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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 19030 (1)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Iωαννίνων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) τoυ άρθρoυ 17 του «Κώδικα Ορ−

γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε από τo άρθρo 
5 τoυ v. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ.3 περ. α΄ του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄/98).

2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 
842/2004).

3. Τη με αριθμό 17/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

4. Τη με αριθμό 5/2011 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Ιωαννίνων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκε με 
τη με αριθμό 5/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Eφε−
τείου Ιωαννίνων ύστερα από παραπομπή σ΄αυτήν από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της με αριθμό 17/2010 απόφασης της Ολο−
μέλειας του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ως προς το θέμα 
της οίκοθεν αναβολής των πολιτικών υποθέσεων που 
προσδιορίζονται πλέον του καθορισθέντος ανώτατου 
αριθμού. 

Η απόφαση της Ολομέλειας έχει ως εξής:
«Α) Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο οι υποθέσεις της τα−

κτικής διαδικασίας έχουν οριστεί σε 40 ανά δικάσιμο, 
αριθμός ο οποίος πρέπει να παραμείνει και επιπλέον 
να δοθεί η δυνατότητα προσδιορισμού με πράξη του 
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εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, επιπλέον μέχρι 6 υπο−
θέσεων, για τις οποίες θα πρέπει να απαιτείται και 
να υπάρχει εξαιρετικά σπουδαίος λόγος (επικείμενη 
παραγραφή, ασφαλιστικά νομής), ενώ όσον αφορά τις 
υποθέσεις εκουσίας διαδικασίας αυτές πρέπει να παρα−
μείνουν 15 και να υπάρχει η δυνατότητα να ανέλθουν σε 
20, εφόσον υπάρχουν υποθέσεις που εισάγονται οίκοθεν 
ή έχουν αναβληθεί ήδη μία φορά για λόγο που δεν σχε−
τίζεται με αίτημα των διαδίκων (απεργία, εκλογές).

Β). Στο Μονομελές Πρωτοδικείο: 1) οι υποθέσεις τακτικής 
διαδικασίας πρέπει να ορισθούν σε 35 και να υπάρχει η 
δυνατότητα επιπλέον προσδιορισμού, με πράξη του εκά−
στοτε Προέδρου Υπηρεσίας μέχρι 5 υποθέσεων για τις 
οποίες θα πρέπει να απαιτείται και να υπάρχει εξαιρετικά 
σπουδαίος λόγος, 2) οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας 
(διατροφές, εργατικά) πρέπει να παραμείνουν 18, με δυ−
νατότητα για επιπλέον προσδιορισμό μέχρι 4 υποθέσεων, 
αυστηρά υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 3) οι υποθέσεις 
των ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να οριστούν σε 22, 4) 
στις ειδικές διαδικασίες που αφορούν αυτοκίνητα, μισθώ−
σεις και απαλλοτριώσεις, ο αριθμός πρέπει να παραμείνει 
ο ίδιος, ήτοι 18, 25 και 10 αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι οι 
αντίθετες κύριες αγωγές και οι κύριες παρεμβάσεις θα 
υπολογίζονται, ως αυτοτελείς υποθέσεις μέχρι να συμπλη−
ρωθεί ο αριθμός που επιτρέπεται ανά διαδικασία, ενώ θα 
μπορούν κατ’ εξαίρεση να προσδιορίζονται επιπρόσθετα, 
εφόσον αυτός έχει συμπληρωθεί και υπάρχει ήδη κύρια 
αγωγή προσδιορισμένη στην ίδια δικάσιμο.

Γ) Σε προγενέστερη απόφαση της ολομέλειας η οποία 
αποτελεί ήδη μέρος του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας του Πρωτοδικείου, προβλεπόταν η αναλογική μείωση 
των υποθέσεων που πρέπει να εγγράφονται στα πινάκια 
και στο έκθεμα στην περίπτωση που υπάρχει κενή οργα−
νική θέση Πρωτοδίκη. Η αναλογία αυτή πρέπει να προσδι−
οριστεί σε 2 για κάθε κενή οργανική θέση Πρωτοδίκη, και 
εφόσον το κενό είναι δεδομένο−λόγω μη κάλυψης οργα−
νικής θέσης, ή μακροχρόνιας (πέραν του τριμήνου) άδειας 
Πρωτοδίκη−κατά τη συζήτηση των υποθέσεων.

Δ) ΄Oσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν ήδη προσ−
διοριστεί καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων από τον 
εν ισχύ κανονισμό, δεν επηρεάζονται από τις ανωτέρω 
αλλαγές, στον κανονισμό, των οποίων η ισχύς οριοθε−
τείται από 1 Ιουνίου 2011.

Η με αριθμό 17/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δημοσιεύτηκε στα Ιωάννινα 
στις 18 Ιουνίου 2010.
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Δημήτριος Κατσανάς Παύλος Δ. Κύρκος

Τα Μέλη
1) Αναστασία Λάγκα
2) Γλυκερία Καραναστάση
3) Ιωάννης Χήνος
4) Ερασμία−Γεωργία Τσαούση
5) Κωνσταντίνος Πάνου
6) Δημήτριος Ταμπάρης
7) Γεώργιος Λαζαρίδης

Η με αριθμό 5/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφε−
τείου Ιωαννίνων κρίθηκε στα Ιωάννινα την 1η Δεκεμβρίου 
2010 και δημοσιεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

 Οι Πρόεδροι Η Γραμματέας
 Οδυσσέας Ροντογιάννης Αθανασία Πανοπούλου
 Γεώργιος Ευσταθίου 

Τα Μέλη
1) Θωμάς Γκατζογιάννης
2) Λάμπρος Καρέλος
3) Σπυρίδων Τζότζιος
4) Σπυρίδων Μέξας
5) Ιωάννα Κλάπα−Χριστοδουλέα
6) Γεώργιος Καλαμαρίδης.
7) Νικόλαος Σκιαδάς
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ

F
    Αριθμ. 6319/3315 (2)
Σύσταση και Συγκρότηση Κομβικού Σημείου Επαφής 

(ΚΟΣΕ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/27−
12−2010).

3. Τις διατάξεις του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.9.2010) 
«Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμό−
νιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και 
άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 ’Οργα−
νισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α΄)».

4. Την υπ. αριθμ. 53136/3.12.2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1917/Β/10−12−2010) για τον καθορισμό 
των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών 
Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέ−
ρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 
166/Α/22−9−2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών.

5. Την με αρ. πρωτ.7325/15−2−2011 (υπ. αριθμ.:19) εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την ανάγκη σύστασης Κομβικού Σημείου Επαφής 
(ΚΟΣΕ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, απο−
φασίζουμε:

Α) Συνιστούμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι−
κής Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) που θα διενεργεί 
τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις διάφορες 
Δ/νσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και θα 
αποτελεί σημείο επαφής και συνεργασίας των Δ/νσεων 
που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).

Β) Ορίζουμε τα μέλη του ως άνω ΚΟΣΕ ως εξής:
1.Δημήτριος Παπαδόπουλος, του Φωτίου, κλάδου ΠΕ 

Γεωτεχνικών (Δασολογικού), Προϊστάμενος Τμήματος 
Προγραμματισμού και Μελετών της Δ/νσης Δασών 
Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος (τηλ. επικοινωνίας: 210 
5908977).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7269

2. Δημήτριος Νάκος, του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Γε−
ωτεχνικών (Δασολογικού), Προϊστάμενος Τμήματος 
Προστασίας και Διαχείρισης Δασών της Δ/νσης Δασών 
Πειραιά, ως μέλος (τηλ. επικοινωνίας: 210 4127779).

3. Χρήστος Γκάτσης, του Στέργιου, κλάδου ΠΕ Γεω−
τεχνικών (Δασολογικού), Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέ−
λεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αιγάλεω, 
ως μέλος (τηλ. επικοινωνίας: 210 5316690).

4. Απόστολος Γαϊτάνης, του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών (Δασολογικού), υπάλληλος της Δ/νσης 
Δασών Ανατ. Αττικής, ως μέλος (τηλ. επικοινωνίας: 210 
6395280).

5. Γεώργιος Ανδρεάκος, του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Δι−
οικητικού−Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ως μέλος 
(τηλ. επικοινωνίας: 210 4226014).

6. Αναστασία Καλταμπάνη, του Κωνσταντίνου, κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορι−
κής και Επικοινωνιών, ως μέλος (τηλ. επικοινωνίας: 210 
6709641).

Γ) Το Έργο του ΚΟΣΕ είναι αυτό που περιγράφεται 
αναλυτικά στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010. Από την πα−
ρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1297 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 29086/10078/9−12−2010 

(ΦΕΚ 2032/Β/2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί αυτοδίκαιης 
μετάταξης στο Δήμο Καλυμνίων σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2α του Ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 257 παρ. 2α, 8 και 95 

παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 283 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

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

5. Την υπ’ αριθμ. 36/2010 (Α.Π. οικ. 67447/26−11−2010) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 29086/10078/9−12−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου.

7. Το υπ’ αριθμ. 617/7−2−2011 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ. 29086/10078/9−12−
2010 (ΦΕΚ 2032/Β/2010) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διαπιστώνουμε την 
αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο Καλυμνίων, σε συνιστώ−
μενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου/αντί−
στοιχης ειδικότητας και με το βαθμό που κατέχουν των 
κατωτέρω υπαλλήλων του πρώην Επαρχείου Καλύμνου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου:

1. Κουρούνη − Μπίλλη Ευδοκία του Γεωργίου, ΔΕ Διοι−
κητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήμα−
τος Υγείας−Πρόνοιας του πρώην Επαρχείου Καλύμνου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

2. Παπασπυροπούλου Ιωάννα του Ανδρέα, ΔΕ Διοικη−
τικού Λογιστικού, με βαθμό Β΄, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του 
Τμήματος Υγείας−Πρόνοιας του πρώην Επαρχείου Καλύ−
μνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 11 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
(4)

    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε−
νή ΠΑΛΛΑ (PALLA) ΣΟΦΙΕ (SOFIE) ον. συζ. ΑΝΔΡΕΑ, 
κλ.π.

  1. Με την Φ.20322/16766+13975/09−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ΠΑΛΛΑ (PALLA) ΣΟΦΙΕ 
(SOFIE) ον. συζ. ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), κατοίκου Δ. Ρόδου, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α429229, περί αποκτήσεως της Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49Α).

2. Με την Φ.20969/2090+929/21 −02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ΤΖΕΖΑΪΡΙ (XHEZAIRI) 
ΓΙΟΑΝ (JOAN) του ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατοίκου Δ. Ρό−
δου, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α429579, περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 23
Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α).

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 
F

(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή 
φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΖΑΤΣΕ 
(ZACE) ΑΡΤΕΜΗΣ (ARTEMIS) του ΑΡΤΑΝ (ARTAN) και 
της ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ) κ.λπ.

  1. Με την Φ.426/556/11/09−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γίνεται 
αποδεκτή η από 04/02/2011 αίτηση των γονέων του ανή−
λικου ΖΑΤΣΕ (ZACE) ΑΡΤΕΜΗΣ (ARTEMIS) του ΑΡΤΑΝ 
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(ARTAN) και της ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ), που γεννήθηκε στην 
Αυλώνα της Αλβανίας την 23/01/1995 και κατοικεί στον 
Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2007, σύμφωνα με την 
αριθ. 5791/10−12−2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλεται η εγγραφή 
του στα Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Χίου Ν. Χίου με ημερομηνία κτήση αυτής την 
04/02/2011.

Στοιχεία γονέων:
  Πατέρας Μητέρα
 Επώνυμο ΖΑΤΣΕ (ZACE) ΖΑΤΣΕ (ZACE)
 Κύριο όνομα ΑΡΤΑΝ (ARTAN) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ)
2. Με την Φ.429/559/11/09−03−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γί−
νεται αποδεκτή η από 07/02/2011 αίτηση των γονέων 
του ανήλικου ΖΑΤΣΕ (ZACE) ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO) του 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR) και της ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA), που 
γεννήθηκε στην Αυλώνα της Αλβανίας την 16/11/1993 και 
κατοικεί στον Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελλη−
νικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτη−
σης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2005, 
σύμφωνα με την αριθ. 5794/10−12−2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και παραγ−
γέλλεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και στα 
Δημοτολόγια του Δήμου Χίου Ν. Χίου, με ημερομηνία 
κτήσης αυτής την 07/02/2011.

Στοιχεία γονέων:
  Πατέρας Μητέρα
 Επώνυμο ΖΑΤΣΕ (ZACE) ΖΑΤΣΕ (ZACE)
 Κύριο όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA)

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από το ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από πέντε έτη 
έως την 24/03/2010, από τον ΖΑΤΣΕ ΓΙΟΝΗ του ΑΡ−
ΤΑΝ και της ΜΙΜΟΖΑ.

  1. Με την Φ.427/557/11/09−03−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γίνε−
ται αποδεκτή η από 04/02/2011 αίτηση των γονέων του 
ανηλίκου ΖΑΤΣΕ ΓΙΟΝΗ του ΑΡΤΑΝ και της ΜΙΜΟΖΑ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 13/01/2000 και κατοικεί στον 
Δήμο Χίου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην 
Ελλάδα από 02/05/2003 και παραγγέλλεται η εγγραφή 
του στα Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Χίου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής ιθα−
γένειας την 04/02/2011.

Στοιχεία γονέων:
  Πατέρας Μητέρα
 Επώνυμο ΖΑΤΣΕ (ZACE) ΖΑΤΣΕ (ZACE)
 Κύριο όνομα ΑΡΤΑΝ (ARTAΝ) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ)

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

    Αριθμ. 8549 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης διαδημοτικής επιχεί−

ρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση 
Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης» του Νομού Θεσ−
σαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 111, 280 και 283 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθ. 269 παρ. 9 του Ν. 3463/06 

(ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθ. 277 έως 285 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την υπ’ αριθ. 11 και υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. από την οποία ειδικότερα 
προβλέπεται ότι «για τις λοιπές διαδημοτικές επιχει−
ρήσεις εξακολουθεί να έχει ισχύ το άρθρο 269 παρ. 9 
του ΔΚΚ, δηλαδή, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως 
έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη 
συστατική τους πράξη, διεπόμενες από τις ρυθμίσεις 
του Π.Δ. 410/95».

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣ 20608/26−4−1995 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Θεσ/νίκης (ΦΕΚ 374/τ.Β/ 
5.5.1995), περί συστάσεως της διαδημοτικής επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής 
Υπαίθρου Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣ 
36178/11−10−1996 (ΦΕΚ 1008/Τ.Β/5−11−1996) απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Θεσ/νίκης καθώς και τις 
υπ’ αριθ. πρωτ. 16821/9−6−1998 (ΦΕΚ 700/τ.Β΄/10−7−1998), 
αριθ. πρωτ. 20813/14−6−2002 (ΦΕΚ 944/τ.B΄/24−7−2002) 
και αριθ. πρωτ. 8107/19−5−2004 (ΦΕΚ 879/τ.Β΄/14−6−2004) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αριθ. 1/2011 απόφαση του Διαδημοτικού Ορ−
γάνου της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλο−
νίκης», ληφθείσα στην υπ’ αριθ. 1/17−2−2011 συνεδρίασή 
του, περί τροποποίησης του υπ’ αριθ. 3 άρθρου της 
συστατικής πράξης της ανωτέρω επιχείρησης.

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 684/11−1−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης (ΦΕΚ 88/τ.Β/31 −1−2011) περί παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣ 20608/26−4−
1995 απόφασή του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Θεσ−
σαλονίκης (ΦΕΚ 374/τ.Β΄/5.5.1995) που αφορούσε την 
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σύσταση της επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδη−
μοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης», 
ως εξής:

α) Η παράγραφος 3 της συστατικής πράξης της δι−
αδημοτικής επιχείρησης που αφορά το διοικητικό της 
συμβούλιο, τροποποιείται αναφορικά με τον αριθμό 
μελών του, ο οποίος αυξάνεται από επτά (7) άτομα 
σε εννέα (9) άτομα, αποτελούμενο από έξι (6) αιρε−
τούς εκπροσώπους των δήμων που συμμετέχουν σε 
αυτήν, εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον πρέπει 
να προέρχεται από τη αντιπολίτευση, δύο (2) κατοί−
κους ή δημότες της περιοχής και ένα (1) εκπρόσωπο 
κοινωνικού φορέα.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος της διαδημοτικής επιχείρησης με 
την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαί−
θρου Θεσσαλονίκης» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣ 20608/
26−4−1995 (ΦΕΚ 374/τ.Β΄/5.5.1995) απόφασή του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Ν. Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

F
        Αριθμ. απόφ. 6/2011 (8)
Συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία 

«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης 
Γάλλος”» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
«Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παι−
δικοί −Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 § Ι εδ. (ε) περ. 1 και (στ) 

περ. 11 και 12, 239, 240, 240Α και 241 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87/2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007.
4. Το ΒΔ 902/ΦΕΚ Β΄226/8.12.1961.
5. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής 70186/ΦΕΚ 39 Β/18.1.2005.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του Ν. 3463/2006.
7. Το άρθρο 24 του ΠΔ/τος 135/2010 (ΦΕΚ 

228/29.12.10).
8. Την με αριθμό 3541/2028/21−2−2011 Εγκριτική της υπ’ 

αριθμ. 6/31−01−2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Καλλιθέας απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αποφασίζει:

Εγκρίνει τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δη−
μοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής 
Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»» των Νομικών 
Προσώπων υπό την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημο−
σίου Δικαίου Για τον Αθλητισμό και τα Σπορ» και «Δη−
μοτικοί Παιδικοί − Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας» 
και της συστατικής του πράξης ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυμία − Έδρα

1. Συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής 
και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος’’» τα Νομικά Πρόσωπα υπό 
την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Για τον 
Αθλητισμό και τα Σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί − Βρεφικοί 
Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας», τα οποία καταργούνται.

2. Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζο−
νται σε δημοτικά καταστήματα ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας.

Άρθρο 2
Σκοπός − Μέσα

1. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η ανάπτυξη 
στο Δήμο Καλλιθέας πολιτικών για τη φροντίδα της παι−
δικής ηλικίας, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, 
ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την 
προπαρασκευή τους για την ομαλή και φυσική ένταξη 
από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, 
καθώς και η ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού, του 
Μαζικού Σχολικού Αθλητισμού, σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, του Σωματειακού Ερασιτεχνικού Αθλητι−
σμού, του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες και 
του εργασιακού αθλητισμού.

2. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Νομικό Πρό−
σωπο θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και θα 
καθιερώσει τους αναγκαίους θεσμούς δραστηριοτήτων. 
Ενδεικτικά, τα μέσα για την υλοποίηση του σκοπού του 
Νομικού Προσώπου είναι: α) η ίδρυση και λειτουργία Παι−
δικών και Βρεφικών Σταθμών, β) η ίδρυση και λειτουργία 
αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, γ) η διοργάνωση 
αθλητικών αγώνων, εκδηλώσεων και συναντήσεων κάθε 
μορφής, επιστημονικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
συνεδρίων, και συζητήσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, συναφών με το αντικείμενο των δραστηρι−
οτήτων του, δ) η πραγματοποίηση εκδόσεων, ε) η προ−
κήρυξη διαγωνισμών και η καθιέρωση βραβείων, στ) η 
συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλης 
της Καλλιθέας, τους συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία, 
τις κοινωνικές οργανώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα, 
με ενώσεις αθλητικών σωματείων, καθώς και με ιδιώτες, 
ζ) η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες άλ−
λων Δήμων, με Ενώσεις Δήμων, καθώς και με φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του εξωτερικού, όπως ο νόμος 
ορίζει, η) η δημιουργία τραπεζών πληροφοριών, σχετικών 
με το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου, αξιοποιώντας 
τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Άρθρο 3
Περιουσία

Η περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελείται από:
1. Το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπρά−

κης».
2. Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Έσπερος», επί 

της συμβολής των οδών Μίλωνος και Αριστοτέλους.
3. Το Κλειστό Γυμναστήριο «Εθνική Αντίσταση».
4. Το Αθλητικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» επί της 

οδού Μεγίστης 18 − 20.
5. Τα δύο (2) Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 επί της συμ−

βολής των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Αγίων Πάντων.
6. Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου επί της συμβολής των 

οδών Παναγή Τσαλδάρη και Φορνέζη.
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7. Τα Γήπεδα Αντισφαίρισης και Καλαθοσφαίρισης επί 
της οδού Σαμαλίνος 50.

8. Το Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Περο−
νίων.

9. Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στις Ολυμπιακές Εγκατα−
στάσεις της Παραλίας των Τζιτζιφιών.

10. Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στο χώρο του τέως Ιπ−
ποδρόμου.

11. Το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό επί της οδού Σωκρά−
τους 131.

12. Το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό επί της οδού Σω−
κράτους 74.

13. Το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό επί της συμβολής των 
οδών Ισμήνης και Αιγέως 72.

14. Το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό επί της συμβολής των 
οδών Εσπερίδων 74Α και Μενελάου.

15. Το Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό επί της οδού Κρέμου 
110 και

16. Το Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό επί της οδού Αρι−
στοτέλους 33.

Άρθρο 4
Πόροι

Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Καλλι−

θέας, η οποία δύναται να ανέλθει έως του ποσού των 
οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) €. Το ύψος του ποσού 
θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και θα προβλέπεται στον ετήσιο Προϋπο−
λογισμό του Δήμου Καλλιθέας.

2. Επιχορηγήσεις από Υπουργεία και φορείς του Κρά−
τους.

3. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το Νομικό Πρόσωπο, 
όπως τροφεία στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς 
και δίδακτρα για την εκμάθηση αθλημάτων.

4. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομίες και κληροδοσίες.

5. Έσοδα από τη διοργάνωση κάθε μορφής εκδηλώσεων.
6. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 

από συμμετοχή του σε εθνικά ή προγράμματα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης,

7. Κάθε είδους χορηγίες.

Άρθρο 5
Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές 
(15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί 
με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
αποτελούμενο από:

1. Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους.
2. Επτά (7) δημότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι χρή−

στες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν 
εγνωσμένο κύρος και επαγγελματική ή κοινωνική δράση 
ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του 
Νομικού Προσώπου.

Τουλάχιστον δύο (2) από τα προαναφερόμενα μέλη 
ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβου−
λίου.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Νομικό 
Πρόσωπο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συνιστάται τριμελής Εκτε−
λεστική Επιτροπή, η οποία λειτουργεί σύμφωνα προς 

τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του Ν. 3463/2006. 
Λοιπά θέματα της διοίκησης του Νομικού Προσώπου 
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 
3463/2006, όπως ισχύει.

Από τη δημοσίευση της απόφασης, το νέο Νομικό 
Πρόσωπο υποκαθιστά αυτοδικαίως τα καταργούμενα, 
σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, εξομοιούμενο με καθολικό τους διάδοχο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 
2011 δαπάνη ύψους έξι εκατομμυρίων (6,000.000) €, η 
οποία θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 15/6715.0005 πίστωση 
του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Καλ−
λιθέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 31 Ιανουαρίου 2011

  Ο Πρόεδρος
ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. απόφ. 56 (9)
Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας Αορίστου 

Χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Νέστος−Ροδό−
πη Σταυρούπολης στο Δήμο Ξάνθης και σύστα−
ση αντίστοιχων προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/95 «Οι 

Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές 
τους επιχειρήσεις........... Παρ. 1 − 8»

2) Την αριθμ. Πρωτ. 3509/3037/1852/1999 (ΦΕΚ 1547/
τ.Β΄/30.7.1999) σχετικά με τη σύσταση της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Σταυρούπολης Νέστος−Ρο−
δόπη.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 269 «Συγχώνευση− Με−
τατροπή − Λύση Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκαν 
μεταγενέστερα και 270 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας).

4) Την αριθ. 119/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί−
ου Σταυρούπολης σχετικά με την λύση της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Σταυρούπολης Νέστος−Ρο−
δόπη.

5) Την υπ’ αριθμ. 5816/28.12.2010 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Α.Μ.Θ. σχετικά με τη λύση της Αμιγούς Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Νέστος− Ροδόπη (ΦΕΚ 
2175/τ.Β΄/31.12.2010).

6) Τις με αριθ. Πρωτ. 37467 και 45749/20.07.2009 εγκυκλί−
ους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με διευκρινήσεις 
για την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων ΟΤΑ.

7) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 102 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8) Την αριθ. Πρωτ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών σχετικά με θέματα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων των Δήμων.

9) Τους ατομικούς φακέλους εννέα (9) υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Αορίστου χρόνου της εν λόγω επιχεί−
ρησης, που έχουν διαβιβαστεί στο Δήμο μας.
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Εγκρίνει
Α) Τη μεταφορά στο Δήμο Ξάνθης των παρακάτω 

εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
269 του Ν. 3463/2006 παρ. 3−8

1 Ασηξαρίδου Παρθένα
του Βασιλείου

Κατηγορία ΔΕ Διοικητικού

2 Μουχτούρης Νικόλαος
του Θεοδώρου

Κατηγορία ΔΕ Διοικητικού

3 Παναγιωτίδης Χαράλαμπος 
του Ξενοφώντα

Κατηγορία ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτων

4 Κωστέλης Δημήτριος
του Στεργίου

Κατηγορία ΔΕ Οδηγών

5 Καπηλίδης Δημήτριος
του Βασιλείου

Κατηγορία ΔΕ Οδηγών

6 Ασηκίδης Σάββας
του Νικολάου

Κατηγορία ΥΕ Εργατών

7 Δίδυμος Γεώργιος
του Στυλιανού

Κατηγορία ΥΕ Εργατών

8 Θεοδωρίδης Παύλος
του Νικολάου

Κατηγορία ΥΕ Εργατών

9 Σιδηροπούλου Αρετή
του Βασιλείου

Κατηγορία ΥΕ Καθαριστριών

Β)
α) Συστήνει δύο (2) θέσεις Προσωρινές Προσωποπα−

γείς Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ κλάδου Διοικητικού τις οποίες θα καταλάβουν η 
Ασηξαρίδου Παρθένα του Βασιλείου και ο Μουχτούρης 
Νικόλαος του Θεοδώρου.

β) Συστήνει μία (1) θέση Προσωρινής Προσωποπα−
γής Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων την οποία θα καταλάβει ο 
Παναγιωτίδης Χαράλαμπος του Ξενοφώντα.

γ) Συστήνει δύο (2) θέσεις Προσωρινές Προσωποπα−
γείς Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Οδηγών τις οποίες θα καταλάβουν ο Κωστέλης 
Δημήτριος του Στεργίου και ο Καπηλίδης Δημήτριος 
του Βασιλείου.

δ) Συστήνει τρεις (3) θέσεις Προσωρινές Προσωποπα−
γείς Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ 
Εργατών τις οποίες θα καταλάβουν ο Ασηκίδης Σάββας 
του Νικολάου, ο Δίδυμος Γεώργιος του Στυλιανού και 
ο Θεοδωρίδης Παύλος του Νικολάου.

ε) Συστήνει μία (1) θέση Προσωρινής Προσωποπαγής 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Κα−
θαριστριών την οποία θα καταλάβει η Σιδηροπούλου 
Αρετή του Βασιλείου.

Οι ανωτέρω θέσεις θα καταργηθούν όταν κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2011 ύψους 129.191,00€, και αντίστοιχη για τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 3 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

      Αριθμ. 278 (10)
Μερική τροποποίηση του Κανονισμού Ιδρύματος Προ−

στασίας Νεότητος «Άγιος Γεώργιος − Άγιος Πολύ−
καρπος», δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ τ.Β΄, 
725/9.9.1991.

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντες υπ’ όψιν τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 1, 29, 59 και 67 του Νόμου 590/1977 

«Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος» (ΦΕΚ τ.Α΄ 146)

2. Το άρθρο 20 του υπ’ αριθμ. 1/1969 Κανονισμού «Περί 
οργανώσεως και διοικήσεως των εκκλησιαστικών Σω−
μάτων και Οργάνων» (ΦΕΚ τ.Α΄ 185/4.9.1970) και 

3. Τους θείους και ιερούς Κανόνες αποφασίζομεν 
την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού 
Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος «Άγιος Γεώργιος − 
Άγιος Πολύκαρπος», δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθμ. 
ΦΕΚ τ.Β΄, 725/9.9.1991 ως εξής:

Άρθρο 2
Σκοποί του Ιδρύματος

Σκοποί τον ευαγούς τούτου Ιδρύματος είναι η πα−
ροχή και εξασφάλιση, χωρίς επιδίωξη επιχειρηματικού 
κέρδους, σε κατάλληλους και ειδικά εξοπλισμένους 
χώρους του έμπρακτης αρωγής και συμπαράστασης 
στα νήπια, στα παιδιά και στους νέους της εφηβικής και 
μετεφηβικής ηλικίας σε θέματα αγωγής, εκπαίδευσης, 
μόρφωσης, επιμόρφωσης, πνευματικής καθοδήγησης 
και εν γένει ενισχύσεως στα πλαίσια της ελληνορθόδο−
ξης παιδείας και παράδοσης και γενικότερα στα πλαί−
σια του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Η λόγω και έργω 
διακονία προς ηθικοπνευματική και οικονομική αρωγή 
και ενίσχυση των παιδιών και των νέων της χώρας και 
μάλιστα των πλησίων δήμων, κοινοτήτων και οικισμών, 
με κατάλληλες εκδηλώσεις και ανάλογες παροχές και 
ειδικότερα με εκπαιδευτικές μορφωτικές διαλέξεις, εκ−
θέσεις και εκδηλώσεις προς καλλιέργεια και ανάπτυξη 
του φιλοχρίστου φρονήματος και των χριστιανικών 
αρετών του ελληνορθόδοξου πολιτισμού.

Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Για την επίτευξη του σκοπού, μέσα, αποτελούν ει−
δικότερα η ίδρυση και λειτουργία παιδικού και βρε−
φονηπιακού σταθμού, σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ακόμη και προσανατο−
λισμού), σχολών βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας, 
παραδοσιακών λαϊκών χορών, κατασκηνώσεων και 
κάθε άλλου συναφούς επιμορφωτικού και εκπολιτι−
στικού τρόπου συμπαραστάσεως. Επίσης είναι δυνατή 
η ανάληψη της διαχείρισης −ως φορέα υλοποίησης− 
κοινοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και πα−
γκοσμίων τοιούτων, για την πρόοδο και επίτευξη του 
ως άνω σκοπού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2011

Ο Μητροπολίτης
† Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02005020104110008*

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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 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.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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