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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α/00/08/19/7996 (1)
   Καθορισμός των ορίων ταχύτητας στον Αυτοκινητόδρο−

μο Κόρινθος − Τρίπολη (ΓΕ1−ΓΕ6) από ΧΘ. 0+000 έως 
Χ.Θ. 44+800 και από Χ.Θ. 58+200 έως ΧΘ. 81+585.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.04.2005) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

2. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 «Περί συστάσεως Γενικών 
Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/1991 «Περί συστάσεως Ορ−
γανικής Μονάδας στη ΓΓΑΕ» και το  Π.Δ. 167/92 «Περί 
τροποποίησης του Οργανισμού της ΓΓΑΕ».

3. Το  Π.Δ. 166/96 (ΦΕΚ 125Α/17.06.1996) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων 
Έργων στο ΥΠΕΧΩΔΕ, καθορισμός αρμοδιοτήτων της 
και τροποποίηση και συμπλήρωση των  Π.Δ. 69/1988 και  
Π.Δ. 91/1991» όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση 
του με το  Π.Δ. 35/2008 (ΦΕΚ 60Α/10.04.2008).

4. Το Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως 
Οδών».

5. Το Β.Δ. της 09.08.1955 «Περί καθορισμού των Εθνι−
κών Οδών» κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/1955 και την 
Γ2587109.07.1963 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 
Έργων «Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών».

6. Το Ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων».

7. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116A/18.06.2008) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων».

8. Την Εγκύκλιο 18/1999 με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/0/516/ 
10.5.1999 «Περί χαρακτηρισμού οδών ως Εθνικών ή Επαρ−
χιακών» σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 3 του 
Νόμου 1418/1984.

9. Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.03.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και συγκεκριμένα το άρ−
θρο 20, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 
50Α/07.03.2007).

10. Την Απόφαση Δ 16α/04/773/29.11.1990 «Περί εξαίρε−
σης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών».

11. Την Απόφαση ΔΜΕΟ/Ε/ΟΙΚ/779/24.07.1995 (ΦΕΚ 
664Β/28.04.1995) «Κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου 
Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και 
Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

12. Το Π.Δ. 71/1993 (ΦΕΚ 30Α/11.03.1993) «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ».

13. To N. 2503/97 (ΦΕΚ 107A/30.05.1977) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοτπκή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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14. Το Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169Α/15.07.1998) «Λήψη μέτρων 
για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».

15. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/07.10.2009 
(ΦΕΚ 2234Β/07.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

16. Το  Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/05.11.09) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

17. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οικ/69139/ 
776/21.12.2009 (ΦΕΚ 2514Β/22.12.2009) «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

18. Το  Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ 13’Α/07.02.2008) «Σύσταση 
Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών−Κατα−
σκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώ−
ρησης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 1/2009 (ΦΕΚ 
1/07.01.2009).

19. Το Ν. 3559/07 (ΦΕΚ 102Α/14.05.2007) «Κύρωση Σύμ−
βασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατα−
σκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης 
και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος−
Τρίπολη−Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο−Σπάρτη» και 
άλλες διατάξεις».

Αφού είδαμε:
1. Την από 23.03.2010 συνταχθείσα, από την GLOBAL 

VIEW Α.Ε./ Σύμβουλοι Ανάπτυξης Διοίκησης & Προγραμ−
ματισμού, μελέτη Προσδιορισμού Σταθερών Ορίων Τα−
χύτητας Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος − Τρίπολη.

2. Το με αρ. πρωτ. 3501,3554/16.04.2010 έγγραφο της 
AECOM L TD /Ανεξάρτητος Μηχανικός με το οποίο μας 
εστάλη Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης Προσδιορι−
σμού Σταθερών Ορίων Ταχύτητας Αυτοκινητοδρόμου 
Κόρινθος − Τρίπολη (ΓΕ1−ΓΕ16) από Χ.Θ. 0+000 έως ΧΘ. 
44+8000 και από ΧΘ. 58+200έωςΧΘ. 81+585.

3. Το με αρ. πρωτ. MRS−20100422−119552/22.04.2010 έγ−
γραφο της παραχωρησιούχου εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. με 
την οποία ζητείται η έκδοση της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης για την υπόψη μελέτη.

4. Το άρθρο 2.3.2 της Ε.Σ.Υ. του έργου «Ο Παραχωρη−
σιούχος θα μελετήσει και εφαρμόσει ενιαίες Κυκλοφο−
ριακές απαιτήσεις στα Υφιστάμενα και Νέα Τμήματα 
του Έργου» και ειδικότερα την παράγραφο f (ii) «Με 
κατάλληλη μεθοδολογία και προδιαγραφές θα μελετη−
θούν και καθορίσουν τα όρια λειτουργικής ταχύτητας 
στο Έργο».

Και επειδή:
1. Η μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια της Σύμβασης 

Παραχώρησης και είναι σύμφωνη με την Τεχνική Οδηγία 
«Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυ−
τήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο» ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ 
και έχει εγκριθεί με τη διαδικασία εγκρίσεως μελετών, 
που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, που κυ−
ρώθηκε με το Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α/14.05.2007).

2. Με τα προτεινόμενα όρια ταχύτητας βελτιώνεται 
η κυκλοφοριακή ροή που αποτελεί σημαντικό παρά−
γοντα για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ορίων ταχύτητας στον Αυτοκινη−
τόδρομο Κόρινθος−Τρίπολη (ΓΕ1−ΓΕ16) από Χ.Θ.Ο+000 
έως Χ.Θ. 44+800 και από Χ.Θ. 58+200 έως ΧΘ. 81+585, 
ως εις τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Κατεύθυνση
προς Καλαμάτα

Κατεύθυνση 
προς Αθήνα

Χ. Θ. Όριο Ταχύτητας Χ.Θ. Όριο Ταχύτητας

0+000−1+600 100 0+000−1+600 90

1+600−11+000 120 1+600−12+200 120

11+000−12+200 100

12+200 −14+500 80 12+200−14+500 80

14+500 −15+130 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΟΔΙΩΝ

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

14+500−15+130 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΟΔΙΩΝ

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

15+130−34+900 130 15+130−21+500 120

21+500−34+900 130

34+900 − 35+400 110 34+900 − 35+550 110

35+400 − 40+230 130 35+550 − 38+800 130

40+230 − 44+800 110 38+800 − 44+800 110

58+200 − 62+000 120 58+200−61+900 120

62+000−62+650 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΟΔΙΩΝ

ΝΕΣΤΑΝΗΣ 61+900−62+650 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΔΙΟΔΙΩΝ

ΝΕΣΤΑΝΗΣ

62+650−64+420 120 62+650 − 73+350 130

64+420 − 73+800 130

73+800 − 74+665 100 73+350 − 74+300 100

74+665−76+780 130 74+300−81+585 120

76+780−81+585 120

Η απόφαση αυτή, που δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από την τοπο−
θέτηση των οικείων πινακίδων.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
(2)

    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 
ΑΜΠΓΚΑΡΟΒΑ (ABGAROVA) ΟΛΓΑ (OLGHA) του ΓΙ−
ΟΥΡΙΪ και της ΚΛΑΡΑ κ.λπ.

  1. Με την Φ.20619/14925/28−05−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ΑΜΠΓΚΑΡΟΒΑ (ABGAROVA) ΟΛΓΑΣ 
(OLGHA) του ΓΙΟΥΡΙΪ και της ΚΛΑΡΑ, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 
και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και του 
άρθρου 41 του Ν. 3731/23−12−2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
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(2)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−

νή ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΟΒ (TRANDAFILOV) ΑΡΣΑΛΟΥΪΣ 
(ARSHALUS) του ΠΙΟΤΡ και της ΜΑΡΙΑΜ.

    Με την Φ.45683/16/21−05−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση του ομογενούς ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΟΒ (TRANDAFILOV) 
ΑΡΣΑΛΟΥΪΣ (ARSHALUS) του ΠΙΟΤΡ και της ΜΑΡΙΑΜ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας» και του άρθρου 41 του Ν. 3731/23−12−2008 (ΦΕΚ 
263 Α΄).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

(4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−

νή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ (PAPANDOPULO) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟ (KONSTANTIN) TOU ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΑΣ κ.λπ.

1.   Με την Φ.21884/8752/27−05−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί−
τηση του ομογενούς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (PAPANDOPULO) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KONSTANTIN) του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/
10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας».

2. Με την Φ.29735/ 6474/27−05−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση της ομογενούς ΚΛΙΜΕΝΚΟ (KLIMENKO) 
ΣΒΙΤΛΑΝΑ (SVITLANA) του ΓΙΟΥΡΙ και της ΑΓΡΙΠΙΝΑ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα−
γένειας».

3. Με την Φ. 17438/5087/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της ομογενούς ΝΤΙΜΠΙΖΕΒΑ (DIBIZHEVA) ΜΑΡΙΑΣ 
(MARIA) του ΣΕΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΝΑΣ, περί αποκτήσε−
ως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυ−
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

4. Με την Φ.20262/8710/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της ομογενούς ΒΑΝΙΟΣΟΒΑ (VANIOSOVA) ΑΝΝΑΣ 
(GANNA) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΟΛΓΑΣ, περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατά−
ξεις 15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

5. Με την Φ.20170/ 9190/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση του ομογενούς ΛΕΜΠΕΝΤΕΝΚΟ (LEBEDENKO) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (KONSTANTIN) του ΑΛΕΞΑΝΤΡ και της 
ΡΑΒΙΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένει−
ας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/
10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματος του από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

6. Με την Φ. 15141/9185/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση του ομογενούς ΛΕΜΠΕΝΤΕΝΚΟ (LEBEDENKO) 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ (ALEXANDRE) του ΑΛΕΞΑΝΤΡ και της ΡΑΒΙ−
ΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος 
του από ΑΛΕΞΑΝΤΡ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

7. Με την Φ.23772/ 8613/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή 
η αίτηση του ομογενούς ΤΣΑΑΒΑ (TSAAVA) BIKTOP 
(VIKTOR) του ΓΚΙΟΡΓΚΙ και της ΕΛΕΟΝΟΡΑ, περί απο−
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις 15 και 35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

8. Με την Φ.39139/ 8590/27−05−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η 
αίτηση της ομογενούς ΝΤΟΛΟΤΟΒΑ (DOLOTOVA) NINA 
(NINA) του ΑΒΡΑΜ και της ΟΛΓΑΣ, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 
35 του Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

9. Με την Φ.62489/4498/27−05−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΠΟΝΤΑΡΕΒΣΚΑ 
(BONDAREVSKA) ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (KATERYNA) του ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΥ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του
Ν. 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας».

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

(5)
      Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Αμανής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97, του Ν. 3463/06 και του 

άρθρου 10 του Ν. 3584/07.
2) Την αριθμ. 2000/18−04−99 απόφασή μας (ΦΕΚ 601/

10−05−1999), με την οποία συστήθηκε ο Οργανισμός Εσω−
τερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμανής, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3) Την αριθμ. 37/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αμανής.

4) Την αριθ. 21/2010 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου των ΟΤΑ Ν. Χίου σύμφωνα με την οποία γνω−
μοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του ΟΕΥ του ανω−
τέρω Δήμου.

5) Την αριθ. 1483/29−10−1997 απόφαση Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, περί μεταβίβασης δικαιώ−
ματος υπογραφής(ΦΕΚ 1010/14−11−1997), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 37/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμανής, με την οποία ψηφίζεται 
η τροποποίηση του άρθρου 3 του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει ως εξής:
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1. Μόνιμο Προσωπικό
Α. Διοικητικό − Οικονομικό Προσωπικό
Κατηγορία Π.Ε.
Κλάδος Π.Ε.1 Διοικητικού −Οικονομικού
Θέσεις δύο (2)
Κατηγορία Δ.Ε.
Κλάδος Δ.Ε.1 Διοικητικού Οικονομικού
Θέσεις έξι 6 (6)
Κλάδος Δ.Ε. Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
Θέσεις δύο (2)
Κλάδος Δ.Ε. 23 Δημοτική Αστυνομία
Θέσεις μία (1)
Β. Τεχνικό προσωπικό
Κατηγορίας Π.Ε.
Κλάδος Π.Ε.3 Πολιτικών Μηχανικών
Θέσεις μία (1)
Κατηγορία Τ. Ε.
Κλάδος Τ.Ε.3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
ή Τεχνολόγων Δομικών Έργων
Θέσεις μία (1)
Κλάδος Τ.ΕΑΤεχνολόγων Μηχανολόγων
Θέσεις μία (1)
Κατηγορία Δ.Ε.
Κλάδος ΔΕ 28 Χειριστές Μηχανημάτων
Θέσεις μία (1)
Κλάδος ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων
Θέσεις δύο (2)
Κατηγορία Υ.Ε.16 Προσωπικό Καθαριότητας
Θέσεις τέσσερις (4)
Γ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού
Θέσεις μία (1)
Δ. Ειδικός Σύμβουλος− Ειδικός Συνεργάτης
Θέσεις μία (1)
2. Εποχιακό Προσωπικό
Συνιστώνται 5 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για 
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών (Ν. 2503/97, άρθρο 18 παρ. 12). 
Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους. 
Από την ψήφιση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου.

Η ισχύς του παρόντος Ο.Ε.Υ. αρχίζει από την δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 9 Ιουνίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Τοπικής Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ.
Ε. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ

F
(6)

      Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ΚΑΠΗ Δ. Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07.
2) Την αριθ. 66665/17−09−82 κοινή απόφαση των Υπ. 

Εσωτερικών, Υγείας και Πρόνοιας, περί σύστασης Νομι−

κού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων Χίου» στο Δήμο Χίου του Νομού 
Χίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Την αριθ. 27/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΚΑΠΗ Δ.Χίου περί τροποποίησης του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

4) Την αριθ. 196/10 σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Χίου.

5) Την αριθ.17/2010 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου των ΟΤΑ.

6) Την αριθ. 1483/29−10−1997 (ΦΕΚ 1010/Β/14−11−97) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορ.Αιγαίου, περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφασίζουμε:. 

Εγκρίνουμε την αριθ. 27/2010 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δ. Χίου, με την οποία ψηφίζεται 
η τροποποίησή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του, ως εξής: 

Άρθρο 1ο

Περιεχόμενο του Οργανισμού

Με τον παρόντα Οργανισμό καθορίζεται η οργανωτική 
διάρθρωση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με το όνομα ΚΑΠΗ Δ. ΧΙΟΥ, οι αρμοδιότητες των υπη−
ρεσιών του, οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο 
του προσωπικού. Έδρα του ΚΑΠΗ Δ. Χίου είναι το κτίριο 
του ΚΑΠΗ, οδός Πολυτεχνείου 25.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του ΚΑΠΗ Δ. Χίου

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων έχει 
τους κάτωθι σκοπούς:

− Την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνι−
κών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμεί−
νουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 
συνόλου.

− Τη συναισθηματική κάλυψη των μελών, την παροχή 
προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης.

− Τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

− Την έρευνα θεμάτων σχετικών με τους ηλικιωμέ−
νους.

− Την προώθηση προγραμμάτων στήριξης και τη συ−
νεργασία με φορείς και υπηρεσίες που ασκούν κοινω−
νικό έργο.

− Την προώθηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 
που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης.

Άρθρο 3ο

Υπηρεσίες που παρέχονται

Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα παρέ−
χονται:

1. Ψυχολογική υποστήριξη.
2. Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο πε−

ριβάλλον τους.
3. Φυσικοθεραπεία.
4. Εργοθεραπεία.
5. Φροντίδα και οδηγίες για ιατρική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη.
6. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές εσωτερικού−

εξωτερικού, εκδηλώσεις, εργαστήρια) και επιμόρφωση 
(διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασίες σε ομάδες κ.λπ.).
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7. Βοήθεια στο σπίτι στα άτομα που ζουν μόνα τους 
και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και 
έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, μικροθελή−
ματα, μικροεξυπηρετήσεις κ.λπ.).

Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα και προ−
σφέρει ρόφημα, αναψυκτικά, σάντουιτς και βρίσκουν 
συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.

Άρθρο 4ο

Γενική μορφή οργάνωσης του ΚΑΠΗ

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμ−
βούλιο που απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους και αποτελείται: 

α) από πέντε (5) αιρετά μέλη εκ των οποίων οι δύο (2) 
ορίζοντα από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο ορισμός των μελών της μειοψηφίας γίνεται από τη 
μειοψηφία και κατόπιν ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, ή αυτοί 
που έχουν ορισθεί έχουν παραιτηθεί χωρίς να αντικα−
τασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

β) από τρεις δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανά−
λογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώ−
σεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

γ) από ένα μέλος−εκπρόσωπο των τακτικών μελών 
(τροφίμων του ΚΑΠΗ ) που προτείνεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του από γενική συνέλευση των μελών, μετά 
από μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται μέσα στο μήνα 
Ιανουάριο του πρώτου έτους κάθε δημοτικής αρχής, 
μετά από πρόσκληση του Δημάρχου.

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Νομικού Προσώπου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Πρόεδρος 
και Αντιπρόεδρος μπορούν να εκλεγούν και μη αιρετά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση όμως 
που ορισθεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
Δήμαρχος, τότε αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι−
κού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση των κα−
θηκόντων τους.

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του Κέντρου Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι τιμητικό και άμισθο. 
Απαγορεύεται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε υπηρεσία τους 
στο Κέντρο.

Άρθρο 5ο

Ομάδες−Επιτροπές εργασίας

Το ΚΑΠΗ Δ. Χίου για την υποβοήθηση του έργου του 
μπορεί και πρέπει να συγκροτεί εθελοντικές ομάδες 
ή επιτροπές εργασίας, με συμβουλευτικό− εισηγητικό 
χαρακτήρα σε επιμέρους θέματα, για τη χάραξη της 
συγκεκριμένης πολιτικής.

Άρθρο 6ο

Μέλη του ΚΑΠΗ Δ. Χίου

Μέλη του ΚΑΠΗ Δ. Χίου εγγράφονται άτομα από 60 
ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην 
περιοχή του Δήμου Χίου χωρίς διάκριση οικονομικών 
δυνατοτήτων. Ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από 1500 μέλη. Εκτός του αριθμητικού ορί−
ου και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός 
μπορούν να εγγραφούν και άτομα νεώτερης ηλικίας. 
Τα μέλη για την εγγραφή τους και για την ανανέωση 
της εγγραφής τους πληρώνουν συνδρομή η οποία είναι 
συμβολική. Επίσης ανάλογη συμμετοχή καταβάλλουν 
τα μέλη και για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις, 
στις εκδρομές και στα διάφορα προγράμματα που ορ−
γανώνει το Κέντρο.

Άρθρο 7ο

Διάρθρωση Υπηρεσιών:
Οι δραστηριότητες του ΚΑΠΗ Δ. Χίου κατανέμονται σε 

μία (1) διεύθυνση με τα παρακάτω δύο (2) τμήματα:
Α. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Το τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

απαρτίζεται από τα ακόλουθα γραφεία: 
1. Γραφείο Γραμματείας και Οικονομικής διαχείρι−

σης.
Το γραφείο αυτό έχει τις εξής: αρμοδιότητες: 
1. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και παρακολουθεί 

την πορεία εκτέλεσής του.
2. Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη μισθοδοτικών κατα−

στάσεων του προσωπικού.
3. Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετή−

ρια όλου του προσωπικού, καθώς και τα δελτία παρου−
σίας τους και παρακολουθεί όλες τις μεταβολές του 
προσωπικού (προσλήψεις, άδειες, προαγωγές, απολύ−
σεις, μεταθέσεις, υπερωρίες, ασθένειες, αποζημιώσεις, 
προσμέτρηση προϋπηρεσίας).

4. Φροντίζει για την παραλαβή, χαρακτηρισμό, πρω−
τοκόλληση και συσχέτιση όλων των εισερχόμενων εγ−
γράφων καθώς και την τήρηση των πρωτοτύπων στο 
αρχείο.

5. Επικουρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην κατάρτιση της 
ημερήσιας διάταξης και φροντίζει για την κοινοποίηση 
της με προσκλήσεις στα μέλη του Δ.Σ.

6. Παρέχει κάθε φύσης γραμματειακή υποστήριξη για 
τις ανάγκες του Δ.Σ. ΚΑΠΗ Χίου.

7. Διεκπεραιώνει κάθε εργασία που ανατίθεται από 
το ΔΣ ή τον Πρόεδρό του.

2. Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών.

 Έχει ως έργο την ψυχολογική υποστήριξη των μελών 
του ΚΑΠΗ Δ. Χίου, τη συναισθηματική τους κάλυψη και 
την πρόληψη και αντιμετώπιση ατομικών και οικογενει−
ακών τους προβλημάτων.

− Η Ψυχολόγος σε συνεργασία με την Κοινωνική Λει−
τουργό παρακολουθούν τα μέλη από κοντά, βοηθούν 
αυτά που έχουν ανάγκη και φροντίζουν για τη δημι−
ουργική τους απασχόληση, ώστε να νιώθουν χρήσιμα 
και ενεργά μέλη στην κοινωνία. Ακόμη συνεργάζονται 
με το γιατρό για περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης.

− Και οι δύο μαζί συνεργάζονται και με το υπόλοιπο 
προσωπικό του Κέντρου καθώς και με τα μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνες για την εύ−
ρυθμη λειτουργία του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων.

− Επίσης έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, εκ−
παίδευση και αξιοποίηση των εθελοντών, καθώς και 
τη Δ/κή παρακολούθηση της πρακτικής ασκήσεως των 
σπουδαστών των Ψυχολογικών, Κοινωνικών και άλλων 
παραϊατρικών επαγγελμάτων, που τυχόν θα εκπαιδεύ−
ονται στο Κέντρο.

− Τέλος οργανώνουν διάφορα προγράμματα, εκδηλώ−
σεις ψυχαγωγικές, μορφωτικές εκδρομές, εργαστήρια, 
εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα για 
την ενεργή δραστηριοποίηση και ψυχαγωγία των μελών 
του ΚΑΠΗ και 

− Αντιμετωπίζουν κάθε έκτακτο θέμα που αφορά τη 
λειτουργία του Κέντρου. 

3. Γραφείο Καθ/τας και βοηθητικών εργασιών. 
Προσφέρει υπηρεσίες κυρίως στα σπίτια των μελών 

και ιδίως όσων ζουν μόνοι τους κι έχουν ιδιαίτερες 
ανάγκες βοήθειας. Η βοήθεια συνίσταται στην παροχή 
υπηρεσιών μέσα στο σπίτι τους που είναι: ελαφρύ μα−
γείρεμα, καθαριότητα, προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. Επί−
σης το προσωπικό καθαριότητας εκτελεί τις εργασίες 
καθ/τας όλων των χώρων και των εγκαταστάσεων του 
Νομικού Προσώπου. Τέλος εκτελεί κάθε άλλη εργασία, 
μετά από σχετική υπόδειξη κι εντολή του προϊσταμέ−
νου του.

.
Β. Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών. 
1. Γραφείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
Του ιατρείου προΐσταται ο γιατρός ο οποίος παρέχει 

τις ιατρικές του υπηρεσίες, συνιστά διενέργεια παρακλι−
νικών εξετάσεων και παρέχει οδηγίες για φαρμακευτική 
αγωγή ή παραπέμπει τα μέλη, μετά από εξέταση, σε 
άλλες ειδικότητες ιατρών. Το γιατρό βοηθά στο έργο 
του η νοσηλεύτρια η οποία μαζί με το γιατρό έχουν την 
ευθύνη για τη διαχείριση και φύλαξη του φαρμακευτικού 
υλικού του Κέντρου.

Γενικά επιλαμβάνονται για κάθε θέμα υγείας που αφο−
ρά τα μέλη.

Εάν δεν υπάρχει γιατρός στο Κέντρο ο/η νοσηλευ−
τής/τρια παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ενέσιμη αγωγή, 
μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου και 
εμβολιασμό μελών.

2. Γραφείο Σωματικής Αποκατάστασης (Φυσικοθερα−
πείας)

Ο φυσικοθεραπευτής, έχει την ευθύνη για την οργά−
νωση και καλή λειτουργία του Φυσικοθεραπευτηρίου. 
Ύστερα από γραπτή εντολή του γιατρού, ο φυσικο−
θεραπευτής εφαρμόζει φυσιοθεραπευτική αγωγή στα 
προστατευόμενα μέλη που την έχουν ανάγκη. Βρίσκεται 
σε συνεργασία με το γιατρό και στοχεύει στη πρόλη−
ψη, βελτίωση και αποκατάσταση κινητικών διαταραχών, 
οργανικών ή επίκτητων.

3. Γραφείο Εργοθεραπείας
Ο εργοθεραπευτής έχει ως έργο την αποκατάσταση 

ψυχολογικών, νευρολογικών και κινητικών διαταραχών 
των μελών. Φροντίζει για την αξιοποίηση και τη δρα−
στηριοποίηση του μέλους με σκοπό τη δημιουργική του 
απασχόληση και την παραγωγή έργου. Βοηθά τα μέλη 
στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση και στην ανάπτυξη 
ειδικών ενδιαφερόντων.

Άρθρο 8ο

Οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
αφορούν τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα εφαρμόζονται 
για τη διοίκηση και διαχείριση του Νομικού Προσώπου, 
τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, τη λειτουργία 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τη εποπτεία, την πλή−
ρωση των θέσεων του προσωπικού, τους πόρους και 
εν γένει την οικονομική και διοικητική λειτουργία του 
Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 9ο

Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι:
1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Χίου μέχρι του πο−

σού των 260.000,00 €.
2. Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους 

είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε μέσω του 
Δήμου Χίου για το νομικό πρόσωπο.

3. Κάθε είδους εισφορές, συνδρομές, δωρεές και κλη−
ρονομιές−κληροδοσίες.

4. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των 
μελών που έχουν ανάγκη προστασίας.

5. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπη−
ρεσιών που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.

6. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 10ο

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου στελεχώνονται 
από προσωπικό, του οποίου η διάρθρωση των θέσεων 
σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες θα έχουν ως 
εξής: 

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού− Λογιστικού (1 θέση)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1 θέση)
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπευτών (1 θέση)
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών (1 θέση)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κάδος ΔΕ Κλητήρα− Γενικών Καθηκόντων (1 θέση)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών− Καθαριστριών (1 

θέση)
Β.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟ−

ΝΟΥ
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων (Φιλοσοφικού−Παιδαγωγικού−

Ψυχολογικού
− 1 θέση Προσωποπαγής). 
Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Κλάδος ΠΕ Ιατρικής με ή χωρίς ειδικότητα (1 θέση).
Δ.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

(Έκτακτο προσωπικό)
Συνιστώνται δύο (2) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτι−

κού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, 
για την αντιμετώπιση εποχιακών και άλλων περιοδικών 
και πρόσκαιρων αναγκών (Ν. 2503/1997 άρθρα 12 και 18). 
Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους, 
οδηγίες που αφορούν το προσωπικό.
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Άρθρο 11ο

Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, 
το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, 
τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το 
προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήμα−
τα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρ−
μακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων, εφαρμόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 12ο

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων τοποθε−
τούνται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ. Συγκεκριμένα στο τμήμα Διοικητικών και Οικο−
νομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό 
Α των κατηγοριών ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού −
Λογιστικού και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Στο τμήμα 
Υγειονομικών Υπηρεσιών προΐσταται μόνο ο υπάλληλος 
ΠΕ Ιατρικής. Ως οργανικές μονάδες νοούνται η Διεύθυν−
ση, το Τμήμα, το Γραφείο. Ο ορισμός των Προϊσταμένων 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
Ν. 2190/94 ή του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. 

Άρθρο 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

1. Ο Προϊστάμενος εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουρ−
γία του Οργανισμού.

2. Παρακολουθεί την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενη−
μερώνοντας τα αρμόδια κατά περίπτωση τμήματα και 
εποπτεύει για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των 
προγραμμάτων, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες.

3. Εκτελεί κάθε υπηρεσία σχετική με την άσκηση Δη−
μοτικής Πολιτικής στην πρόνοια, την αλληλεγγύη και 
την υγεία, για αποτελεσματική προστασία και προα−
γωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων του Δήμου και 
ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

4. Ενημερώνει και συνεργάζεται με το Δήμαρχο ή τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους 
Διευθυντές και Τμηματάρχες των άλλων υπηρεσιών του 
Δήμου για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων της Δ/νσής τους.

5. Εισηγείται τον Προϋπολογισμό στο Δ.Σ. και μεριμνά 
για τη σωστή υλοποίησή του.

6. Συντάσσει, εισηγείται στο Δ.Σ. και εκδίδει δελτία 
τύπου, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, διαφημί−
σεις, παρακολουθεί τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 
παρέχει διευκολύνσεις σε δημοσιογράφους για θέματα 
που αφορούν τον οργανισμό και οργανώνει συζητήσεις, 
συσκέψεις, ομιλίες, σεμινάρια, για θέματα που αφορούν 
το ΚΑΠΗ Δ. Χίου.

Άρθρο 14ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η ισχύς του παρόντος οργανισμού αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπότε 
παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15ο

Στον Προϋπολογισμό του έτους 2010 έχουν γραφτεί 
πιστώσεις ύψους 115.500,00 € στους αντίστοιχους Κ.Α. 
για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος 
προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυνση του Προϋπολο−
γισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Χίου από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί να προϋπολογιστεί.

 Από την ψήφιση του παρόντος Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για 
το έτος 2010 ούτε για τα επόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χίος, 9 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Τοπικής Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ.
Ε. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗ

F
(7)

    Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινωφελούς 
επιχείρησης του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης 
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναβάθμισης Ποιό−
τητας Ζωής Δήμου Θέρμης».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 252, 254 και 269 του 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», β) της παρ.10 του άρθρου 6 του 
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 28779/14.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2336/τ.Β΄/13.11.2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας (Διόρθωση Σφάλματος: ΦΕΚ 2542/
Β/30.12.2009) που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς 
δημοτικής επιχείρησης του δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλο−
νίκης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αναβάθ−
μισης Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» 
(ΔΟΠΠΟΙΖΩ) σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής Δήμου Θέρμης».

3. Την αριθ. 96/20010 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου του Δήμου Θέρμης.

4. Την αριθ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και μεταβίβα−
ση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε 
και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 167/Β/4.2.2009, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 1 (Σύσταση – Σκοπός) 
της αριθ. 28779/14.10.2009 (ΦΕΚ 2336/Β/13.11.2009) απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας (Διόρθωση Σφάλματος: ΦΕΚ 2542/Β/30.12.2009) 
που αφορούσε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής 
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επιχείρησης του δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αναβάθμισης Δομημέ−
νου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» (ΔΟΠΠΟΙΖΩ) 
σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναβάθ−
μισης Ποιότητας Ζωής Δήμου Θέρμης», η οποία έχει 
πλέον ως εξής:

1. Σκοποί της επιχείρησης είναι:
− Η προστασία – φύλαξη των ρεμάτων, της παράκτιας 

ζώνης, του δασοκτήματος και αγροκτήματος Θέρμης.
− Η προστασία του εδάφους, των υδάτινων πόρων 

και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια 
του Δήμου.

− Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για λογαρια−
σμό του Δήμου.

− Η διοργάνωση ημερίδων με περιβαλλοντικά θέματα 
σε ομάδες του πληθυσμού. 

− Η πυροπροστασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές.

− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η οργάνωση και εκτέλεση της δημοτικής συγκοι−
νωνίας.

− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής του 
Δήμου Θέρμης.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμογών ΑΠΕ, σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

− Η υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικών μορφών 
διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

− Η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων
− Η προώθηση εναλλακτικών με το ΙΧ μέσων μετα−

κίνησης
− Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστα−

σίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.
Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Θέρμης Ν. 
Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 28779/14.10.2009 (ΦΕΚ 
2336/Β/13.11.2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διόρθωση Σφάλμα−
τος: ΦΕΚ 2542/Β/30.12.2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 18904/10893 (8)
      Τροποποίηση συστατικής πράξης της κοινωφελούς δη−

μοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας».

  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/08−06−2006), περί σύστασης 
και γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των 
δημοτικών 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. Την υπ’ αριθμ. οικ.10819/16 εγκ./22−02−2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.71245/77 εγκ./19−12−2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με διευκρινίσεις ζητημάτων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού 
πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3 731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις των άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23.12.2008).

7. Την υπ’ αριθ. 1519/999 / 20−01−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 120/Β΄/
09−02−2010) με την οποία μετατράπηκε η αμιγής δημοτι−
κή επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας» σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας 
Βαρβάρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.).

8. Το υπ’ αριθ. 4030 (75169/09)/19.03.2010 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής 
επιχείρησης σε κοινωφελή.

9. Την υπ’ αριθ. 100/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία αφορά 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της δημοτικής 
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» ως προς τους Σκοπούς 
και τους Πόρους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της δημοτικής 
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» ως προς τους «Σκοπούς» 
και τους «Πόρους» ως εξής:

Στο Άρθρο 1.4 «Σκοπός της Επιχείρησης»
1. Καταργείται το αντικείμενο της δράσης 2, δηλαδή 

η πρόταση «Η προσφορά στο Δήμο υπηρεσιών, για τις 
οποίες ο Δήμος θα προσέφερε σε τρίτους».

2. Από το αντικείμενο της δράσης 15 καταργείται η 
πρόταση «καθώς επίσης εγκαταστάσεων τοο Δήμοο 
ή άλλων Νομικών τοο Προσώπων σχετικής ανάθεσης 
εργασιών στη Δημοτική Επιχείρηση».

Η αρίθμηση των αντικειμένων δράσης του άρθρου αυ−
τού με την κατάργηση του αντικειμένου 2, αριθμούνται 
από το 1 έως του 15.

Στο Άρθρο 1.6 «Πόροι της Επιχείρησης»
Στην πρόταση που αφορά στα έσοδα από τις απευ−

θείας αναθέσεις από το Δήμο στην επιχείρηση, αφαι−
ρούνται οι λέξεις «εκπόνησης μελετών».

Τα υπόλοιπα άρθρα της συστατικής πράξης της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας 
ισχύουν ως έχουν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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