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του εκκαθαριστές.
Λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνω−
ση, η διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης διέπονται από
τις σχετικές διατάξεις περί δημοτικών επιχειρήσεων του Ν.
3463/2006 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
1.10 − Ακροτελεύτιο: Από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 10−7511.001
του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ύψους
355.979,46€ για το οικονομικό έτος 2009. Για την ανω−
τέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση 400.000€ στον
ισχύοντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009, του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάταξη υπαλλήλου.
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Με την υπ’ αριθμ. 4720/2009 απόφαση της Προέδρου
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του
Ν. 3320/2005 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Ν. 3491/2006 & του άρθρου 183 του
Ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο
υπάλληλος ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικο−
λάου με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από
την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Οικοδομής σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Ελαι−
οχρωματιστών), ανώτερης βαθμίδας αντίστοιχης του
τίτλου σπουδών που κατέχει (κάτοχος πτυχίου 4ου Τε−
χνικού− Επαγγελματικού Λυκείου από 7/7/1995).
Από την εν λόγω απόφαση προκαλείται δαπάνη, ύψους
4.335,21€ για το τρέχον οικονομικό έτος, ύψους 29.956,79€
για το έτος 2010, ύψους 30.724,09€ για το έτος 2011 &
ύψους 31.514,42€ για το έτος 2012, όπου θα καταλογιστεί
σε βάρος των Κ.Α. 6021 & 6052.001 του προϋπολογισμού
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
(Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 44991/28421/2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
Ö
(8)
Λύση υπαλληλικής σχέσης.
Με την αριθ. 9599/31−12 −2009 απόφασή μας, η οποία
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 155
και 156 του Ν. 3528/07 και τις αντίστοιχες των άρθρων
62 και 112 του Π.Δ. 30/96, διαπιστώνεται η λύση της
υπαλληλικής σχέσης του Κατσαβοχρήστου Κων/νου του
Ιωάννη, υπαλλήλου της Ν.Α. Αιτωλ/νίας σε συνιστάμενη
προσωποπαγή θέση κλάδου TE Εργοδηγός με βαθμό Α΄,
από 31/12/2009, λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταε−
τίας και ορίου ηλικίας.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Ö

Αριθμ. 292
(9)
Έκθεση εκτίμησης της καθαρής θέσης της Αναπτυξια−
κής Επιχείρησης του Δήμου Παρελίων.
Έχοντας υπόψη τους Νόμους 3463/2006 και το άρθρο
67 του Ν. 2190/1920 και την Εμπορική Νομοθεσία εν γένει
καθώς και την υπ’ αριθμ. 34325/25−11−2009 απόφαση του
Νομάρχη Κέρκυρας περί συγκρότησης της Επιτροπής
Εκτίμησης προκειμένου να υπολογιστεί η Καθαρή Θέση
της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Παρελίων,
σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση τα κάτωθι οριστικά
στοιχεία της Επιτροπής Έκθεσης Εκτίμησης: Ενεργητικό:
εβδομήντα χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα
δύο λεπτά (€ 70.095,82) Παθητικό: εκατόν εξήντα τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€
164.808,87) Καθαρή Θέση: μείον ενενήντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια δέκα τρία ευρώ και πέντε λεπτά (€ −94.713,05).
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ
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Αριθμ. 175
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό
του Γραφείου Νομάρχη, των Δ/νσεων Διοίκησης, Οι−
κονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ
της Ν.Α. Λακωνίας για το έτος 2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003 ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο
25, παρ. 7 του Ν. 2738/99.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης α) του
οδηγού του Νομάρχη και του υπαλλήλου του Γραφείου
Νομάρχη, η οποία κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία
προκειμένου να μεταβαίνει ο Νομάρχης επιτόπου για
την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του νομού
(πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές, θέματα δημόσι−
ας υγείας κ.λπ.) και κατά συνέπεια ο υπάλληλος και
ο οδηγός του αυτοκινήτου του είναι υποχρεωμένοι να
εργάζονται υπερωριακά β) των υπαλλήλων της Δ/νσης
Διοίκησης προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξημένες και
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες όπως η καταχώρηση
όλων των στοιχείων που βρίσκονται στα Προσωπικά
Μητρώα των υπαλλήλων της Ν.Α. ώστε να είναι εφικτή η
υλοποίηση του προγράμματος «Προμήθεια Εγκατάσταση
και θέση σε λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων για
τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Ν.Α. στα πλαίσια
του προγράμματος Κοινωνίας της Πληροφορίας», η έκ−
δοση προκήρυξης και πρόσληψης προσωπικού μερικής
απασχόλησης (Ν. 3448/2006), η προετοιμασία των ατομι−
κών φακέλων με την καταχώρηση των μορίων εκάστου
υπαλλήλου σε καταστάσεις για τις επικείμενες επιλογές
Προϊσταμένων Τμημάτων της Ν.Α., η εφαρμογή του Π.Δ.
37/2009 «Περί καθορισμού προϋποθέσεων −κριτηρίων
για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
σε πολεμιστές Κύπρου− άτομα με αναπηρία και πολυ−
τέκνους» γ) των υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών προκειμένου να γίνει η μετάπτωση στοιχείων
στην οικονομική διαχείριση στο νέο λειτουργικό πρό−
γραμμα, ύστερα από την εφαρμογή του και την προμή−
θειά του από την «Κοινωνία της πληροφορίας», έλεγχο
μισθοδοσίας έτους 2009 για την έγκαιρη επίδοση στους
υπαλλήλους των βεβαιώσεων αποδοχών, έλεγχο ανα−
λυτικών περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ προηγουμένων ετών
για τακτοποίηση, υποβολή για έγκριση απολογισμού
διαχείρισης Ν.Α. οικον. έτους 2009, εκκαθάριση αρχεί−
ου και απόσυρση− εκποίηση κρατικών αυτοκινήτων και
δ) των υπαλλήλων του Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ της Ν.Α.
προκειμένου να τακτοποιηθούν επείγουσες υπηρεσια−
κές ανάγκες (σύνταξη σχεδίων, εκκαθάριση αρχείων και
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, πυρκαγιών, πλημμυ−
ρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π.).

5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης που θα
προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Ν.Α.
Λακωνίας έτους 2009 ποσού 73.000 €, (70.000 € απο−
γευματινές ώρες + 3.000 € Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
της Ν.Α. Λακωνίας για το έτος 2010 ως εξής:
1) του οδηγού του Νομάρχη ως εξής: μέχρι τετρακό−
σιες είκοσι (420) απογευματινές ώρες, μέχρι διακόσιες
σαράντα (240) ώρες Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και μέχρι εκατόν ογδόντα (180) νυκτερινές
2) του υπαλλήλου του Γραφείου Νομάρχη και μέχρι
επτακόσιες είκοσι (720) ώρες.
3) Δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκη−
σης και μέχρι επτακόσιες είκοσι (720) ώρες έκαστος.
4) Εννέα (9) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών και μέχρι επτακόσιες είκοσι (720) ώρες έκα−
στος.
5) Δύο (2) υπαλλήλων του Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, και
μέχρι επτακόσιες είκοσι (720) ώρες έκαστος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 21 Ιανουαρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
Ö
(10)
Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης από Προσωποπα−
γή θέση της Νομαρχιακής Αυτοδίοικησης Φωκίδας.
Με την υπ’ αριθμ. 72/7/1/2010 απόφαση του Νομάρχη
Φωκίδας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 155 του
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από 31/12/2009 λόγω συ−
μπλήρωσης του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας και του
ορίου ηλικίας η υπαλληλική σχέση του Χατζηκωνστα−
ντίνου Κων/νου του Γεωργίου της Κατηγορίας/κλάδου
TE Εργοδηγών (Προσωποπαγής) με βαθμό Α΄.
Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ
Ö
Αριθμ. 9
(12)
Εργασία του προσωπικού του Δ. Γ. Βύρωνα υπερωρια−
κά, τις εξαιρέσιμες ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και
νυχτερινές ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.6.2007).
β) του Ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»,
καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) αρ.
πρωτ. 2/72757/0022/31.12.2003 με θέμα «Παροχή οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α΄)...».
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γ) το άρθρο 14, (αρ. 26 Α του Π.Δ. 410/95) του Ν. 2880/01
περί υπαγωγής των Ν.Π. τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί
με την υπ’ αρ. ΣΤ’ ΟΙΚ 19750/7−9−98 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών−Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1042 Β)
ως δημοτικής σημασίας στην εποπτεία των Δήμων στη
διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν.
δ) την προσαρμογή της συστατικής πράξης του Ν.Π.
«Εθνικό Στάδιο Βύρωνα» (Β.Δ. 575/71 ΦΕΚ 173/71) στις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. με την υπ’ αρ. 21364 απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 418/Β΄/11.4.2001), με την οποία
συστήνεται ίδιο Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥ−
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ».
ε) το δημόσιο λογιστικό (Ν.Δ. 496/1974).
στ) το Νόμο 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας».
ζ) την Εισοδηματική Πολιτική του έτους 2010.
2. Την απόφαση αρ. 101/16.2.2009 (πρακτικό 6) του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα με θέμα: Ορι−
σμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικό Γυμναστήριο
Βύρωνα».
3. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 του
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα».
4. Την εγκύκλιο της Περιφέρειας Αττικής αρ.
16925/1.4.004 με θέμα «Δημοσίευση αποφάσεων για
υπερωριακή εργασία».
5. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα,
λειτουργεί από της 7.00 π.μ. έως και τις μεσονύκτιες
ώρες συνεχώς όλες τις ημέρες της εβδομάδας, απο−
φασίζουμε:
Να εργάζεται το προσωπικό (μόνιμοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύνολο
15) τον Ιανουάριο 2010 και εξής καθ’ υπέρβαση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, υποχρεωτικά κατά
τις εργάσιμες ημέρες και κατά ανώτατο όριο εξήντα
(60) ώρες ανά υπάλληλο, καθώς και τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες και νυχτερινές ώρες δεκαέξι (16) ώρες ανώτατο
όριο κατά περίπτωση ανά υπάλληλο, η δε σχετική δα−
πάνη έχει προβλεφθεί στους οικείους κωδικούς εξόδων
Κ.Α. 6012, 6022, 6051, 6052, 6055 του προϋπολογισμού
έτους 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βύρωνας, 4 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ
Ö
Σύσταση θέσης.

(13)

Με την αριθμ. 71/7−1−2010 απόφαση του Δημάρχου Λαρι−
σαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23−11−07)
συστήνεται προσωρινή προσωποπαγής θέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού−Δημοσιογραφίας και μεταφέρεται ο υπάλ−
ληλος της ΔΕΤΠΟΛ Ραούλης Βασίλειος του Γεωργίου
στην παραπάνω συνιστώμενη θέση του Δήμου μας.
Το ύψος των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 819/19−1−2010 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των

1785

2330 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.621.20001 του προ−
ϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου Λαρισαίων.
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
Ö
(14)
Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τη μεταφορά προσω−
πικού από τη Δ.Ε.ΔΙ.ΣΑ. στον Δήμο Πλατανιά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Απόφαση 247/2009)
Έχοντας υπόψη:
1) Τη με αριθμό 100/29−10−2009 απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ με την οποία προτείνεται η μεταφορά προς
το Δήμο Πλατανιά των πλεοναζόντων εργαζομένων της
με τις παρακάτω ειδικότητες: ενός (1) χειριστή ισοπε−
δωτή γαιών Κουνδουράκη Γεωργίου, δύο (2) οδηγών
Μαυρεδάκη Στέφανου & Κολομβάκη Βασιλείου, δύο (2)
εργατών καθαριότητας Βουράκη Θωμά και Γιανναδάκη
Ιωάννη και ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων Βουρ−
δουμπά Εμμανουήλ, απάντων εργαζομένων στη ΔΕΔΙΣΑ
με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου πριν
την 31−12−2005.
2) Την υπ’ αριθμόν 4080/29−9−2009 Απόφαση της Δ/νσης
Εμπορίου, τμήμα Ανώνυμων Εταιριών περί συστάσεως
της Δ.Ε.ΔΙΣ.Α. σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ και την κατα−
χώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος
Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων με
αριθμό Μ.Α.Ε. 68680/73/Β/09/25 μετά από μετατροπή
της αμιγούς διαδημοτικής επιχείρησης σε ανώνυμη
εταιρεία ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 269
του ν. 3463/2006.
3) Το άρθρο 269 του Ν. 3463/06 παρ. 8 (Εγκ. ΥΠΕΣΔΑ
αριθ. 16/2007 κεφ ΣΤ) (εγκ. ΥΠΕΣ αριθμ 77/71245/19.12.2007)
όπου ρητά ορίζεται ότι και στην περίπτωση της απλής
μετατροπής αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του
ΠΔ 410/95 σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, όπως εν προκειμένω,
μπορεί μετά από πρόταση του ΔΣ της νέας εταιρείας, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,
να γίνει μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την
μετατρεπόμενη επιχείρηση στο Δήμο ανεξαρτήτως ειδι−
κότητας και χωρίς αίτηση του, εφαρμοζομένου αναλόγως
τους άρθρου 263 παρ. 3 σε αντίστοιχες υπηρεσίες του
Δήμου ή των νομικών τους προσώπων, αδιακρίτως (ΝΠΔΔ
ή ΝΠΙΔ). Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στην
επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι
31−12−2005. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει κε−
νές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ή παρεμφερούς
ειδικότητας. Ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής
εργασίας, το προσωπικό αυτό διέπεται από τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας που ισχύουν κάθε φορά για το προ−
σωπικό ΟΤΑ και λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία τους.
Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται μέσα
σε ένα (1) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η
δε πράξη σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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4) Το άρθρο 64 του Ν. 3801/2009 το οποίο ορίζει ότι:
«Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δή−
μους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα
αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 269 του ΚΔΔ (ν. 3463/06) κατόπιν αποφά−
σεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά
την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρεί−
ται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών
αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων».
5) Την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII
Συνεδρίαση 9η/24−3−2008 & 13η/6−5−2008) όπου αποφαί−
νεται ότι η δραστηριότητα της αποκομιδής των απορ−
ριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ 1 του ΔΚΚ
(Ν. 3463/2006), είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των υπη−
ρεσιών των Δήμων και έτσι η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. δεν θα μπορεί να
εκτελεί το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων που
πραγματοποιούσε μέσω προγραμματικής σύμβασης με
το Δήμο Πλατανιά κι ως εκ τούτου διαθέτει πλεονάζον
προσωπικό που απασχολείται στην Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31−12−2005.
6) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά για την πρόβλεψη των
απαιτούμενων πιστώσεων, αποφασίζουμε:
α. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του κατωτέρω πλεονάζο−
ντος προσωπικού της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., σύμφωνα με τις προ−
ϋποθέσεις του άρθρου 269 του ν. 3463/06, προς τον
Δήμο Πλατανιά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ως εξής:
1. Μαυρεδάκης Στέφανος του Θεοδώρου, ΔΕ Οδη−
γών.
2. Κολομβάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ, ΔΕ Οδη−
γών.
3. Κουνδουράκης Γεώργιος του Ιωάννη, ΔΕ Χειρι−
στών.
4. Γιανναδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας.
5. Βουράκης Θωμάς του Ιωάννη, ΥΕ Εργατών Καθα−
ριότητας.
6. Βουρδουμπάς Εμμανουήλ του Εμμανουήλ ΥΕ, Ερ−
γατών Γενικών Καθηκόντων.
β. Εγκρίνουμε τη σύσταση των εξής προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά, προκειμένου
να μεταφερθεί το ανωτέρω πλεονάζον προσωπικό της
ΔΕΔΙΣΑ: δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
οδηγών κλάδου ΔΕ, μία (1) θέση χειριστή ισοπεδωτή

γαιών κλάδου ΔΕ, δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις εργατών καθαριότητας, κλάδου ΥΕ και μία (1)
προσωρινή προσωποπαγή θέση εργάτη γενικών καθη−
κόντων, κλάδου ΥΕ.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
γ. Η δαπάνη μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσόν των
156.000,00 € για το οικονομικό έτος 2010 και βαρύνει
τους Κ.Α. 20−6021, 20−6052, 30−6021, 30−6052 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Πλατανιά και αντίστοιχη δαπάνη
για τα επόμενα έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΣΗΦ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ
Ö
Αριθμ. 297
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων.
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Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 § 5 του Ν. 2817/2000,
2) Την από 8−7−2008 απόφαση της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την
οποία ανακατανεμήθηκαν και ορίσθηκαν όλες οι οργα−
νικές θέσεις των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ,
3) Την με αρ. πρωτ. 5183/29−9−08 Πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ
2082/8−10−08, τ.Β΄),
4) Την από 26−5−2009 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) από το
Πανεπιστήμιο ως εξής:
1. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (ΕΤΕΠ) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών και
2. Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (ΕΤΕΠ) στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
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