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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Αριθμ. 7004/3/40−π΄
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7004/3/47/27.11.2007 από−
φασης Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα Β 2266».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3

4
5
6
7

8

9

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (Α΄ 232).
3. Την υπ’ αριθμ. 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (Β΄ 3) «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και
σύστασης θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών»
4. Το π.δ. 4/8.1.2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Το π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο
Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241)
6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι περιπτώσεις Α1 και Α2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
7004/3/47/27.11.2007 απόφασης του Υπουργού και Υφυ−
πουργού Εσωτερικών που αφορούν την μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα/Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Τάξης/Υπουργείου Εσωτερικών για
θέματα του άρθρου 33 παρ. 3 του π.δ. 24/1997 και των
άρθρων 10 παρ. 2, 34 παρ. 3 και 36 παρ. 1 του ιδίου π.δ.
καταργούνται.
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.244/44/300920/Σ.3383
(2)
Χρησιμοποίηση Αριθμού Εθνοφυλάκων για Φρούρηση
Αποθηκών Πυρομαχικών, Καυσίμων, Υλικών Επιστρά−
τευσης και Λοιπών Εγκαταστάσεων του Στρατού Ξη−
ράς, για το έτος 2009.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1295/1992,
περί «Εθνοφυλακής».
β. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3257/2004
(ΦΕΚ Α΄ 143).
γ. Τις διατάξεις 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 υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40/16.01.2009).
3. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.09.2007 απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων, Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυ−
πουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/24.9.2007/Β΄).
4. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
καθώς και το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του ΥΠΕΘΑ ύψους έξι εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων
(6.070.000) € για το έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΕΘΑ (Ειδ. Φορέας
11−200, ΓΕΣ, ΚΑΕ 0483), που έχουν προβλεφθεί στον υπόψη
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Τη χρησιμοποίηση, κατά το έτος 2009, εννιακοσίων
ογδόντα επτά (987) εθνοφυλάκων, για φρούρηση απο−
θηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης
και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς.
2. Τον καθορισμό της ημερησίας αποζημίωσης των
εθνοφυλάκων σε δέκα πέντε (15) €.
3. Στους παραπάνω εθνοφύλακες που θα χρησιμοποι−
ηθούν κατά το έτος 2009, πέραν της ανωτέρω αποζη−
μίωσης, θα καταβληθεί και εφάπαξ χρηματικό βοήθημα,
όπως παρακάτω:
α. Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου και θα
είναι ίσο με το δεκαπενταπλάσιο της ημερήσιας απο−
ζημίωσης που λαμβάνουν.
β. Την 15η Δεκεμβρίου και θα είναι ίσο με το τριακοντα−
πλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης που λαμβάνουν.
4. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.1.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 262063
(3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−
γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώ−
ρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του
ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3399/2005
(ΦΕΚ Α΄ 255) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006
(ΦΕΚ Α΄ 249).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄
280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του
άρθρου 36.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
«Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
3. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.», όπως ισχύει κάθε
φορά.
4. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
5. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013».
6. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.ΧΙ.2007 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως
ισχύει κάθε φορά.
7. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» και
συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 6, αυτού.
8. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1290/2005 του συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
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των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ε.Γ.Τ.Ε. και του
Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού.
9. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Το υπ’ αριθμ. 18579/11.2.2009 έγγραφο του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) –
Ν.Π.Ι.Δ..
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το
Παράρτημα Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του
ν. 3614/2007, εκχωρεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας μέρος των καθηκόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, για
το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αναλαμβάνουν τη πα−
ραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής των
δικαιούχων στο πλαίσιο των Μέτρων:
1.1.2. Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, 1.2.1. Εκσυγχρονι−
σμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων − υπομέτρο Α και 1.2.3.
Αύξηση αξίας των γεωργικών προϊόντων − υπομέτρο Α
του Άξονα προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνι−
στικότητας του τομέα της γεωργίας και δασοκομίας»,
καθώς και τον έλεγχο και την έγκριση των πληρωμών
για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων στο πλαίσιο
των Μέτρων:
1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτι−
κή νομοθεσία του Άξονα προτεραιότητας 1 «Βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και
δασοκομίας».
2.1.3. Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συν−
δέονται με την Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ),
2.1.4. Γεωργο − περιβαλλοντικές ενισχύσεις και 2.1.6.
Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις του Άξονα
προτεραιότητας 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και
της υπαίθρου» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη
2007−2013.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα
στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την
εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται
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για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχουν
επαρκή εχέγγυα ότι:
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.
2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.
4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.
5. Αποδέχονται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
παρέχουν σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδι−
οτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.
6. Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
7. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις δια−
δικασίες που τηρούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληρο−
φορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και
τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν και θα ορι−
στούν στη Σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας
υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ανά μέτρο.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχωρη−
θέντων αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα των
πληρωμών και της προστασίας των οικονομικών συμ−
φερόντων της Κοινότητας στα πλαίσια της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε σχέση με τα καθή−
κοντα που τους εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2
της απόφασης αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά
εκτελούνται σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Παράρτημα Ι
του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής) και την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3. Παρέχει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πρόσβα−
ση σε εφαρμογές λογισμικού και συστήματα για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που εκχωρεί
σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στις Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 3524
(4)
Έγκριση κατάρτισης προς υπογραφή, συμβάσεων μί−
σθωσης έργου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ιωαννίνων με τέσσερα (4) άτομα διαφόρων ειδικοτή−
των και κατηγοριών ως εξής: τριών (3) ΠΕ και ενός
(1) TE, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 21).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997
«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» ως και τις όμοιες του ν. 2367/1993 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορι−
σμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
4. Την πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, (αριθ−
μός εγγράφου 42020/22.7.2008) για έγκριση σύναψης
συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα δι−
αφόρων ειδικοτήτων, τρία (3) κατηγορίας ΠΕ, και ενός
(1) κατηγορίας TE για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
5. Την βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(αριθμός εγγράφου 2/56801/12.12.2008) σχετικά με την
κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.1/18/20611/21.1.2009
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
15/21.12.2007 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 288 Α΄) «Παράταση της ισχύος
της υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/27.12.2006) «Ανα−
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, συμβάσεων μίσθωσης έργου
με τέσσερα (4) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, τρία (3)
άτομα κατηγορίας ΠΕ και ενός (1) κατηγορίας TE, με
αντικείμενο έργου την καταγραφή, σύνταξη και κατα−
χώρηση και σε ηλεκτρονική μορφή όλων των σχετικών
στοιχείων που αφορούν της Ανώνυμες Εταιρείες και
ΕΠΕ του Νομού Ιωαννίνων με επίσκεψη στις έδρες των
συγκεκριμένων εταιρειών, ώστε να υποβοηθηθεί και να
εξυπηρετηθεί, το έργο της σύνταξης και τήρησης του
Γενικού Εμπορίου Μητρώου Εταιρειών και να επιτευχθεί
η υλοποίηση και λειτουργία του προγράμματος της
Κοινωνίας της Πληροφορίας και της διασύνδεσης των
Εταιρειών με τις Υπηρεσίες της Δ/νσης Εμπορίου και
Απασχόλησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννί−
νων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους υπό την απα−
ραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του

άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων
ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα
και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των
συμβάσεων αυτών.
7. Το υπ’ αριθμ. 5131/16.02.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο μας ανακοινώνεται η
έγκριση για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου από
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με τέσσερα
(4) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, τρία (3) κατηγορίας
ΠΕ και ενός (1) κατηγορίας TE για χρονικό διάστημα
ενός (1)έτους
8. Την υπ’ αριθμ. 165/20.6.2008 γνωμοδότηση του Προϊ−
σταμένου της Νομικής Δ/νσης της Ν.Α.Ι Δημητρίου Γαρ−
δίκου ο οποίος γνωμοδότησε ότι οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου που πρόκειται να συναφθούν είναι γνήσιες συμβά−
σεις έργου και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία
9. Ως αμοιβή του έργου ορίζεται το ποσό των δέκα
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (14.988)
ευρώ για έκαστο άτομο της κατηγορίας ΠΕ και το
ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα
έξι (14.196) ευρώ για το άτομο της κατηγορίας TE, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε όπως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννί−
νων προβεί στην κατάρτιση προς υπογραφή συμβάσεων
μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα διαφόρων ειδικο−
τήτων, τρία (3) κατηγορίας ΠΕ και ενός (1) κατηγορίας
TE με αντικείμενο έργου όπως αυτό προσδιορίζεται στο
υπό στοιχείο −6 − του σκεπτικού της παρούσας απόφα−
σης, διάρκειας ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 23 Φεβρουαρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. 1100
(5)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αποστόλου
Παύλου σε τριμελή επιτροπή.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 «Αρμοδιότη−
τες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του
ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσε−
ων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
3. Την υπ’ αριθμ. 3928/19.6.2003 απόφασή μας (ΦΕΚ Β΄
908/4.7.2003) σχετικά με τη σύσταση στο δήμο Αποστό−
λου Παύλου Ν. Ημαθίας, ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης
και αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου».
4. Την υπ’ αριθμ. 7527/10.9.2007 (ΦΕΚ 1912 Β/14.9.2007)
απόφασή μας, σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επι−
τροπής στη Δ.Ε.Υ.Α. Αποστόλου Παύλου στην οποία
μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της
επιχείρησης.
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5. Την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.
Αποστόλου Παύλου, με την οποία τροποποιείται η σύν−
θεση της ανωτέρω επιτροπής.
6. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317 Β/13.11.2008)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας», αποφασίζουμε:
Α. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποστόλου Παύλου με την
οποία αντικαθίστανται τα τακτικά μέλη της τριμελούς
επιτροπής, στην οποία έχει μεταβιβάσει μέρος των αρ−
μοδιοτήτων του − εξαιρουμένων των περιπτώσεων των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 1069/1980.
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 7527/10.9.2007 από−
φασή μας, αντικαθιστώντας το μέρος της παραγράφου
Α, όπου αναφέρονται τα τακτικά μέλη της ανωτέρω
επιτροπής ως εξής:
«Τακτικά μέλη:
1. Λιλιόπουλος Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
της επιτροπής.
2. Γιαννακοβίτης Δημοσθένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Αντιπρόεδρος της επιτροπής.
3. Κελεσίδης Χρήστος, μέλος Δ.Σ., μέλος της επιτρο−
πής».
Γ. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 7527/10.9.2007 απόφασή
μας, παραμένει ως έχει.
Δ. Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αποστόλου
Παύλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 20 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΝΑΣ
F
Αριθμ. 1317
(6)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας.
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Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Καρδίτσας, σε εξοπλισμό Η/Υ, συντηρήσεις εξοπλισμού,
γραφική ύλη, μετακινήσεις, υπερωρίες υπαλλήλων, που
προκύπτουν από τη διεκπεραίωση των διοικητικών
πράξεων που σχετίζονται με τα αντικείμενα των προ−
γραμμάτων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και Εκμηχάνισης
Γεωργίας (ταξινόμηση, απογραφή, έκδοση αδειών κυ−
κλοφορίας κ.λπ.).
5. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας για την
καλή λειτουργία της και τη σχετική εισήγηση του Δι−
ευθυντή της.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων
της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, οι οποίες έχουν εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του 2009 της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Καρδίτσας στον Φορέα 294α ΔΕΒ και ΚΑΕ
0511000, αποφασίζει:
Εγκρίνει και κατανέμει τις ώρες υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για τους υπαλλήλους της Διεύ−
θυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Καρδίτσας (φορέας 294α ΔΕΒ, ΚΑΕ 0511000),
που θα ασχοληθούν με τα προγράμματα:
α) Αγροτικός Εξηλεκτρισμός
β) Εκμηχάνιση Γεωργίας (ταξινόμηση, απογραφή &
έκδοση αδειών κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων
κ.λπ.), κατά το 1ο 6μηνο του 2009, ως εξής:
• Ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχο−
ληθούν υπερωριακά κατά μήνα είναι δέκα έξι (16).
• Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
θα είναι μέχρι 1110.
• Το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για την πα−
ραπάνω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβεί τα
7.750,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 25 Φεβρουαρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ
F
Αριθμ. 927
(7)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού απασχολουμέ−
νου στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2009.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του ν. 2738/
9.9.1999 (ΦΕΚ 180Α΄) «Η διαπίστωση αναγκών υπερω−
ριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις γίνεται με απόφαση του
οικείου Νομάρχη».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 σχετικά
με την υπερωριακή εργασία.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 58614/17.9.2008 από−
φαση διάθεσης πίστωσης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους 7.750,00 €, προκειμένου
να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτ/σης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της NAM,
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε (ΦΕΚ 1969/
30.12.2005 τ.Β΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/
1999.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1992.
6. Τις ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση του
εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτο−
νίας 2009.
7. Την υπ’ αριθμ. 919/19.2.2009 απόφασή μας με την
οποία ορίζονται οι δικαιούχοι.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Το υπ’ αριθμ. 125789/18.2.2009 έγγραφο της Γεν. Δ/
νσης Φυτ. Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Αν/ξης,
όπου καθορίζει τις ώρες των Υπαλλήλων που ασχολού−
νται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής αμοιβής εργα−
σίας του προσωπικού της Δ/νσης Αγροτικής Αν/ξης και
Τροφίμων Τριφυλίας που απασχολείται στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας 2009 και για το χρονικό διάστημα από
1.3.2009 έως 31.12.2009 ως ακολούθως:
α. Δ/ντής Δακοκτονίας συνολικά μέχρι 300 ώρες απο−
γευματινής εργασίας και μέχρι 100 ώρες νυχτερινές
και αργιών.
β. Επόπτες Δακ/νίας και αναπληρωτές τους, συνολικά
μέχρι 500 ώρες απογευματινής εργασίας και μέχρι 100
ώρες νυχτερινές και αργιών, για κάθε έναν επόπτη εκ
των δύο.
γ. Λογιστής και αναπληρωτής του, συνολικά μέχρι 450
ώρες απογευματινής εργασίας.
δ. Γραμματέας και αναπληρωτής του, συνολικά μέχρι
200 ώρες απογευματινής εργασίας.
Οι πιστώσεις ύψους 20.000,00 ευρώ θα καλυφθούν
από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δακοκτονίας ΚΑΕ
5241.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κυπαρισσία, 20 Φεβρουαρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
F

Αριθμ. 7728
(8)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της ΚΤΗΜΑΤΙ−
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και
νυν ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΑΕΚΑΣ) και σύστα−
ση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
(Αριθμ. 138/2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 1002/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με
την υπ’ αριθμ. 12830/22.12.2008 απόφαση της Δ/νσεως Το−
πικής Αυτοδιοικήσεως και Διοικήσεως Ν. Σερρών, εγκρί−
θηκε η μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχειρήσεως
με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» (Κ.Α.Δ.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» (Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 269 και 270 του ν. 3463/2006
και του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, σύμφωνα με τις
οποίες με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του
Δήμου και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να
μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικό−
τητος και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες
αυτού ή των νομικών του προσώπων.
Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επι−
χειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι
31.12.2005.
Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή σε νομικά
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε
κενές οργανικές θέσεις, είτε με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς

θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ή παρεμ−
φερούς ειδικότητος, διέπεται δε ως προς τους όρους
και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε
για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους.
Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε
ένα μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε
πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς
θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο
και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ότι σε κάθε περίπτωση το μεταφερόμενο προσωπι−
κό θα πρέπει να απασχολείτο στην επιχείρηση με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005 (άρθρο 269
παρ 3 ν. 3463/2006 και να τηρήθηκε η διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 ή
να έχει προσληφθεί πριν την 8ην Οκτωβρίου 1997.
4. Την οικονομοτεχνική μελέτη της Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης ακίνητης
περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων χώρων
(Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.) η οποία προβλέπει σύνολο τακτικών θέσε−
ων τέσσερις (4) κατά την ακόλουθη διάκριση:
Κατηγορία ΠΕ μηχανικών, θέση μία (1)
Κατηγορία TE Δ/κού − Οικονομικού, θέση μία (1)
Κατηγορία ΥΕ Εργατοτεχνίτες, θέσεις δύο (2)
5. Τον O.E.Υ. του Δήμου Σερρών (Απόφ. Γεν. Γραμμ.
11523/2008 Φ.Ε.Κ. 2036/17.10.2007 τ.Β΄) στον οποίο δεν
υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
6. Την από 21.1.2009 βεβαίωση του τμήματος λογιστη−
ρίου του Δήμου, δια της οποίας βεβαιώνεται ότι έχει
προβλεφθεί η σχετική δαπάνη για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας του μεταφερομένου προσωπικού.
7. Τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσώπου που θα με−
ταταχθεί στο Δήμο και η οποία ανέρχεται στο ποσό
23.800,00 ευρώ ετησίως.
8. Ότι στην Κ.Α.Δ.Ε. υπηρετεί ένας και μοναδικός υπάλ−
ληλος, ο Βασίλειος Μανάφης του Ιωάννη, ειδικότητος TE
πολιτικών Δομικών έργων, ο οποίος κατέχει οργανική
θέση στην επιχείρηση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου αορίστου χρόνου από τις 16.4.1997 και απασχολεί−
ται στην επιχείρηση μέχρι σήμερα συνεχώς. (απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 12/1997 − υπ’ αριθμ.
συμβάσεως 82/16.4.1997).
Α) Εγκρίνει τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσω−
πικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΑΕΚΑΣ) στο
Δήμο Σερρών.
Β) Συστήνει στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών:
− μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση, ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου TE πολιτικών δομικών έργων.
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο.
Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερ−
ρών ύψους 23.800,00 ευρώ, για το έτος 2009 και εφεξής
η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 30.6011.001 «τακτικές
αποδοχές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 20 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 7729
(9)
Έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Κοι−
νωφελούς Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Σερ−
ρών με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Παι−
δικών Σταθμών» (πρώην ΔΕΠΣ) στο Ν.Π. του Δήμου
Σερρών με την επωνυμία «Κ.Π.Α.» και σύσταση προ−
σωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο ανωτέρω Ν.Π. αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητος».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
(Αριθμ. 139/2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 1001/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 12829/22.12.2008 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ
52/19.1.2009 τ.Β΄, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3463/2006,
η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» (Δ.Ε.Π.Σ.) Δήμου
Σερρών, μετετράπη σε κοινωφελή επιχείρηση με την
επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών»
(Κ.Ε.Π.Σ.) Δήμου Σερρών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 269 και 270 του ν. 3463/2006
και του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, σύμφωνα με τις
οποίες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του
Δήμου και των νομικών του προσώπων είναι δυνατόν να
μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικό−
τητος και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες
αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό
αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.
3. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή σε νομικά
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε
κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμ−
φερούς ειδικότητος, διέπεται δε ως προς τους όρους
και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε
για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους.
Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε
ένα (1) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε
πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς
θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο
και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
Ότι το προσωπικό αυτό εφόσον δεν μεταφερθεί στον
οικείο Ο.Τ.Α. σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη
εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου
άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί κατόπιν αιτήσεώς του,
με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια
ή Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της χώρας, καθώς και σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος
κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση
όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
4. Ότι σε κάθε περίπτωση το μεταφερόμενο προσωπι−
κό θα πρέπει να απασχολείτο στην Επιχείρηση με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005 (άρθρο 269
παρ. 3 ν. 3463/2006) και να τηρήθηκε η διαδικασία που

4133

προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 ή
να έχει προσληφθεί πριν την 8ην Οκτωβρίου 1997.
5. Τον O.E.Υ. του Δήμου Σερρών (απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπ’
αριθμ. 11523/2008 − ΦΕΚ 2036/17.10.2007 τ.Β) και τον
O.E.Υ. του Ν.Π. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής (Απόφ. Γ.Γ.
12675/28.6.2002, ΦΕΚ 926/23.7.2002 τ.Β) στους οποίους
δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
6. Την από 23.1.2009 βεβαίωση του τμήματος Λογιστη−
ρίου του Δήμου, δια της οποίας βεβαιώνεται ότι έχει
προβλεφθεί η σχετική δαπάνη για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας του μεταφερομένου προσωπικού.
7. Τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα
καταταχθεί στις θέσεις η οποία για το έτος 2009 ανέρ−
χεται στο ποσό των 700.00,00 ευρώ περίπου για καθ’
ένα από τα επόμενα έτη.
1) Καθορίζει ως πλεονάζον προσωπικό της Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης Κ.Ε.Π.Σ., που μπορεί να μεταφερθεί στο
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο
Προσχολικής Αγωγής» στον αριθμό δεκαεπτά (17).
2) Καθορίζει ως πλεονάζον προσωπικό της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Π.Σ., που δεν μπορεί να μετα−
φερθεί στο Δήμο ή σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μία
θέση Νηπιαγωγού Π.Ε.
3) Συστήνει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών», δεκαεπτά (17)
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου κατά την ακόλουθη διάκριση:
− Πέντε (5) θέσεις νηπιαγωγών (ΠΕ κατηγορίας)
− Τρεις (3) θέσεις Διοικητικού − Οικονομικού (ΔΕ κα−
τηγορίας)
− Δύο (2) θέσεις Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ κατηγορίας)
− Δύο (2) θέσεις οδηγών (ΔΕ κατηγορίας)
− Τέσσερις (4) θέσεις Καθαριστριών (ΥΕ κατηγορίας)
− Μία (1) θέση Ιατρού − Παιδιάτρου (ΠΕ κατηγορίας)
με τετράωρη ημερήσια απασχόληση προκειμένου να
καταταχθούν σ’ αυτές και να μεταφερθούν στο Νομικό
Πρόσωπο οι ακόλουθοι: (να συμπληρωθεί ο συννημένος
πίνακας)
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 700.000 €
σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου Σερρών και του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο
Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Σερρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 20 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 6217/3.10.2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2280/τ. Β΄/10.11.2008 επέρχο−
νται οι εξής διορθώσεις:
Ως προς την παρ. γ) Διοίκηση από το εσφαλμένο:
γ) Διοίκηση
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Το Ν.Π. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που
αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία μαζί με
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο και αποτελείται από:
α) το Δήμαρχο, ή έναν (1) δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του.
β) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον ανα−
πληρωτή του.
γ) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους ανα−
πληρωτές του.
δ) δύο (2) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες
των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ή που έχουν
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού προσώπου
με τους αναπληρωτές τους.
στο ορθό:
γ) Διοίκηση

Το Ν.Π. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απο−
τελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
και αποτελείται από:
α) το Δήμαρχο, ή έναν (1) δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του.
β) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον ανα−
πληρωτή του.
γ) δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται από
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τους ανα−
πληρωτές του.
δ) τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους που είναι χρήστες
των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ή που έχουν
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές
γνώσεις, ανάλογα με τον σκοπό του Νομικού προσώπου
με τους αναπληρωτές τους.
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02003750303090008*

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

