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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ.  2/25805/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς 

τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς 
αποκατάσταση ζηµιών σε κτίρια από την πληµµύ−
ρα της 23ης Μαΐου 2010 στη ∆ηµοτική Κοινότη−
τα Σίνδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Εχεδώρου του 
∆ήµου ∆έλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

1. Το Προεδρικό διάταγµα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµ−
µατεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας − Θρά−
κης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12−7−95) 
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (Φ.Ε.Κ.2408/Β΄/3−12−2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη».
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4. Την αριθ. 6273/ΠΕ/Α32/12−1−2011 (ΦΕΚ 132/Β΄/09−02−2011) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

5. Την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 18/12−05−2011), 
µε την οποία εγκρίνει την παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, αποφασίζουµε:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την 
αποκατάσταση των ζηµιών των κτιρίων που προκλήθη−
καν από από την πληµµύρα της 23ης Μαΐου 2010 στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Σίνδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Εχεδώρου του ∆ήµου ∆έλτα της Περιφερειακής Ενό−
τητας Θεσσαλονίκης».

Οι βασικότεροι όροι των παραπάνω δανείων είναι:
• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής, ανακα−

τασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

• Η εξόφληση των δανείων θα πραγµατοποιηθεί σε 
ισόποσες εξαµηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η 
πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις 
(24) µήνες µετά την υπογραφή της δανεισπκής σύµ−
βασης.

• Τα δάνεια βαρύνονται µε επιτόκιο ίσο προς αυτό των 
εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρ−
κειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά 
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού των 
δανείων, προσαυξηµένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προµήθεια κλπ, επιδοτούµενο κατά 100% από 
το λογαριασµό του Ν. 128/75.

• Για ποσά δανείων µέχρι 10.000 € δεν απαιτείται εγ−
γραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω 
των 10.000 €, θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας Τρά−
πεζας υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή 
ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται ή αποπερατώνεται από 
το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί αυτού επί άλλου 
ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, 
εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόµενο 
δάνειο. Η υποθήκη µπορεί επίσης να µεταφέρεται εκ των 
υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.

• Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης 
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρµογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηµατοδότηση 
της οικονοµίας.

Σε περίπτωση υποβολής, από τους δικαιούχους των 
δανείων, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση µη εκ−
πλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν µε όσα 
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, εκτός 
από τον τρόπο εξόφλησης τόκων και δόσεων των δα−
νείων, θα υπόκεινται, πέρα από τις νόµιµες κυρώσεις 
και τις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσµου και αµέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του ∆ηµοσίου, 
που θα συνοµολογείται µε τη δανειστική σύµβαση κα 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του 
ποσού του δανείου.

γ) Εκτοκισµό του δανείου από τη χορήγησή του µε 
επιτόκιο µεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες από 
το επιτόκιο που καθορίστηκε µε τη δανειακή σύµβαση 
για κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν 
τις ληξιπρόθεσµες δόσεις τους ή µέρος αυτών, οι Τρά−
πεζες αφότου παρέλθει ένα τρίµηνο από τη λήξη κάθε 
δόσης και προκειµένου να εξοφληθούν από το ∆ηµό−
σιο οι εγγυηµένες απαιτήσεις τους οφείλουν να υπο−
βάλλουν τα δικαιολογητικό που ορίζονται στην αριθµ. 
2/478/04−01−2006 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και στην αριθµ. 2/8174/0025/12−02−2008 
συµπληρωµατική τους.

Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν, µέσα στον ανω−
τέρω οριζόµενο χρόνο των τριών (3) µηνών, για τον 
οποίο το ∆ηµόσιο καλύπτει µε τη εγγύησή του τους 
τόκους υπερηµερίας την είσπραξη από τους πρωτο−
φειλέτες των ληξιπρόθεσµων εγγυηµένων δόσεων, µε 
την ίδια επιµέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που 
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του ∆ηµοσίου.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως εγγυητής αναλαµβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυηµένων απαιτήσεων 
των Τραπεζών που θα περιλαµβάνουν το ανεξόφλητο 
εγγυηµένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους 
µέχρι τρίµηνο και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίµατος λογαριασµού.

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους −∆.25−:

1. Κάθε µήνα, σε ηλεκτρονική µορφή, κατάσταση στην 
οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον 
προηγούµενο µήνα µε τα παρακάτω στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθµός λογαριασµού
• Υποκατάστηµα
• Επώνυµο δανειολήπτη
• Όνοµα δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός ∆.Ο.Υ.
• ∆.Ο.Υ.
• Αρχική Κ.Υ.Α.
• Ηµεροµηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης
• Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση
• Ηµεροµηνία τροποποιητικής κοινής υπουργικής από−

φασης.
• Απόφαση εγγύησης
• Ηµεροµηνία απόφασης
• Αριθµός σύµβασης
• Ηµεροµηνία σύµβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισµού
• Ηµεροµηνία εκταµίευσης
• Ποσό εκταµίευσης
• Ποσοστό εγγυηµένου δανείου
• ∆ιάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθµός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εµπράγµατων ασφαλειών
• Είδος εµπράγµατων ασφαλειών
2. κάθε τρίµηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέ−

ρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, µε διαχωρισµό ανά 
απόφαση εγγύησης.

Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιµετώπιση στα πλαίσια 
αυτής των προβληµάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη ∆ιεύθυνση Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.−∆.25).
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, το ακριβές ύψος της οποίας δεν µπορεί 
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 
80.000€ πλέον των προβλεποµένων τόκων και επιβα−
ρύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Μαΐου 2011 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. Οικ. 2/40186/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς 

τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς 
αποκατάσταση ζηµιών σε κτίρια από την πληµµύρα 
της 17ης Νοεµβρίου 2010 σε περιοχές του Ν. Κέρ−
κυρας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

1. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνισπκότητας και Ναυτιλίας», µετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµ−
µατεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας − Θρά−
κης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12−7−95) 
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (Φ.Ε.Κ.2408/Β΄/3−12−2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Την αριθ. 6895/ΠΕ/Α32/12−01−2011 (ΦΕΚ 198/Β΄/11−2−2011) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των Υφυ−
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.

5. Την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 19/13−05−2011), 
µε την οποία εγκρίνει την παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, αποφασίζουµε:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την 
αποκατάσταση των ζηµιών των κτιρίων που προκλή−
θηκαν από την πληµµύρα της 17ης Νοεµβρίου 2010 σε 
περιοχές του Ν. Κερκύρας.

Οι βασικότεροι όροι των παραπάνω δανείων είναι:

• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής, ανα−
κατασκευής ή αυτοοτέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

• Η εξόφληση των δανείων θα πραγµατοποιηθεί σε 
ισόποσες εξαµηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η 
πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις 
(24) µήνες µετά την υπογραφή της δανειστικής σύµ−
βασης.

• Τα δάνεια βαρύνονται µε επιτόκιο ίσο προς αυτό των 
εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρ−
κειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά 
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού των 
δανείων, προσαυξηµένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προµήθεια κ.λπ., επιδοτούµενο κατά 100% από 
το λογαριασµό του Ν. 128/75.

• Για ποσά δανείων µέχρι 10.000 € δεν απαιτείται 
εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου 
άνω των 10.000 €, θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας 
Τράπεζας υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευ−
άζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται ή αποπε−
ρατώνεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί 
αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από 
το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει 
το ασφαλιζόµενο δάνειο. Η υποθήκη µπορεί επίσης να 
µεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντί−
στοιχης αξίας.

• Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης 
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρµογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηµατοδότηση 
της οικονοµίας.

Σε περίπτωση υποβολής, από τους δικαιούχους των 
δανείων, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση µη εκ−
πλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν µε όσα 
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση, εκτός 
από τον τρόπο εξόφλησης τόκων και δόσεων των δα−
νείων, θα υπόκεινται, πέρα από τις νόµιµες κυρώσεις 
και τις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσµου και αµέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του ∆ηµοσίου, 
που θα συνοµολογείται µε τη δανειστική σύµβαση κα 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του 
ποσού του δανείου.

γ) Εκτοκισµό του δανείου από τη χορήγηση του µε 
επιτόκιο µεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες από 
το επιτόκιο που καθορίστηκε µε τη δανειακή σύµβαση 
για κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν 
τις ληξιπρόθεσµες δόσεις τους ή µέρος αυτών, οι Τρά−
πεζες αφότου παρέλθει ένα τρίµηνο από τη λήξη κάθε 
δόσης και προκειµένου να εξοφληθούν από το ∆ηµό−
σιο οι εγγυηµένες απαιτήσεις τους οφείλουν να υπο−
βάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθµ. 
2/478/04−01−2006 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και στην αριθµ. 2/8174/0025/12−02−2008 
συµπληρωµατική τους.

Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν, µέσα στον ανω−
τέρω οριζόµενο χρόνο των τριών (3) µηνών, για τον 
οποίο το ∆ηµόσιο καλύπτει µε τη εγγύησή του τους 
τόκους υπερηµερίας, την είσπραξη από τους πρωτο−
φειλέτες των ληξιπρόθεσµων εγγυηµένων δόσεων, µε 
την ίδια επιµέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που 
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του ∆ηµοσίου.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως εγγυητής αναλαµβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυηµένων απαιτήσεων 
των Τραπεζών που θα περιλαµβάνουν το ανεξόφλητο 
εγγυηµένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους 
µέχρι τρίµηνο και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίµατος λογαριασµού.

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − ∆. 25−:
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1. Κάθε µήνα, σε ηλεκτρονική µορφή, κατάσταση στην 
οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον 
προηγούµενο µήνα µε τα παρακάτω στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθµός λογαριασµού
• Υποκατάστηµα
• Επώνυµο δανειολήπτη
• Όνοµα δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός ∆.Ο.Υ.
• ∆.Ο.Υ.
• Αρχική κοινή υπουργική απόφαση
• Ηµεροµηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης
• Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση
• Ηµεροµηνία τροποποιητικής κοινής υπουργικής από−

φασης
• Απόφαση εγγύησης
• Ηµεροµηνία απόφασης
• Αριθµός σύµβασης
• Ηµεροµηνία σύµβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισµού
• Ηµεροµηνία εκταµίευσης
• Ποσό εκταµίευσης
• Ποσοστό εγγυηµένου δανείου
• ∆ιάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθµός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εµπράγµατων ασφαλειών
• Είδος εµπράγµατων ασφαλειών
2. κάθε τρίµηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέ−

ρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, µε διαχωρισµό ανά 
απόφαση εγγύησης.

Ο έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιµετώπιση στα πλαίσια 
αυτής των προβληµάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη ∆ιεύθυνση Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.−∆.25).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, το ακριβές ύψος της οποίας δεν µπορεί 
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 
120.000€ πλέον των προβλεποµένων τόκων και επιβα−
ρύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Μαΐου 2011 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 8477/5447 (3)
Έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αρ. 64/2011 απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πθ 135/2010 «Οργανισµός της Αποκε−

ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθµίσεις υπαλλήλων δηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 
ΟΤΑ κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003).

5. Την υπ’ αριθ. 64/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου Νέας Ιωνίας περί καθορισµού απασχόλησης 
τις Κυριακές και αργίες για µέρος του προσωπικού των 
υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Επειδή η ελεγχόµενη απόφαση στερείται επαρκούς 
αιτιολογίας και νοµικής βάσης και δεν καλύπτονται επα−
κριβώς οι περιπτώσεις, που περιοριστικά προβλέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις (ιδιοτυπία των συνθηκών 
λειτουργίας, του είδους και της µορφής της υπηρε−
σίας ή εργασίας, φύση της λειτουργίας ή εργασίας), 
αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την καθιέρωση απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και αργίες για το προσωπικό που εργάζεται 
στο Τµήµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 64/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας 
Ιωνίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας και 
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

∆εν εγκρίνουµε την απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και αργίες για το προσωπικό των λοιπών υπηρεσιών 
του ∆ήµου που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 64/2011 από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, διότι δεν 
αιτιολογείται από τις συνθήκες εργασίας ή το είδος 
και τη µορφή της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις του νόµου.

Κατά της παρούσης αποφάσεως µπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 
152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (άρ−
θρο 151 του Ν. 3463/2006).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθµ. 9825/6791 (4)
Έλεγχος νοµιµότητας της υπ’ αρ. 27/2011 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας−Ειδυλλίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισµός της Αποκε−

ντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθµίσεις υπαλλήλων δηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 
ΟΤΑ κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003).
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5. Την υπ’ αριθ. 27/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Μάνδρας − Ειδυλλίας περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση 
ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Επειδή η ελεγχόµενη απόφαση στερείται επαρκούς 
αιτιολογίας και νοµικής βάσης για την καθιέρωση δι−
αφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 
∆ήµου και δεν καλύπτονται επακριβώς οι περιπτώσεις, 
που περιοριστικά προβλέπονται από τις κείµενες δια−
τάξεις (ιδιοτυπία των συνθηκών λειτουργίας, του είδους 
και της µορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, φύση της 
λειτουργίας ή εργασίας),

• Επειδή η ελεγχόµενη απόφαση κατά το µέρος που 
αφορά το προσωπικό, που εργάζεται στις υπηρεσίες κα−
θαριότητας − ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης και νεκροτα−
φείου καλύπτει τις διατάξεις του νόµου λόγω της ιδιο−
τυπίας των αρµοδιοτήτων τους και επειδή προτάσσεται 
η προστασία της δηµόσιας υγείας, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε εν µέρει και µόνο για το προσωπικό που 
εργάζεται στις υπηρεσίες καθαριότητας − ηλεκτροφω−
τισµού, ύδρευσης και νεκροταφείου την υπ’ αρ. 27/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας − Ειδυλ−
λίας λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας και για 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος (δηµόσια υγεία).

∆εν εγκρίνουµε την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου 
που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 27/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας − Ειδυλλίας λόγω έλ−
λειψης επαρκούς αιτιολογίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω 
σκεπτικό.

Κατά της παρούσης αποφάσεως µπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 
152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (άρ−
θρο 151 του Ν. 3463/2006).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθµ. 5204 (5)
Τροποποίηση της 15832/08/3−2−2009 απόφασης του Γε−

νικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
«Μετατροπή ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου (∆.Ε.Π.Π.Α.Μ.) σε 
Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία Κοινωφελής 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκό−
νου (Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ.)» (ΦΕΚ 417/Β΄/9−3−2009).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254−258 του Ν. 3463/2006 

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 143/2010 «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).

4. Το αριθ. 71983/10−01−2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.

5. Την αριθ. 15832/08/3−2−2009 απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Μετατροπή ∆ηµο−
τικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης 
Μυκόνου (∆.Ε.Π.Π.Α.Μ.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση µε την 
επωνυµία Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ.)» (ΦΕΚ 417/Β΄/9−3−2009).

6. Την 17/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Μυκόνου «Τροποποίηση Συστατικής πράξης 
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Μυκόνου σε νέο Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Κ.∆.Ε.Π.Π.Α.Μ.) 
λόγω υποχρεωτικής εφαρµογής των διατάξεων του 
Ν. 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 4», αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την 15832/08/3−2−2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως εξής:

Α) Αλλαγή επωνυµίας της επιχείρησης από «Κοινω−
φελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Μυκόνου (Κ.∆.Ε.Π.Α.Μ.)» σε «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επι−
χείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκό−
νου (Κ.∆.Ε.Π.Π.Α.Μ.)».

Β) Σκοπός της Κ.∆.Ε.Π.Π.Α.Μ. είναι σε θέµατα:
Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 75 του Κ∆Κ, 

παρ. 1 περιπτ. β΄, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από 
την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) 
και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

• Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
• Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
• Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

• Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές 
Ακτές−Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

• Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

• Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήµου.

Παιδείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 75 του Κ∆Κ, παρ. 
1 περιπτ. στ΄, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:

• Η διάδοση, στήριξη και ενίσχυση της παιδείας στους 
τοµείς της µουσικής, του χορού, του κινηµατογράφου, 
του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών µέσων, 
καθώς και των εικαστικών τεχνών.

• Η στήριξη της πνευµατικής δηµιουργίας ώστε να 
εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επι−
τρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατοµικών 
δηµιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τοµείς. 
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η ∆.Ε.Π.Π.Α.Μ. 
θα συνεχίσει να ενισχύει την λειτουργία:

— Εικαστικών Εργαστηρίων (ζωγραφικής, φωτογραφί−
ας, κεραµικής, ψηφιδωτού κλπ.),

— Σχολής Χορού − Χορευτικών Τµηµάτων,
— Χορωδίας,
— Θεατρικής Οµάδας µε στόχο την θεατρική εκπαί−

δευση,
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— Επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών εκδόσεων (βιβλί−
ων) καθώς και την παραγωγή ψηφιακών µέσων.

• Η συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα της 
Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση 
πολιτιστικών, πνευµατικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτι−
κών και επιµορφωτικών δραστηριοτήτων µέσα και έξω 
από τα σχολεία, καθώς επίσης και τη συµµετοχή των 
µαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις 
δραστηριότητές της.

• Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση εκδηλώ−
σεων, ψυχαγωγικών και επιµορφωτικών δραστηριοτήτων 
µε στόχο την άρτια επιµόρφωση και άτυπη εκπαίδευση 
των ∆ηµοτών της Μυκόνου.

• Η δηµιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υπο−
δοµής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δη−
µιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κα−
τοίκων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων.

• Η συνεργασία και η υποστήριξη των φορέων και 
Συλλόγων της Μυκόνου, µε στόχο την ενίσχυση της 
ερασιτεχνικής δηµιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου 
των πρωτοβουλιών και παρεµβάσεών τους.

• Η λειτουργία υποκαταστηµάτων όπου αυτό θα κρι−
θεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
δραστηριοτήτων της.

• Η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης 
παιδιών.

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβά−
νονται:

• Ο σχεδιασµός προτάσεων και η ένταξή τους σε 
συγχρηµατοδοτούµενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράµµατα, σε Εθνικά, ∆ιακρατικά, ∆ιαπερι−
φερειακά Προγράµµατα, η υλοποίηση των προτάσεων, 
που αφορούν έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες που 
άπτονται των κύριων τοµέων δραστηριοποίησης της 
δηµοτικής επιχείρησης (παιδείας και περιβάλλοντος).

• Η συµµετοχή της επιχείρησης σε Προγραµµατικές 
Συµβάσεις, κατά τα οριζόµενα στο Ν. 3463/2006, ώστε 
να προωθηθεί και να συγχρηµατοδοτηθεί η επίτευξη 
των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του 
∆ήµου Μυκόνου και των λοιπών συµβαλλοµένων.

• Η οργάνωση δηµοτικής αστυνοµίας.

• Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

• Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του ∆ήµου.

Γ) ∆ιοίκηση

Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη, µαζί µε τους ανα−
πληρωτές τους, ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ως εξής:

∆ύο (2) µέλη µαζί µε τους αναπληρωτές τους θα είναι 
δηµοτικοί σύµβουλοι, εννέα (9) µέλη µε τους αναπλη−
ρωτές τους θα είναι δηµότες−κάτοικοι Μυκόνου, ένας 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων µαζί µε τον αναπληρωτή 
του όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζοµένους διαφορετικά η θέση θα καλύ−
πτεται από δηµότη−κάτοικο.

Τα εννέα (9) µέλη µε τους αναπληρωτές τους ορίζο−
νται από την πλειοψηφία και τα δύο (2) µέλη µε τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από την µειοψηφία.

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορί−
ζεται 4ετής. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των µελών 
του ∆.Σ. λήγει το αργότερο τρεις µήνες µετά την εγκα−
τάσταση του νέου δηµοτικού συµβουλίου.

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που 
τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη−
φία του συνολικού αριθµού των µελών του. Με την ίδια 
διαδικασία αντικαθίστανται και τα παραιτούµενα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για την αντικατάσταση 
του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του κοινωνικού 
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του 
οργάνου που τους πρότεινε.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επα−
νεκλεγούν.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 15832/08/3−2−2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μυκόνου για 
το έτος 2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ερµούπολη, 13 Μαΐου 2011 

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

    Αριθµ. 9340 (6)
Τροποποίηση − Συµπλήρωση της αριθ. 5991/20−12−2010 

απόφασης της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ− ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α, 259 παρ. 1, 
280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις το άρθρου 24 του Π.∆. 142/2010 (ΦΕΚ 
235 Α΄/27−12−2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Την αριθ. 5991/20−12−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2075/Β΄/31−12−2010, 
µε την οποία µετατάχθηκαν υπάλληλοι της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Έβρου, στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης του 
Νοµού  Έβρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 257 
παρ. 2α του Ν. 3852/2010.

5. Την αριθ. 67447/26−11−10 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης από την οποία προκύπτει ότι το προσωπικό 
που µετατάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 
2α του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010 είναι το σύνολο του 
τακτικού προσωπικού (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορί−
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στου χρόνου) που κατείχε οργανικές ή προσωποπαγείς 
θέσεις στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε οργανικές 
µονάδες µε αρµοδιότητες του τοµέα ε΄ Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης (άρθρο 94 παρ 3Β).

6. Επειδή µε την εν λόγω απόφαση, µετατάχθηκαν 
στο ∆ήµο Αλεξανδρούπολης, επτά (7) υπάλληλοι που 
απασχολούνταν µε την καταβολή των προνοιακών επι−
δοµάτων, σύµφωνα µε την αριθ. 3848/1−12−2010 πρόταση 
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού της Ν.Α. Έβρου, γεγονός 
που δεν είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του άρθρου 257 
παρ. 2α του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές ερµηνευτικές 
εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αφού 
δεν µετατάχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι που παρείχαν 
υπηρεσίες στις κρίσιµες υπηρεσιακές µονάδες για τη 
λειτουργική υποστήριξη άσκησης της συγκεκριµένης 
αρµοδιότητας που έχει µεταφερθεί, ανεξαρτήτως αν 
είχε εκδοθεί πράξη τοποθέτησής τους ή όχι, προκειµέ−
νου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η διαδικασία καταβολής 
των επιδοµάτων µετά την 1η−1−2011.

7. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει ύστερα από έρευνα 
και το αριθ. 3848/1−12−2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού της Ν.Α. Έβρου, η ∆οσίδου − Σαρµίδου Ζου−
µπούλια του ∆ηµητρίου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού − Λογι−
στικού µε βαθµό Α΄ και η Λενούδια − Γκάγκου Μυρσίνη 
του Νικολάου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού µε 
βαθµό Α΄, που δεν µετατάχθηκαν στο ∆ήµο της έδρας 
του Νοµού, απασχολούνταν την 1η−1−2010 αποκλειστικά 
µε την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων.

8. Την ανάγκη τροποποίησης − συµπλήρωσης της αριθ. 
5991/20−12−1010 απόφασης της Γενικής Γραµµατέως Ανα−
τολικής − Μακεδονίας Θράκης, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε − συµπληρώνουµε την αριθ. 5991/20−12−1010 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Ανατολικής − Μακε−
δονίας Θράκης µε την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
µετάταξη υπαλλήλων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Έβρου στο ∆ήµο Αλεξ/πολης του Νοµού  Έβρου και συγκε−
κριµένα συµπληρώνουµε αυτή προσθέτοντας τα εδάφια 
10 και 11 ως εξής:

10. ∆οσίδου − Σαρµίδου Ζουµπούλια του ∆ηµητρί−
ου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού µε βαθµό Α΄ 
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου, Νοµαρ−
χαρχιακού ∆ιαµερίσµατος Έβρου σε συνιστώµενη προ−
σωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας 
αυτής και µε το βαθµό που κατέχει.

11. Λενούδια − Γκάγκου Μυρσίνη του Νικολάου, κλάδου 
∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού µε βαθµό Α΄, υπάλληλο 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου, Νοµαρχιακού ∆ιαµε−
ρίσµατος Έβρου σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση 
αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας αυτής και µε το 
βαθµό που κατέχει.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5991/20−12−1010 απόφα−
ση της Γενικής Γραµµατέως Ανατολικής − Μακεδονίας 
Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αλεξανδρούπολη, 18 Μαΐου 2011 

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

    Αριθµ. 6304 (7)
Λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆η−

µοτική Επιχείρηση Πολιτισµού − Τουρισµού και Ανά−
πτυξης Θάσου (∆.Ε.Π.Ο.Τ.Α.Θ.)».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7−6−2010) µε τις οποίες συνίσταται ως ενιαία απο−
κεντρωµένη µονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκε−
ντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

2. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.∆. 142/2010 «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρ. 225, 226 και 109 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 149,93 και της παρ.1 του 
αρθ.269 του Ν 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006)5/28−12−2010), όπως 
ισχύουν.

5. Το αριθ. οικ. 9373/25−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης, ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.

6. Την αριθ. 6999/19−6−2003 απόφαση σύστασης της ∆η−
µοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Τουρισµού και Ανάπτυξης 
(∆.Ε.Π.Ο.Τ.Α.Θ) (ΦΕΚ 935/Β΄/8−7−2003) η οποία τροποποι−
ήθηκε µε τις αριθ. 6296/7−6−06 (ΦΕΚ 1007/Β΄/27−7−2006) 
και 14834/22−12−06 (ΦΕΚ 8/Β΄/1−1−2007) αποφάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας−Θράκης.

7. Το αριθ. 6186/28−4−2011 έγγραφο του ∆ηµάρχου Θά−
σου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, διαπιστώνουµε:

Την αυτοδίκαιη λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε 
την Επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού − Του−
ρισµού και Ανάπτυξης Θάσου (∆.Ε.Π.Ο.Τ.Α.Θ.)».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καβάλα, 15 Μαΐου 2011 

Ο Γενικός Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

F

    Αριθµ. Οικ.7310 (8)
Ανάθεση άδειας καθηκόντων ληξιάρχων στις υποδιαι−

ρεµένες ληξιαρχικές περιφέρειες του ∆ήµου Παγ−
γαίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του Π.∆. 142/2010 «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας −Θράκης» (ΦΕΚ 
235/Α΄/27−12−2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

3. Την αριθ. 71351/14−12−2010 (Εγκύκλιο 41) και την αριθ. 
πρωτ. 74895/30−12−2010 (Εγκύκλιο 60) του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Νόµου 
344/1976 περί «Ληξιαρχικών Πράξεων» σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις του 158/1969 Β.∆. περί µεταφοράς των 
Υπηρεσιών των Ληξιαρχείων του κράτους εκ του Υπουρ−
γείου ∆ικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών».

5. Το Ν. 2307/1995 «Προσαρµογή Νοµοθεσίας, αρµοδι−
ότητες του ΥΠ.ΕΣ. στις διατάξεις για την Ν.Α. και άλλες 
διατάξεις».

6. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων».

7. Την αριθµ. 32/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Παγγαίου 
µε την οποία αναφέρει ότι αναθέτει την ενάσκηση των 
καθηκόντων Ληξιάρχου στις υποδιαιρεµένες ληξιαρχικές 
περιφέρειες που ταυτίζονται µε την εδαφική περιφέρεια 
της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Ενότητας, ως εξής:

α) Στον τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου Μπαρέτα Αδάµο 
του Κων/νου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ βαθµό 
για την έδρα του ∆ήµου, στην Ελευθερούπολη. 

β) Στην τακτική υπάλληλο Ουζουνγιώργη Τριανταφυλ−
λιά του ∆ηµητρίου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ 
βαθµό για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελευθερών, µε έδρα 
τη Ν. Πέραµο. 

γ) Στον τακτικό υπάλληλο Παπαβασιλείου Θεόδω−
ρο του Αποστόλου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ 
βαθµό για τη ∆ηµοτική Ενότητα Παγγαίου µε έδρα τη 
Νικήσιανη. 

δ) Στην τακτική υπάλληλο Πακαταρίδου Αναστασία 
του Φωτίου του κλάδου ΤΕ17 µε Α΄ βαθµό για τη ∆ηµο−
τική Ενότητα Ορφανού µε έδρα τη Γαληψό. 

ε) Στην τακτική υπάλληλη Κοτσιλίδου Ερµιόνη του 
κλάδου ΤΕ17 ∆ιοικ/κού Λογιστικού µε Α΄ βαθµό για τη 
∆ηµοτική Ενότητα Πιερέων, µε έδρα τη Μουσθένη.

8. Την αριθ. ΤΤ32/3−1−2011 βεβαίωση του ∆ήµου Παγ−
γαίου.

9. Την αριθ. οικ. 684/31−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/2011) από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάµενο 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής, 
αποφασίζουµε: 

Αναθέτουµε την ενάσκηση των καθηκόντων ληξιάρχου 
στις υποδιαιρεµένες ληξιαρχικές Περιφέρειες του ∆ήµου 
Παγγαίου που ταυτίζονται µε την εδαφική περιφέρεια 
της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Ενότητας, ως εξής:

α) Στον τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου Μπαρέτα Αδάµο 
του Κων/νου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ βαθµό 
για την έδρα του ∆ήµου, στην Ελευθερούπολη. 

β) Στην τακτική υπάλληλο Ουζουνγιώργη Τριανταφυλ−
λιά του ∆ηµητρίου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ 
βαθµό για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελευθερών, µε έδρα 
τη Ν. Πέραµο. 

γ) Στον τακτικό υπάλληλο Παπαβασιλείου Θεόδω−
ρο του Αποστόλου του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄ 
βαθµό για τη ∆ηµοτική Ενότητα Παγγαίου µε έδρα τη 
Νικήσιανη. 

δ) Στην τακτική υπάλληλο Πακαταρίδου Αναστασία 
του Φωτίου του κλάδου ΤΕ17 µε Α΄ βαθµό για τη ∆ηµο−
τική Ενότητα Ορφανού µε έδρα τη Γαληψό. 

ε) Στην τακτική υπάλληλο Κοτσιλίδου Ερµιόνη του 
κλάδου ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού µε Α΄ βαθµό για τη 
∆ηµοτική Ενότητα Πιερέων, µε έδρα τη Μουσθένη.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01/01/2011.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Καβάλα, 13 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥ∆ΗΣ
F

(9)
   Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−

στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγµατοποίησε η επι−
χείρηση «ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙ∆Η Ο.Ε.».

   Με την 7025−10/Π03/5/00361/Ε/Ν.3299/04/9−5−2011 από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, ολοκληρώθηκε η επένδυση 
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΛΑΘΡΙ∆Η Ο.Ε.», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 µε την 5338/
Π03/5/00361/Ε/Ν.3299/04/29−3−10 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., 
που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισµό µο−
νάδας παραγωγής ετικετών, στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λακκώµατος του ∆ήµου Νέας Προποντίδας του Νοµού 
Χαλκιδικής, συνολικής δαπάνης τετρακοσίων τριάντα 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ΕΥΡΩ και 
εξήντα έξι λεπτών (432.443,66 €), ενισχυόµενης µε το 
κίνητρο της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε 
ποσό επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης εκατόν 
σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα (147.030,00) €, δηλαδή 
ποσοστό 34 % επί του παραγωγικού κόστους. 

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 26−8−2010. 

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η 
καταβολή των τριών πρώτων δόσεων, ποσού είκοσι δύο 
χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών 
(22.054,50 €). 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής 19−4−2011.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

    Αριθµ. 693 (10)
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας του Κέντρου Α−Α, κλει−

στής νοσηλείας «ΑΡΩΓΗ Α.Ε» ως προς τη λειτουργία 
φαρµακείου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3252/2010 (ΦΕΚ 87/07−06−2010/

τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−2010 
τ.Α΄) «Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 395/93 άρθρο 15 παρ.∆΄ «Όροι 
προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία 
και µεταβίβαση Κ.Α−Α από φυσικά ή Ν.Π.Ι.∆.».

4. Το Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/12−10−96 τ.Α΄) άρθρο 1 § «Ορ−
γανωµένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από Φορείς 
Κοιν. Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2072/92 άρθρο 10 «Ρύθµιση 
επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις µε αρ. Π4α/4633/1993 (ΦΕΚ 789/Β΄/6−10−1993) 
και Π3β/Φ.ΘΕΣ./Γ.Π.οικ.69144/2005 (ΦΕΚ 973/Β΄/13−7−05) 
υπουργικές αποφάσεις «Προδιαγραφές λειτουργίας 
Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νο−
σηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992)».

7. Την αριθ. οικ.3191/22−7−2005 (ΦΕΚ 1079/Β΄/1.8.2005) από−
φαση Νοµάρχη Λάρισας «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέ−
ντρου Αποθεραπείας−Αποκατάστασης, κλειστής νοσηλείας» 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «Θεσσαλικό Κέντρο Ελάχι−
στης Μονάδας Ιατρικής Αποκατάστασης Ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ Α.Ε» και τις 
αριθµ. 4653/12−10−2006, 3213/28−6−2007 (ΦΕΚ 1233/Β΄/18.7.2007) 
και 4152/23−9−2008 (ΦΕΚ 2194/Β΄/27.10.2008) αποφάσεις «Επέ−
κταση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας».

8. Την αριθµ ∆ΥΓ3/Γ.Π.97606/30−07−2010 απόφαση του 
Υ.Υ. & Κ.Α «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας 
Φαρµακείου στις Ιδιωτικές Κλινικές».

9. Το από 13/5/2011 πρακτικό αυτοψίας της επιτροπής η 
οποία συστήθηκε µε την 1505/8−3−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας, αρµόδια για την εποπτεία και τον 
έλεγχο των Κέντρων Αποθεραπείας−Αποκατάστασης. 

10. Την από 22/2/2011 αίτηση του Μιχαλόπουλου Γε−
ωργίου, εκπρόσωπου της εταιρείας «Θεσσαλικό Κέντρο 
Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής Αποκατάστασης Ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες» µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ Α.Ε».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε τις µε αριθµ. οικ. 3191/22−7−2005 
(ΦΕΚ 1079/Β΄/1.8.2005), 4653/ 12−10−2006, 3212/28−6−2007 
(ΦΕΚ 1233/Β΄/18.7.2007) και 4152/23−9−2008 (ΦΕΚ 2194/Β΄/
27.10.2008) αποφάσεις Νοµάρχη Λάρισας και χορηγούµε 
άδεια λειτουργίας Φαρµακείου εντός του Κέντρου Απο−
κατάστασης − Αποθεραπείας στην εταιρεία µε την επω−
νυµία «Θεσσαλικό Κέντρο Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής 
Αποκατάστασης Ατόµων µε ειδικές ανάγκες» και µε τον 
διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ Α. Ε», δυνάµεως εκατόν δεκαο−
κτώ (118) κλινών, που βρίσκεται στη Νίκαια Λάρισας.

Το Κέντρο Α − Α περιλαµβάνει τις κάτωθι µονάδες: 
Α. µονάδα κλειστής νοσηλείας εβδοµήντα οκτώ (78) 

κλίνες 
Β. 3η µονάδα κλειστής νοσηλείας σαράντα (40) κλίνες
σύνολο κλινών: εκατόν δεκαοκτώ (118) 
Γ. ∆ιηµέρευσης − Ηµερήσιας φροντίδας είκοσι πέντε 

(25) κλίνες.
∆ιοικητικός ∆ιευθυντής ορίζεται ο Πουλούλης Κων/νος 

του Ορέστη, µε αναπληρωτή τον Μιχαλόπουλο Γεώργιο 
του Χρήστου.

Επιστηµονικός ∆ιευθυντής ορίζεται ο Ιατρός Φυσικής 
ιατρικής ο Σγάντζος Μάρκος του Νικολάου.

Φαρµακείο, µε υπεύθυνη Φαρµακοποιό την Χαρίση 
Σταυρούλα του Ευαγγέλου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι µε αριθµ. οικ. 3191/22−7−2005, 
4653/12−10−2006, 3212/ 28−6−2007 και 4152/23−9−2008 απο−
φάσεις Νοµάρχη Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 18 Μαΐου 2011 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

    Αριθµ. Οικ. 19878/7163 (11)
Σύσταση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 3, 159, 249 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του 
ν. 3938/2011, (ΦΕΚ 61/τ.Α΄/31−3−2011).

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ιονί−
ων Νήσων, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄), τα Υπηρεσιακά 
Συµβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύ−
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλ−
λεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη 
τους, αποφασίζουµε:

Συνιστούµε στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(Κέρκυρα) πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπαλλή−
λων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αρµόδιο για την 
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της 
Περιφέρειας, εκτός από την επιλογή Προϊσταµένων, 
αποτελούµενο από:

Α. Τρεις (3) µονίµους υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ από αυ−
τούς που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου και σους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης. Αυτοί λαµβάνονται µεταξύ 
των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης 
και ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.

Β. Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλή−
λων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί για το Υπηρεσιακό Συµβού−
λιο της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, 
µε τους αναπληρωτές τους, των οποίων η θητεία πα−
ρατείνεται µέχρι την ανάδειξη νέων µελών.

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο που συγκροτείται µε την 
παρούσα, λειτουργεί και ως Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο, για όλους του υπαλλήλους που υπάγονται 
στην αρµοδιότητα του.

Ως Πρόεδρος και αναπληρωτής του Προέδρου, ορίζο−
νται δυο από τα υπό στοιχείο Α΄, τακτικά µέλη.

Εάν τα υπό στοιχείο Β΄ µέλη έχουν αποβάλλει την 
ιδιότητα του υπαλλήλου της Περιφέρειας, τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται οι αιρετοί εκπρόσω−
ποι που είχαν εκλεγεί στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της 
πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας.
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Ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυν−
σης ∆ιοίκησης χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός και εάν 
είναι µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας, 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή 
του, µε την απόφαση ορισµού των µελών.

Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει θέµατα που 
αφορούν προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου, αντί των δυο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων 
υπαλλήλων, συµµετέχουν οι δυο αιρετοί εκπρόσωποι 
των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

Η θητεία των µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
που συνιστάται µε την παρούσα, λήγει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην τιαρ. 5α του άρθρου 26 του Ν. 3838/2011, 
µε την συγκρότηση των συµβουλίων των άρθρων 248 
και 249 του Ν. 3852/2010, η οποία δε µπορεί να υπερβεί 
την 31/12/2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κέρκυρα, 18 Μαΐου 2011 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

F

    Αριθµ. 98612/3297 (12)
Σύσταση Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009, του Π.∆. 410/1988 και 

της παρ. Β.4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010.
4. Το Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κε−

ντρικής Μακεδονίας».
5. Την αριθµ. οικ. 22897/13−5−2011 εγκύκλιο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουµε:

1. Συστήνουµε στην Θεσσαλονίκη, έδρα της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πενταµελές Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο αρµόδιο για όλο το προσωπικό της αποτε−
λούµενο από:

α. Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους στους οποίους έχουν 
ανατεθεί καθήκοντα Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης από τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίοι λαµβά−
νονται µεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον 
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου 
∆ιεύθυνσης.

Τα µέλη αυτά ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρω−
τές.

β. ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, οι 
οποίοι είχαν εκλεγεί για το υπηρεσιακό συµβούλιο της 
καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των οποίων 
η θητεία παρατείνεται µέχρι την ανάδειξη των νέων 
αιρετών µελών.

Η αναπλήρωση των ανωτέρω αιρετών µελών γίνε−
ται από τα µέλη που είχαν ορισθεί ως αναπληρωτές 
τους στο υπηρεσιακό συµβούλιο της καταργούµενης 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορί−
ζονται µε απόφασή µας.

3. Εάν αιρετό τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος του 
συµβουλίου αποβάλλει την ιδιότητα υπαλλήλου της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µέλος του συµβουλίου 
ορίζεται ο αιρετός εκπρόσωπος που έχει εκλεγεί στο 
υπηρεσιακό συµβούλιο της καταργούµενης Νοµαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης του πολυπληθέστερου κατά σειρά 
νοµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

4. Χρέη Γραµµατέα του υπηρεσιακού συµβουλίου 
ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε αναπληρωτή υπάλληλο της 
ιδίας κατηγορίας της οικείας υπηρεσίας.

5. Η θητεία των µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου 
είναι έως την συγκρότηση των συµβουλίων των άρθρων 
248 και 249 του ν. 3852/2010 και δεν µπορεί να υπερβεί 
την 31η ∆εκεµβρίου 2011.

6. Όταν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει θέµατα προ−
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των µονίµων υπαλλήλων µε−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.

7. Το ανωτέρω υπηρεσιακό συµβούλιο είναι αρµόδιο 
για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από την 
επιλογή προϊσταµένων.

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

  Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2011 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. απόφ. 119/2011 (13)
Μεταφορά προσωπικού από την Ε∆ΕΧΥ ΑΕ στο ∆ήµο 

∆ιονύσου (άρθρο 269 ν. 3463/2006).

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 269 ν. 3463/2006 
(∆ΚΚ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 ν. 3852/2010 (Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης).

3. Την υπ’ αριθµ. 39/2011 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.

4. Την υπ’ αριθµ. 10802/7763/12−4−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκετρωµένης ∆ιοίκη−
σης, µε την οποία διαπίστωσε την αυτοδίκαιη λύση της 
εταιρείας (ΦΕΚ Β 663/20−4−2011 στις 29−4−2011).

5. Την υπ’ αριθµ. 11886/11−5−2011 αίτηση της Κανλή Ει−
ρήνης του Ευαγγέλου.

6. Την υπ’ αριθµ. 13266/20−5−2011 βεβαίωση της Οι−
κονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την κάλυψη της 
δαπάνης, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 18121

1. Εγκρίνει την µεταφορά της υπαλλήλου Ειρήνης Καν−
λή του Ευαγγέλου και της Ολυµπίας από την εταιρεία 
Ε∆ΕΧΥ ΑΕ, µετά την αυτοδίκαιη λύση της, στο ∆ήµο 
∆ιονύσου, (κατόπιν σχετικής της αίτησης στο ∆ήµο µε 
αριθµ. 11886/11−5−2011), αποφοίτου της σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
του ΤΕ1 Αθήνας, µε ηµεροµηνία πρόσληψης 15−10−1197, 
σε συνιστώµενη προσωρινή προσωποπαγή θέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης 
ειδικότητας µε την θέση που κατείχε, όπως ορίζεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 269 του Κ∆Κ, ως εξής: 

Κανλή Ειρήνη του Ευαγγέλου µε ειδικότητα ΤΕ ∆ι−
οικητικού.

2. Τη σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου αντίστοι−
χης ειδικότητας µε τη θέση που κατείχε στην προηγού−
µενη υπηρεσία ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

1 ΤΕ ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Η παραπάνω θέση θα συµπεριληφθεί στον Ο.Ε.Υ. του 
∆ήµου και καταργείται µόλις κενωθεί µε οποιονδήποτε 
τρόπο.

Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το 
ύψος της αµοιβής της εργασίας του από τις Σ.Σ.Ε που ισχύ−
ουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ λαµβάνοντας 
υπόψη της προϋπηρεσίας τους και τον Ν. 3205/2003.

Η δαπάνη της µισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού 
για το τρέχον έτος έχει πιστωθεί στους κάτωθι Κ.Α. του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου:

Κ.Α. 10:6021, Κ.Α. 10.6052.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Άγιος Στέφανος, 20 Μαΐου 2011 
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)

    ∆ιόρθωση αφάλµατος σε απόφαση του Γενικού Γραµ−
µατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου.

   Στην υπ’ αριθµ. 829/29.3.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου που δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 843/τ.Β΄/16.5.2011, στις σελίδες 11857 
2η στήλη και 11860 2η στήλη γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλµένο: «ΝΤΑΜΑ ΑΝΤΖΕΛΑ».
Στο ορθό: «ΝΤΑΛΛΑ ΑΝΤΖΕΛΑ».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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