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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή
Παράβαση.

  Δυνάμει της αρ. 784/2003/2010 Καταλογιστικής μας Πράξης 
που εκδόθηκε την 23−9−2010 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 
§2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 §5 του ιδίου ως 
άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρε−
μπορία καπνικών), θεωρούμε υπαίτιους τους:

• Παπαγιαννίδη Γεώργιο του Ευαγγέλου πρώην κάτοικο 
Αχαρνών, οδός Ύδρας αρ. 9 και νυν αγνώστου διαμονής με 
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 312594/Α.Τ. Αχαρνών και Α.Φ.Μ. 
030147101.

• Mamaeva Ekaterina του Juriy και της Gialina, πρώην κάτοι−
κο Αχαρνών, οδός Ύδρας αρ. 9 και νυν αγνώστου διαμονής με 
αριθμό διαβατηρίου Ρωσίας 445123325/9−2−2000, κατέχουσα 
το διάστημα 17−9−2003 έως 30−10−2003 την προξενική θεώ−
ρηση GR 4583648.

Επιβάλλουμε πολλαπλό τέλος, το ποσό των σαράντα δυο 
χιλιάδων διακόσιων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα τριών 
λεπτών (42.283,53 €) ήτοι το τριπλάσιο των δασμοφορολο−
γικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του 
Ν. 2960/01, που υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την 
είσπραξή του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ..,το οποίο 
επιμερίζουμε στους ανωτέρω παραβάτες, ως εξής:

• Παπαγιαννίδη Γεώργιο του Ευαγγέλου, πολλαπλό τέλος 
είκοσι μιας χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και εβδο−
μήντα έξι λεπτών (21.141,76 €).

• Mamaeva Ekaterina του Juriy, πολλαπλό τέλος είκοσι μιας 
χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λε−
πτών (21.141,76 €).

Κηρύσσουμε τους προαναφερόμενους παραβάτες αλληλέγ−
γυα υπόχρεους για την καταβολή του συνολικού πολλαπλού 
τέλους.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών 
από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ 
F

   Αριθμ. 3653 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1720/3−7−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1412/

15−7−2009) Υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Μέτρου 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του άξονα 
1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 «ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ Α΄ 267/2007) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα του άρθρου 37 
«Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του ΠΑΑ και του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποι−
ημένος ισχύει.

3. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμ−
βρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου», όπως ισχύει 
κάθε φορά.
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4. Τον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής της 7.12.2006 «για 
τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή δια−
δικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε 
σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

5. Την υπ’ αριθμ. 399570/10−10−2001 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο−
μικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμμα−
τισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 
Β΄ 1363/01), όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20.2.2002 (ΦΕΚ 
Β΄ 233/27−2−2002) και 222822/22−4−2003 (ΦΕΚ Β΄ 592/14−5−2003)
όμοιες και μετονομάστηκε με τις διατάξεις της παρ.4 του 
άρθρου 46 του Ν. 3614/2007 σε «Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών».

6. Την υπ’ αριθμ. 339621/7−12−2009 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 516/
10−12−2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία 
διορίζεται ο Διβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση 
του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο 
οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα 
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 523/11−12−2009.

7. Την υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 (ΦΕΚ Β΄ 972/
22−5−2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμέ−
νους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας 
να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 261044/27−4−2010 (ΦΕΚ Β΄ 625/11−5−2010), 271674/
10−5−2010 (ΦΕΚ Β΄ 701/25−5−2010) και 271726/6−9−2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1400/6−9−2010) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπ’ αριθμ. 12000/23−12−2008 υπουργική απόφαση εκ−
χώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013» στην Ειδική Υπηρεσία «Συντονισμού και παρακολού−
θησης δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π», που μετονομάσθηκε σε Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών 
Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. 324005/9−9−2008 κοινή 
υπουργική απόφαση.

9. Την υπ’ αριθμ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153/16−10−2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τη «Θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013», 
όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Την υπ’ αριθμ. 4130/15−5−2009 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχόμενο 
των Αποφάσεων Ένταξης/Χρηματοδότησης πράξεων, Έγκρι−
σης πράξεων και Αποδοχής σε εφαρμογή του Ν. 3614/2007 
άρθρο 38».

11. Την υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1201/19−6−2009, ΦΕΚ 
Β΄ 1327/3−7−2009) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό 
ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέ−
τρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα 
τροφίμων»του άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ.

12. Την υπ’ αριθμ. 1720/3−7−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1412/15−7−2009)
υπουργική απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 
132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα 
τροφίμων»του άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 2133/19−4−2010 (ΦΕΚ 
Β΄ 561/30−4−2010) υπουργική απόφαση.

13. Την ανάγκη επανακαθορισμού της ημερομηνίας έναρξης 
υλοποίησης της πράξης ώστε να καταστεί δυνατή η πραγ−
ματοποίηση πληρωμών εντός του έτους 2010.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας από−
φασης δεν προκύπτει καμία επιπλέον δαπάνη από αυτήν που 
προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 1483/5.6.2009 ΚΥΑ., αποφα−
σίζουμε:

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1720/
3−7−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1412/15−7−2009), σε ό,τι αφορά το Υπόδειγμα 
της «Απόφασης Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου» του Οδηγού 
Εφαρμογής, στα σημεία 3 και 5 και προσθήκη νέου σημείου 
(16), όπου ορίζονται κατά περίπτωση έγγραφα που θα πρέπει 
να προσκομίσει ο δικαιούχος.

Συγκεκριμένα:
Στο σημείο 3 το κείμενο:
«Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης ορίζε−

ται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης, με 
εξαίρεση τις δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών 
που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, όπως 
το κόστος Πιστοποίησης για σύμβαση που υφίσταται κατά 
το χρόνο ένταξης του δικαιούχου, ενώ ως ημερομηνία λήξης, 
δηλαδή ως ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης 
πληρωμής, ορίζεται η .../.. 20....»

Αντικαθίσταται από το κείμενο:
«Για την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης ορί−

ζονται τα ακόλουθα:
α) Για όσους από τους δικαιούχους εφαρμόζουν το επι−

λεγμένο σύστημα ποιότητας τροφίμων από την επόμενη της 
προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης ή και νωρί−
τερα, η επιλεξιμότητα των πραγματοποιούμενων δαπανών 
ξεκινά κατ’ αρχάς από την επόμενη της υπόψη προθεσμίας, 
εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά 
την πρώτη Αίτηση Πληρωμής. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες των 
υποχρεωτικών δικαιολογητικών του Φακέλου Υποψηφιότη−
τας δύνανται να καταστούν επιλέξιμες και προγενέστερα 
της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης, στην 
περίπτωση που αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο 
εκδόθηκε η βεβαίωση του Πιστοποιητικού Οργανισμού/Φορέα 
που προσκομίζει ο δικαιούχος με την Αίτηση Πληρωμής.

Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους η «ολοκλήρωση των 
ετήσιων δεσμεύσεων», σύμφωνα με το Άρθρο 18 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης 1483/2009, για το πρώτο έτος 
πραγματοποιείται ένα έτος μετά την προθεσμία υποβολής 
των Αιτήσεων Ενίσχυσης και στην ετήσια επέτειο αυτής της 
ημερομηνίας για τα επόμενα έτη.

β) Για όσους από τους δικαιούχους δεν εμπλέκονται ενερ−
γά σε σύστημα ποιότητας τροφίμων, που περιγράφεται στο 
Μέτρο 132, πριν από την υπογραφή της ατομικής απόφασης 
Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου, τότε η έναρξη υλοποίησης της 
πράξης και η επιλεξιμότητα των πραγματοποιούμενων δαπα−
νών ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης 
Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου.

Σε αυτή την περίπτωση, η «ολοκλήρωση των ετήσιων δε−
σμεύσεων», σύμφωνα με το Άρθρο 18 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 1483/2009, για το πρώτο έτος πραγματοποιείται 
ένα έτος μετά την υπογραφή της ατομικής απόφασης Έγκρι−
σης Πράξης Δικαιούχου και στην ετήσια επέτειο αυτής της 
ημερομηνίας για τα επόμενα έτη.

γ) Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της τελευταίας αίτησης 
πληρωμής πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη από την 
έναρξη υλοποίησης.»

Στο σημείο 5 τα παρακάτω κείμενα διαγράφονται:
«Η απόφαση για την καταβολή του τελικού ετήσιου ποσού 

ενίσχυσης θα εκδίδεται από το Νομάρχη της οικείας Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατόπιν της αίτησης πληρωμής 
του δικαιούχου.»

και
«Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερο−

μηνίας υπογραφής της παρούσας απόφασης δεν θεωρούνται 
επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται 
οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που περι−
λαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, όπως το κόστος 
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Πιστοποίησης για σύμβαση που υφίσταται κατά το χρόνο 
ένταξης του δικαιούχου.»

Μετά το σημείο 15 προστίθεται το σημείο 16 με το εξής 
κείμενο:

«16. Ο δικαιούχος μέχρι ή με την πρώτη αίτηση πληρωμής 
υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης το / τα παρακάτω (σημειώνεται ανάλογα με την 
περίπτωση), σύμφωνα με τις παρατηρήσεις κατά τους διοι−
κητικούς ελέγχους, την αξιολόγηση (αξιολογητές και Γνωμο−
δοτική Επιτροπή) ή τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων 
(Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή):

•  Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισης 
του ΟΓΑ

•  Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου μητρώου κτηνοτρο−
φικής εκμετάλλευσης

•  Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου μελισσοκομικού βι−
βλιαρίου

•  Απόφαση Ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων 
γεωργών» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013

•  Τροποποιημένη σύμβαση με φορέα πιστοποίησης ως προς 
τα ενταγμένα αγροτεμάχια / εκτάσεις ή το ζωικό κεφά−
λαιο ή την παρασκευαστική δραστηριότητα

• Άλλο δικαιολογητικό».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

    F
 Αριθμ. 6169/08 (3)
    Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ−

νων στην Μαστοράκη Ελισάβετ, με την επωνυμία «ΣΤΟΡ−
ΓΗ − Φύλαξη και Φροντίδα Γερόντων» στο επί της οδού Ι. 
Χρυσοστόμου 22Α − Περιστέρι, ιδιόκτητο κτήριο. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών−
Πειραιώς/Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/τ.Β/07−08−09) όπως 
ισχύει σήμερα.

3. Τον Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/12−10−95) «Οργανωμένες Υπη−
ρεσίες παροχής Προστασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
το άρθρο 1.

4. Την αριθμ. Π4Β/οικ.3176/96 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
455/14−6−96) «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Π1 
γ/81551/25−6−2007 (ΦΕΚ 1136/τΒ΄/6−7−2007) και Π1 γ/129673/28−
9−09 (ΦΕΚ 2190/Τ.Β΄/2−10−09) υπουργικές αποφάσεις.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2839/2000 άρθρο 7 παρ. 1.
6. Την αριθμ. 4361/25−07−2007 απόφαση άδειας ίδρυσης της 

εν λόγω Μονάδας.
7. Την αριθμ. 1074/02−02−2010 απόφαση Νομάρχη περί «Με−

ταβίβασης Αρμοδιοτήτων».
8. Την αριθμ. 14675/29−03−2010 απόφαση Νομάρχη Αθηνών 

«Περί αναπλήρωσης Προϊσταμένου Δ/νσης».
9. Το από 11−06−2010 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης 

καταλληλότητας ακινήτων.
10. Την αριθμ. 6169/17−09−2008 αίτηση της Μαστοράκη Ελι−

σάβετ του Ιωάννη, με τα προβλεπόμενα από την σχετική 
υπουργική απόφαση δικαιολογητικά που περιέχονται εντός 
του φακέλου, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικι−
ωμένων (Μ.Φ.Η) στην Μαστοράκη Ελισάβετ, με την επωνυμία 
«ΣΤΟΡΓΗ − Φύλαξη και Φροντίδα Γερόντων», δυναμικότητας 

σαράντα δύο (42) κλινών, (32 αυτοεξυπηρετούμενα και 10 
Α.Μ.Ε.Α) στο επί της οδού Ι. Χρυσοστόμου 22Α στο Περιστέρι, 
ιδιόκτητο κτήριο, κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η διεύθυνση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), 
υποχρεούται να τηρήσει απαρέγκλιτα, όσα αναφέρονται στο 
άρθ.1 της αρίθμ. Π4β/οικ.3176/96 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
455/96) «Ορισμός − σκοπός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. Π1 γ/81551/25−6−2007 ομοία 
(ΦΕΚ Β 1136/6−7−2007).

Η εποπτεία της Μονάδας, ως προς την πιστή εφαρμογή 
των κείμενων διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία της, 
ασκείται από την Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πρόνοιας Δυτικού Τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F
 Αριθμ. οικ. 5269 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά το 

έτος 2010 για μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Ανατολικής Αττικής.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυ−

τοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παραγρ. 2 του άρθρου 18 
του Ν. 3254/2004.

5. Την ανάγκη για κάλυψη εκτάκτων και τακτικών υπηρεσιακών 
αναγκών, όπως τη διάθεση και εν συνεχεία την αρχειοθέτηση δι−
καιολογητικών των δικαιούχων δελτίων ελεύθερης μετακίνησης 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χορήγηση εκτάκτων οικονομικών 
ενισχύσεων για ένδεια, έλεγχος Λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών 
Βοηθειών και αποστολή των δικαιολογητικών στον Πάρεδρο για 
απαλλαγή υπολόγων του ανωτέρω λογαριασμού, διαδικασίες 
προσαρμογής στα δεδομένα του νέου οικονομικού έτους των 
προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας 
(επιδόματα−προϋπολογισμοί), λόγω των οποίων οι υπάλληλοι 
της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Ανατολικής Αττικής απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να 
απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απασχό−
ληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον οικονομικό 
προϋπολογισμό έτους 2010 Ε.Φ. 151 της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Ανατολικής Αττικής Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή, απογευματινή με αμοιβή, απα−
σχόληση χιλίων διακοσίων εξήντα (1260) ωρών για δεκατέσ−
σαρες (14) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής που 
απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (5) αντι−
κείμενα της Υπηρεσίας.

Η ανωτέρω υπερωριακή εργασία θα παρασχεθεί από 
1/9/2010 μέχρι 14/12/2010.

Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που 
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 
(9.300,00 €) θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλε−
φθεί στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2010 Ε.Φ. 151, για 
υπερωριακή εργασία (ΚΑΕ 0511) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Ανατολικής Αττικής, Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Παλλήνη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
Αριθμ. 197/2010 (5)
    Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δι−

καίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρίγλιας. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 

 ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις οποίες 

οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις σχετικές τε−
λεσίδικες αποφάσεις.

2. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010).

3. Τις εγκυκλίους 50410/7−9−2010 και 24/οικ.50259/
6−9−2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ.

4. Τα άρθρα 10 και 101 του Ν. 3584/07.
5. Την με αριθμ. 22/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρω−

τοδικείου Χαλκιδικής. 
6. Την με αριθμ. 41/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρω−

τοδικείου Χαλκιδικής.
7. Την αριθμ. 5999/16.09.2010 αίτηση των Ευφροσύνης Μπαρ−

μπή, Δημητρίου Χατζηδήμου, Άγγελου Αντωνέλλη, Δημητρίου 
Λάμπρου, Σάββα Χαντζαρίδη, Παναγιώτη Μπαλαλή και Ανα−
στασίου Χατζηαναγνώστου, οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα 
με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις. 

8. Την αριθμ. 6189/22−9−2010 βεβαίωση της Προϊσταμένης 
των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την πρό−
βλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 28 του 
Ν. 2190/1994 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδοσης πράξε−
ων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε 
μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε 
κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώ−
πων του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται 
σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

10. Τις διατάξεις του αρθ. 86 §1 περίπτ. δ΄του Ν. 3463/2006, 
σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου: «ο δήμαρ−
χος είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου και 
εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διάταξεις 
για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και 
την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου».

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρί−
γλιας (ΦΕΚ 101/τ.Β΄/28−1−2005), καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτού.

12. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφα−
σης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις 
υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα 
αυτού− δηλαδή αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με 
μέριμνα του φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας. (ανα−
λογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007για τη 
μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων 
στους ΟΤΑ), αποφασίζουμε:

Συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τρίγλιας:

1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ1 Διοικητι−
κών, στην οποία κατατάσσεται η Μπαρμπή Ευφροσύνη του 
Μιχαήλ.

2. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ24 Ηλεκτρο−
λόγων, στην οποία κατατάσσεται ο Χατζηαναγνώστου Ανα−
στάσιος του Νικολάου.

3. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών 
(Καθαριότητας), στην οποία κατατάσσεται ο Λάμπρος Δη−
μήτριος του Νικολάου.

4. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών 
(Καθαριότητας), στην οποία κατατάσσεται ο Αντωνέλλης 
Άγγελος του Ιωάννη.

5. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών 
(Καθαριότητας), στην οποία κατατάσσεται ο Χατζηδήμος 
Δημήτριος του Γεωργίου.

6. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών 
( Ύδρευσης), στην οποία κατατάσσεται ο Μπαλαλής Πανα−
γιώτης του Ανέστη.

7. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών ( 
Ύδρευσης), στην οποία κατατάσσεται ο Χαντζαρίδης Σάββας 
του Ανδρέα.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους 
32.324€, θα καλυφθεί από το Δημοτικό προϋπολογισμό για 
το έτος 2010 και θα βαρύνει του κάτωθι Κ.Α.:

Στον Κ.Α. 10/6021 με το ποσό των 3.833€,
Στον Κ.Α. 10/6052 με το ποσό των 778€,
Στον Κ.Α. 20/6021 με το ποσό των 15.544€,
Στον Κ.Α. 20/6052 με το ποσό των 3.165€
Στον Κ.Α. 25/6021 με το ποσό των 7.494€,
Στον Κ.Α. 25/6052 με το ποσό των 1.510€
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη 

στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συ−
νολικού ποσού περίπου 150.845€ ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ν. Τρίγλια, 6 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗΣ 

F
Αριθμ. 101101916 (6)

   Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 και του Ν. 2083/92.
β) Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 άρθ. 14 παρ. 5α.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/85.
δ) Την από 02.9.2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

περί μεταφοράς μίας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ στο 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

ε) Την από 21.6.2010 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, απο−
φασίζουμε:

Τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Π.Ε. κατηγορίας 
από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματός 
μας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, προ−
κειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάταξη της Αθανασίας 
Κολοβού, μονίμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Ιδρύματός μας.

Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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