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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  *Μεταφορά θέσης από το Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

   Με την με αριθμ. πρωτ. 114569/Β2/27−9−2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/1981 ΦΕΚ 237/1−
9−1981 τ. Α΄) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΙΑ και άλ−
λων τινών συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθη−
καν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του Νόμου 1288/1982 (ΦΕΚ 120/1−10−1982 τ.Α΄) «Ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και της ΥΕΝΕΔ καθώς και άλλες διατά−
ξεις», τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 410/1988 
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου του δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών 
ΝΠΔΔ», του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» και του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και 
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
(Συνεδρίαση αριθμ. Πράξης 1/14−10−2011) καθώς επίσης 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατόπιν της αριθ. 
4276/17−3−2012 αίτησης της υπαλλήλου, μετατάσσεται η 
Ματίνα Γκουβούση, του Νικολάου, υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη−
τας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού του Ανώτατου Τεχνο−
λογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Πειραιά στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού με 
την ίδια σχέση εργασίας.
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(Αριθμός βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: 21372/3−10−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1206/Γ΄/13.11.2012

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
    *Μεταφορά θέσης του Υπουργείου Αγροτικής

 Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Με την αριθμ. 9549/102384/4−10−2012 Πράξη του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 73 του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ 
26Α), και ύστερα από το αριθμ. 568/8049/91351/25−9−2012 
απόσπασμα πρακτικού του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
(συνεδρίαση 25ης Σεπτεμβρίου 2012) μετατάσσεται η υπάλ−
ληλος του κλάδου ΔΕ 13 Μεταφραστών −Διερμηνέων με 
βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο το βασικό του βαθμού, 
Σιγανού Σοφία του Μενελάου στον κλάδο ΔΕ4 Διοικητι−
κού−Λογιστικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που 
κατέχει, επειδή έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα για τον 
κλάδο αυτό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 3681/25−10−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1206/Γ΄/13.11.2012. 

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
Μονίμου Προσωπικού

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ 
F

(3)
   *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Παύλου Μελά Ν. Θεσ−

σαλονίκης στο Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας.

   Με την αριθμ. 1323/28−9−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Λαρισαίων Ν. Λάρισας , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 2932/27−1−2011 αίτηση της υπαλλήλου, με το 
αριθμ. 18/27−9−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, το αριθμ. 7/3−9−2012 
πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Θεσσα−
λονίκης και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Παύ−
λου Μελά (αριθμ. απόφασης 521/2−8−2012), μετατάσσεται 
η Σταβάρα Ελένη του Δημητρίου κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
Εργατών Πρασίνου με βαθμό Ε΄, από το Δήμο Παύλου 
Μελά Ν. Θεσσαλονίκης με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει στο Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρι−
σαίων 100137/28−9−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας 18248/208622/5−11−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1197/Γ΄/8.11.2012.

   Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Aριθμ. 19241/222264 (4)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κιλελέρ .

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 214, 

224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 
τ.Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 2503/97 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/97).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 κεφ. Α. παρ. 4ββ. του 
Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
τ.Α΄/27−12−2010).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04−09− τεύχος Β΄).

5. Τις διατάξεις των Π.Δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 
347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 και Π.Δ. 19/2011.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 
28/τ.Α΄/03−03−1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/
29−03−2010) και του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του Ν. 
2539/1997 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/04−12−1997) «Συγκρότηση της 
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικατα−
στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 2672/1998 
(ΦΕΚ 290/τ.Α΄/28−12−1998) «Οικονομικοί Πόροι της Νομ/
κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. 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/τ.Α΄). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕK 195/Α΄/
19−10−2004), «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού».

11. Toν Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων 
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/
σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.− Α.Ε.).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβί−
βαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β/11−3−2011).

13. Την υπ’ αριθμ. 131/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ περί «ψήφισης του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ» 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18303/112026/
29−09−2011 απόφασή μας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2316/
07−10−2011 (τ.Β΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 35/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Κιλελέρ περί «Τροποποίησης Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ», που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6731/70704/25−04−2012 
απόφασή μας, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1611/Β΄/10−05−2012 
(τ. Β΄).
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15. Το υπ’ αριθμ. 21489/17−10−2012 έγγραφο του Δήμου 
Κιλελέρ, με το οποίο εστάλη προς την υπηρεσία μας η 
υπ’ αριθμ. 202/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Κιλελέρ, περί «Τροποποίησης Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ». 

16. Το υπ’ αριθμ. 18/2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας, το οποίο πε−
ριλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 88 γνωμοδότηση υπέρ της 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κιλελέρ, αποφασίζουμε:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Κιλελέρ όπως παρακάτω:

Στο Μέρος 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο άρθρο 1 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στην ΕΝΟΤΗΤΑ 
Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΣΥΣΤΗΝΕΙ 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών.

 Στο Μέρος 1 του Οργανισμού του Δήμου μας που αφορά 
την διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου στην Ενότητα 
Β΄ Επιτελικές Υπηρεσίες και στο άρθρο 9 που αφορά τις 
αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματι−
σμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΟΡΙΖΕΙ 
οι ίδιες αρμοδιότητες του άρθρου 9 να αφορούν στις αρ−
μοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 Στο Μέρος 5 του Οργανισμού του Δήμου μας που 
αφορά τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δή−
μου και στο άρθρο 26 παρ.6 που αφορά τους προϊστα−
μένους του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΟΡΙΖΕΙ 
οι ίδιοι Κλάδοι να μπορούν να είναι προϊστάμενοι για 
το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η παρούσα τροποποίηση δεν προκαλεί επιπλέον δα−
πάνη στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου 
Κιλελέρ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18303/112026/
29−09−2011 απόφασή μας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2316/29−09−2011 (τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. 6731/70704/25−04−2012 απόφασή μας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1611/10−05−2012 (τ.Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 8 Νοεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ−ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ 

F
   Αριθμ. 16607 (5)

 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας .

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του Ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3−3−1994) «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά−
των Διοίκησης» του Π.Δ. 37α /1987, τις διατάξεις του Π.Δ. 
22/1990 και του Π.Δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 102 παρ. 1, 
104 παρ. 2, 254, 257 παρ. 2γ., 3 και 5, 258 παρ. 1, 2 και 3 
και 280 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α/07−06−20.10)

5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α/27−12−2010).

6. Την αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ηράκλειας, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 7226/16−6−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 
1541 /τ.Β΄/27−6−2011).

7. Την αριθ. 67/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ηράκλειας, με την οποία τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου.

8. Το αριθ. 7/12/23−7−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης 
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηράκλειας.

9. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 67/2012 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Ηράκλειας, με την οποία τροποποείται 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως 
προς το άρθρο 23 με την προσθήκη μιας (1) θέσης ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ, ως εξής:

Ειδικότητες Αριθμός θέσεων
ΠΕ Οικονομικού 1
ΔΕ Διοικητικών Γραμμα−
τέων

1

ΔΕ Χειριστών Γκρέιντερ 1
ΔΕ1 Διοικητικού 1
ΔΕ Διοικητικού 1
ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονι−
κών Υπολογιστών

1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1
YE Καθαριότητας 1
ΥΕ Εργάτης γενικών Καθη−
κόντων

1

ΥΕ Καθαριστριών Σχο−
λικών Μονάδων (πλήρης 
Απασχόλησης)

8

ΥΕ Καθαριστριών Σχολι−
κών Μονάδων (Μερικής 
Απασχόλησης)

12

Σύνολο προσωποπαγών 
θέσεων ΙΔΑΧ

29

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7226/16−6−2011 απόφαση 
του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
(6)

    *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού 
Θεσσαλονίκης στο Δήμο Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής.

  Με την αριθ. 213/18399/08−10−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Σιθωνίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007− 
ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ 180/Α/22−08−2011), των άρθρων 33 και 35 παρ. 5 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011), καθώς και του 
άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) και 
ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θεσσα−
λονίκης η οποία παρέχεται με την αριθ. 69569/10−08−2011 
απόφαση του, τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην αριθ. 26/2011 απόφαση του 
καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 13/16−12−2011 
(θέμα 1ο) Συνεδρίασης του, μετατάσσεται ο Κέντρος 
Γεώργιος του Χρήστου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού, από το Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσ−
σαλονίκης στο Δήμο Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Σιθωνίας 16157/04−09−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης 24804/19−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1203/Γ΄/12.11.2012

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
(7)

    *Μεταφορά θέσης του Δήμου Κιλκίς.

   Με την αριθ. 57118/25−9−2012 απόφαση του Αναπληρωτή 
Δημάρχου Κιλκίς Νομού Κιλκίς, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφος 1 και 79 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2007), του άρθρου 68 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/A/22−8−2011), των άρθρων 33 και 35 
παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011), 
καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7−6−2010) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού 
Κιλκίς, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 
2/19−9−2012 συνεδρίασης του, μετατάσσεται ο Δημήτριος 
Ξυγαλατάς του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 
Κιλκίς, με βαθμό Δ' από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαρι−
ότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, (ημερομηνία κτήσης 
πτυχίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 16−6−1998), με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κιλκίς για την ύπαρξη πιστώσεων:  
58279/2−10−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης: 11697/9−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1203/Γ΄/12.11.2012.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
(8)

      *Μεταφορά θέση από την Περιφέρεια Αττικής στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

   Με την αριθ. 168349/ 3394/12 −07−2012 Κοινή Απόφα−
ση Περιφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας και Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 
άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 35 
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
των υπηρεσιακών συμβουλίων των Νομαρχίας Αθηνών 
και Ε.Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς και Ν.Α. Αχαΐας (υπ' αριθ. 
21/31−08−2010 και 53/6−9−2010 αντίστοιχα), μετατάσσεται 
η μόνιμη υπάλληλος Κορδά Αικατερίνη του Νικολάου, 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Περιβάλλοντος με βαθμό Ε', η 
οποία κατέχει οργανική θέση, από την Περιφέρεια Ατ−
τικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΠΕ Αχαΐας, 
με μεταφορά της θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακ/
σης: 9499./11−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1195/Γ΄/8.11.2012.

Οι Περιφερειάρχες

   Δυτικής Ελλάδας Αττικής

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 108/2012 (9)
Συγχώνευση των νομικών προσώπων με την επωνυμία «ΚΟΙ−

ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με διακριτικό 
τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» 
και «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και την σύσταση νέου νομι−
κού προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», 
με τον διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:,
1. Την παρ. 1 του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006
2. Την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012
3. Τις διατάξεις των άρθρων 103 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ’ αριθμ. 42/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβου−

λίου Ερέτριας, για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ−
μία «Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ερέτριας» με διακριτι−
κό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» και το ΦΕΚ Β΄ 
1494/17.06.2011 στο οποίο δημοσιεύτηκε.

5. Την υπ’ αριθμ. 42/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Ερέτριας, για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ−
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μία «Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Ερέτριας» με διακριτικό τίτλο «H Αμαρυνθία Άρτεμις» 
και το ΦΕΚ Β΄ 1495/17.06.2011 στο οποίο δημοσιεύτηκε.

6. Την εγκύκλιο 22/ οικ. 48431/05−12−2001 του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

7. Το προσωπικό που απασχολούνταν στα υπό συγ−
χώνευση Ν.Π.Δ.Δ.

8. Την υπ’ αριθ. 2725/155765/29−10−2012 επικύρωση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας αναφορικά µε «Επικύ−
ρωση της µε αριθμό 108/2012 απόφασης του ∆.Σ του 
Δήμου Ερέτριας», αποφασίζει ομόφωνα:

Συγχωνεύει τα υφιστάμενα Ν.Π.∆.∆. Δήμου Ερέτριας 
µε την επωνυμία: 

α)«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με 
διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ»

 β) «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» 

Συνιστά στο Δήμο Ερέτριας Νομού Εύβοιας Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.∆.∆) µε την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ−
ΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦ−
ΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», με έδρα την πόλη της Ερέτριας, 
ως ίδιο Ν.Π.∆.∆. το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό µε το 
άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές εγκυκλίους 
του ΥΠΕΣΑΗ∆.

Σκοπός
Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

είναι η ίδρυση δομών και η ανάπτυξη δράσεων στους 
τομείς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ με στόχο:

• Η ανάπτυξη θεσμών κοινωνικής πολιτικής, ψυχαγω−
γίας και απασχόλησης επιλεγμένων ομάδων, κατοίκων 
της περιοχής.

• Η ανάληψη από τον Δήμο Ερέτριας και του Ν.Π.Δ.Δ. 
μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ή εκχώρησης, ή 
μέσω άλλης προβλεπόμενης από τη νομοθεσία δια−
δικασίας, δραστηριότητες στο αντικείμενο κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

• Η ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, 
σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς της περιοχής, για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος κοινωνικής προστασίας.

• Η υλοποίηση παρεμβάσεων προς όφελος των ΑΜΕΑ.
• Η υλοποίηση δομών κοινωνικών υπηρεσιών. Τράπεζα 

αίματος.
• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων για νήπια και βρέ−

φη.
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων συμβουλευτικής προς 

γονείς, δημότες και κατοίκους του Δήμου Ερέτριας, με 
αντικείμενα την διαπαιδαγώγηση και την ψυχοσυναισθη−
ματική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας.

• Η ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου
• Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Η φύλαξη, επιμέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και δι−

ατροφή βρεφών και νηπίων με σκοπό την ισόρροπη 
και ισόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η 

εξυπηρέτηση της υγιούς σωματικής εξέλιξης των βρε−
φών και νηπίων και η ανάπτυξη των νοητικών ικανοτή−
των τους. Η υποστήριξη της ανάπτυξης της γλωσσι−
κής έκφρασης δημιουργικότητας και σκέψης τους και 
η απόκτηση όλων των αναγκαίων υγιεινών και ηθικών 
συνηθειών ενός πολιτισμένου ανθρώπου.

• Η διδασκαλία και η εκπαίδευση των νηπίων της προ−
σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Υπουρ−
γείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Η 
υποβοήθηση και συμπλήρωση της αγωγής που δίνει η 
οικογένεια, με εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 
και συμβουλευτικών προγραμμάτων.

• Τη δημιουργία κέντρων διά βίου μάθησης. Δράσεις 
επιμόρφωσης ενηλίκων για υγεία, πολιτισμό, περιβάλ−
λον, ένταξη μεταναστών και σχολές γονέων.

• Δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
• Η συνεργασία με φορείς, ιδρύματα πανεπιστήμια, 

που το αντικείμενό τους άπτεται των σκοπών και δρα−
στηριοτήτων του νομικού προσώπου, είτε σε τοπικό 
εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο.

• Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προ−
στασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου 
Ερέτριας, καθώς και η παροχή ιατροκοινωνικής προστα−
σίας, ώστε να παραμείνουν ενεργά στην οικογένεια και 
στην κοινότητα. 

• Η παροχή σε ηλικιωμένα άτομα του Δήμου μας, 
ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, ιατρικής, νο−
σηλευτικής φροντίδας, φυσιοθεραπείας και εργοθε−
ραπείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά και κοινοτι−
κά που αφορούν Βοήθεια στο Σπίτι, κοινωνική μέριμνα 
ΚΗΦΗ, ΑΜΕΑ, δια βίου μάθησης κλπ.

• Η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους στο σπίτι κατά 
περίπτωση. Η βελτίωση ποιότητας ζωής των ηλικιωμέ−
νων μέσα από τη συντροφικότητα, την ενασχόληση σε 
ομάδες αυτενέργειας με ποικίλες δραστηριότητες. Η 
ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών 
κτλ.

• Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης 
ψυχαγωγίας, εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και αρ−
χαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, θαλάσσια μπάνια κλπ.

• Η έρευνα και η ενασχόληση σχετικών θεμάτων με 
την τρίτη ηλικία.

• Η προσφορά υπηρεσιών με εφαρμογή προγραμμά−
των λαϊκής επιμόρφωσης.

• Η μέριμνα, η οργάνωση και η πραγματοποίηση 
πνευματικών καλλιτεχνικών, τοπικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

• Προσφορά προς τους κατοίκους του Δήμου Ερέ−
τριας, πολιτιστικών εκδηλώσεων με χαμηλό κόστος και 
αποκεντρωμένη διάρθρωση.

• Τήρηση και λειτουργία δημοτικής πινακοθήκης. Συ−
γκέντρωση έργων των εικαστικών τεχνών από δωρεές, 
αγορές, προβολή καλλιτεχνών και δημιουργών, η αισθη−
τική αγωγή του λαού, η διάσωση των καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών μας θησαυρών.

• Η οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων και ανταλλαγή 
εμπειριών με παρεμφερή ιδρύματα.

• Δημιουργία τμήματος προστασίας αρχαιοτήτων και 
μνημείων.

• Δημιουργία τμήματος χορού, τμήματος Ωδείου, 
χορωδίας, φιλαρμονικής, τμήμα θεάτρου, τμήμα λαο−
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γραφίας και λαϊκής τέχνης, τμήμα ζωγραφικής και αγι−
ογραφίας.

• Η προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής πνευμα−
τικής ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και 
ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων της περιοχής.

• Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικα−
νοτήτων.

• Η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, 
διάδοση των αρχών του ολυμπισμού, ειρήνη, ευγενή 
άμιλλα, συνεχής προσπάθεια για βελτίωση, σεβασμό 
στους κανόνες, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνι−
σμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 

• Η δημιουργία τμήματος νεότητας για κλασικό αθλη−
τισμό, αθλοπαιδιών θαλασσίων αγωνισμάτων.

• Η κατασκευή, η διαχείριση, η συντήρηση και η σω−
στή λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, 
κέντρων νεότητας, χώρων αθλοπαιδιών, γυμναστικής 
και λοιπών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων.

• Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τοπικών εκ−
δηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και 
άλλα, για την εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προ−
σώπου στα θέματα αθλητισμού.

• Η αξιοποίηση προγραμμάτων στήριξης του πολιτιστι−
κού τομέα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε συ−
νεργασία με άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων διάδοσης της καλλιτε−
χνικής παιδείας, μουσική χορός, θέατρο, κινηματογρά−
φος, φωτογραφία κλπ.

• Δραστηριότητες κατάρτισης, εκπαίδευσης, επιμόρ−
φωσης, καθώς και λειτουργία σχολών ρυθμικής γυμνα−
στικής, μουσικής, εικαστικών τεχνών και εφαρμοσμένων 
επιστημών.

• Η ανάληψη από τον Δήμο Ερέτριας και το νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου μέσω προγραμματικών συμ−
βάσεων, ή εκχώρησης, ή μέσω άλλης προβλεπόμενης 
από την νομοθεσία διαδικασίας δραστηριότητα στα 
αντικείμενα πολιτισμού.

• Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.
• Υλοποίηση παρεμβάσεων, ευαισθητοποίησης για 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η συμμε−
τοχή σε εκθέσεις για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, 
περιβάλλοντος.

• Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου 
και η ίδρυση και λειτουργία περιφερειακών πολιτιστικών 
και πνευματικών κέντρων.

• Η πάσης φύσεως υποστήριξη (οικονομική, υλική, ηθι−
κή, κλπ) φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού− πνευ−
ματικού− κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη 
χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

• Την ανάπτυξη και στήριξη του εθελοντισμού και 
πρωτοβουλιών «υιοθετώ και προστατεύω».

• Η ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου, 
η ίδρυση και λειτουργία περιφερειακών και τοπικών 
Λαογραφικών Μουσείων.

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ιατρείων.
Διοίκηση του νέου νομικού προσώπου:
Το Ν.Π.Δ.Δ. πρόσωπο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:

• Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο εάν είναι μέλος του Δ.Σ., 
με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των Δημοτικών Συμβού−
λων,

• οκτώ (8) Δημοτικούς Σύμβουλους, εκ των οποίων 
δύο (2) προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας και 
σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν τους ορίσει αυτοί 
ορίζονται από την πλειοψηφία,

• τρεις (3) δημότες που έχουν ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση, ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το 
σκοπό του νομικού προσώπου

• έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού 
προσώπου αν αυτό απασχολεί περισσότερους από 10 
εργαζόμενους, με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των δη−
μοτών.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
Οι πόροι του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

που συνιστάται είναι οι εξής:
• Η ετήσια επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π.
• Έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δήμο.
• Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το 

κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρό−
σωπο, είτε προς το Δήμο Ερέτριας για λογαριασμό του.

• Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

• Έσοδα και οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
• Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.
• Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχο−

νται από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προς 
τους δημότες. 

• Ετήσιες επιχορηγήσεις εκ μέρους της Τοπικής Αυτο−
διοίκησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις επι−
χορηγήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε 
άλλου κρατικού φορέα και διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

• Δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα εξ 
αυτών εισοδήματα, στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
από το Ν.Π.Δ.Δ, τους τόκους από τις καταθέσεις του 
σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και 
οποιοδήποτε άλλο έσοδο μπορεί να προκύψει από τις 
δραστηριότητές του.

Περιουσία:
Περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 

είναι:
• Η κινητή και ακίνητη περιουσία των συνενούμενων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
• Η κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί 

ή δωριθεί
• Τα οικοδομήματα, οι μηχανικές εγκαταστάσεις, ο 

εξοπλισμός και οι χώροι που θα παραχωρήσει ο Δή−
μος Ερέτριας, το Κράτος ή άλλος φορέας για την δη−
μιουργία των εγκαταστάσεων του και ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων.

Εκπροσώπηση:
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου στα Δικαστήρια και σε κάθε 
δημόσια αρχή και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Οι εκκρεμείς δίκες 
συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς καμία 
ειδική διατύπωση για τη συνέχιση απ’ αυτό.

Προσωπικό του νέου νομικού προσώπου:
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παρα−

πάνω συγχωνευόμενα Νομικά Πρόσωπα, μεταφέρονται 
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αυτοδίκαια στο νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που 
δημιουργείται. Στις θέσεις αυτές εντάσσεται το προ−
σωπικό, με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε 
στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

Λοιπές ρυθμίσεις:
Στην περιφέρεια του νέου Δήμου είναι δυνατόν να λει−

τουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή παραρ−
τημάτων του ανωτέρω νομικού προσώπου για την καλύ−
τερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές 
συγκροτούνται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου, αντίστοιχες άμισθες επιτροπές στις 
οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των 
χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών και ένας υπάλλη−
λος και αν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος. Οι επιτροπές 
αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώ−
νουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουρ−
γία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Η σφραγίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» 
αποτελείται από τρείς επάλληλους και ομόκεντρους κύ−
κλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04 
μ. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 48/1975 (ΦΕΚ 
108 τεύχος Α). Στον δεύτερο κύκλο αναγράφεται το όνομα 
του Δήμου και η επωνυμία του Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής: Δήμος 
Ερέτριας «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ». Στον εξωτερικό 
κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «Ελληνική Δημοκρατία».

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονο−
μικού Έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ερέτρια, 18 Ιουλίου 2012
Η Πρόεδρος 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΛΑΚΑ − ΜΠΕΤΣΑ
F

(10)
    *Μεταφορά θέσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 1888/29−10−2012 Πράξη του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Κερκύρας, που εκδόθη−
κε μετά από την υπ’ αριθμ. 27/19−10−2012 απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής και σύμφωνα με τα άρθρα 70, 
73, και 74 του Ν. 3528/2007 και την παρ. 5, του άρθ. 35, 
του Ν. 4024/2011 (σύμφωνη γνώμη του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Κερκύρας, 
αριθμ. πρακτικού 2/19−10−2012), μετατάσσεται η ΜΑΡΙΑ 
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,υπάλληλος κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού με βαθμό Δ, Μ.Κ. 2, σε κλάδο 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο 
Μ.Κ. με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Διοικητικού − Οικονομικού 
του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 1848/19−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1206/Γ΄/13.11.2012
   Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
F

(11)
     *Μεταφορά θέσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Με την 3113/7.8.2012 Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη−

κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του 
ν. 3230/2004, των άρθρων 70, 74 και 77 του ν. 3528/2007 
και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 και την από 
27−6−2012 γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητι−
κού Προσωπικού, μετατάσσεται ο Γεώργιος Μπεκιάρης 
του Παναγιώτη από την προσωρινή θέση Διοικητικού 
υπαλλήλου ΤΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών 
με βαθμό Δ', σε προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλλή−
λου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας και 
με τον ίδιο βαθμό, επειδή κατέχει το τυπικό προσόν 
της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται, πτυχίο του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει.

(Aριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 21460/5.10.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1139/Γ΄/23.10.2012 

  Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

F

(12)
    *Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Με την αριθμ. 8968/18.07.2012 Πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 5 του Ν. 3230/04, 
του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 35 § 5 
του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται η Δόικου Σοφία του 
Δημητρίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ, ειδικότη−
τας Διοικητικού Λογιστικού, με Μ.Κ.2 και βαθμό Ε' του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας 
στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού−Οικονο−
μικού, με Μ.Κ. 2ο και με βαθμό Ε', κατά την 31.05.2012 
ημερομηνία συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 20502/21.9.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1139/Γ΄/23.10.2012

   Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

F

(13)
    *Μεταφορά θέσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

   Με την υπ' αριθμ. 4106/26.10.2012 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρ. 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/ 
1983), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 
2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 
(Φ.Ε.Κ 114/τ.Α΄/2001) τις διατάξεις των άρθρων 24 & 25 
του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/2007), του άρθρου 9 του
Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/4−9−2009 τ.Α΄) και τις διατάξεις 
του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6−9−2011 τ.Α΄) μονιμοποιείται 
ο Παπανικολάου Νικόλαος του Πέτρου, μέλος Εκπαι−
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρ−
μογών, του Τομέα «Συστημάτων και Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας» με εξειδίκευση «Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 
και Ηλεκτρονικά Ισχύος», του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, 
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της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του 
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η θέσης του μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσωπο−
παγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1206/Γ΄/13.11.2012 

  Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ

F
(14)

    *Μεταφορά θέσης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι−
σης Δημοσίων Υπαλλήλων.

   Με την υπ’ αριθμ. 91594/56812/23−10−2012 απόφαση 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμεί−
ου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, με−
τατάσσεται η υπάλληλος Χονδρογιάννη Αγγελική του 
Αρσενίου κατηγορίας TE κλάδου TE Διοικητικού − Λο−
γιστικού με βαθμό Ε΄, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και της παρ. 5 
του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, και ύστερα από την 
13−7−2012 απόφαση (Συνεδρίαση 29η, θέμα 1ο) του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου του ΤΕΑΔΥ, με ταυτόχρονη με−
ταφορά της θέσης της από τον κλάδο TE Διοικητικού − 
Λογιστικού στον κλάδο της ανώτερης κατηγορίας ΠΕ 
Διοικητικού − Λογιστικού.

Κατατάσσεται αναδρομικά στο βαθμό Ε΄ της ΠΕ κα−
τηγορίας από 1−11−2012 επομένη της κατάθεσης του 
αντίστοιχου τίτλου σπουδών στην υπηρεσία.

Για την προκαλούμενη δαπάνη μετάταξης της ανω−
τέρω υπαλλήλου είναι εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0211) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. έτους 2012, 
σύμφωνα με την από 23−10−2012 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΓΚΑΣ 
  F

(15)
    *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

  Με την υπ’ αριθμ. 10/02/9765/651/11−10−2012/11−10−2012 

απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
η οποία εκδόθηκε μετά την θετική γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 26ης Συνεδρίας/13−9−2012 
(θέμα 1°) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
69, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 35 παρ. 
5 του Ν. 4024/11 μετατάσσεται η ΜΠΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του 
Πέτρου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού − Συν. Ανελκυστήρων με βαθμό Γ', σε θέση 
του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού − Κλητήρων, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της στον κλάδο, με 
τον βαθμό που κατέχει.

*Δημοσιεύθυηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1197/Γ/8.11.2012.

  Ο Διοικητής

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(16)
       Στην αριθμ. Δ6Α 1144680 ΕΞ2012 απόφαση του Υπουρ−

γού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2828/τ.Β΄/ 
19.10.2012, στη σελίδα 43611, στα περιεχόμενα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

Από το εφαλμένο: «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων 
Δ.Ο.Υ.»

Στο ορθό: «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ανάλογη δημοσί−

ευση−διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3011/τ.Β/13.11.2012 παύει να ισχύει.

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F

(17)
       Στην υπ' αρ. 781/08−02−2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1626/10−05−2012 (τεύχος Β) στη 
σελίδα 24703 στη Α στήλη στον στίχο 5 διορθώνε−
ται η ημερομηνία της απόφασης από την εσφαλμένη 
08/02/2012 στη ορθή 08/03/2012.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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