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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Μετάταξη υπαλλήλου στη Βουλή των Ελλήνων.

   Με την υπ’ αριθμ. 3307/2491/26.3.2009 κοινή απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών μετατάσσεται, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής (συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α/2.7.2008) 
και μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για 

τους υπαλλήλους της Βουλής (πρακτικό 2/16.2.2009), ο 
Γεώργιος Σέμπρος του Ανδρέα, υπάλληλος με σχέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας Θερ−
μικών Λεωφορείων Α.Ε. σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως οδηγός 
οχημάτων, στη Βουλή των Ελλήνων.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής: 3311/2495/26.3.2009).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

(2)
Μετάταξη υπαλλήλου στη Βουλή των Ελλήνων.

      Με την υπ’ αριθμ. 3317/2499/26.3.2009 κοινή απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών μετατάσσεται, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής (συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α/2.7.2008) 
και μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για 
τους υπαλλήλους της Βουλής, (πρακτικό 2/16.2.2009), 
ο Σταμάτιος Κάκαρης του Δημητρίου, υπάλληλος με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας 
Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε. σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως 
οδηγός οχημάτων, στη Βουλή των Ελλήνων.

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της 
Βουλής: 3320/2502/26.3.2009).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

(3)
Μεταφορά υπαλλήλων στο ΤΕΟ Α.Ε.

      Με την υπ’ αριθμ. 2/76891/0094/20.3.2009 κοινή από−
φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2938/2001 
«Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνι−
κής Οδοποιίας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκι−
νητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία» σε Ανώνυμη Εταιρεία 
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης 
και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το 
διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε.»» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/6.8.2001), οι 
κάτωθι υπάλληλοι:

α) Αϊδίνης Χαράλαμπος του Σταύρου
β) Βασιλείου Περικλής του Βασιλείου και
γ) Πάνου − Παττακώστα Βασιλική του Δημητρίου
υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοι−
κητικού, της Ανώνυμης Εταιρείας «Εκμετάλλευσης και 
Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Α.Ε.» με το 
διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε.», μεταφέρονται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία), σε 
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται 
με την απόφαση αυτή.

Οι ως άνω υπάλληλοι διατηρούν ως προσωπική δι−
αφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές οι οποίες 
μειώνονται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή 
απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, 
μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και 
απολαβές της νέας θέσης.

Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω με−
ταφορά σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και η ύπαρξη σχετικών 
πιστώσεων αναφέρονται στην κοινή απόφαση μεταφο−
ράς των υπαλλήλων και προκύπτουν από στοιχεία που 
βεβαίωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 
το υπ’ αριθμ. 168523/24.10.2008 έγγραφό του.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F

(4)
Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων.

      Με την υπ’ αριθμ. 352203π.ε./29.1.2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/2001, 
μεταφέρεται ο υπάλληλος Αγαθός Βάθης του Νικολάου, 
Διοικητικός Δ.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Κέντρο Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και 
Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Χαλκίδας, με την 
ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενη, με την παρούσα 
απόφαση, προσωποπαγή θέση ειδικότητας Διοικητικού 
Δ.Ε.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 1102/26.3.2009).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

(5)
Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Με την υπ’ αριθμ. 352200π.ε./29.1.2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/2001, 
μεταφέρεται η υπάλληλος Ελένη Κωστοπούλου του 
Τριαντάφυλλου, Διοικητικός Δ.Ε., με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − 
Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Κατερί−
νης, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενη, με 
την παρούσα απόφαση, προσωποπαγή θέση ειδικότητας 
Διοικητικού Δ.Ε.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων 1091/26.3.2009).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F

(6)
Μεταφορά υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

         Με την υπ’ αριθμ. 352204π.ε./29.1.2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2938/2001, με−
ταφέρονται οι παρακάτω υπάλληλοι, με σύμβαση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την Τ.Ε.Ο. 
Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες, με την 
παρούσα απόφαση, προσωποπαγείς θέσεις και με την 
έναντι ενός εκάστου εξ αυτών ειδικότητα, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ−
ΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ

ΤΟΠΟ−
ΘΕΤΕΙΤΑΙ

1 ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Διοικητικός Δ/νση Διοίκη−
σης Προσωπι−
κού Ιδιωτικού

Δικαίου

2 ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ Διοικητικός Γραφείο
Νομικού

Σύμβουλοι)

3 ΡΟΦΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕ Γεωργο−
τεχνίτης

Σταθμός
Ελέγχου
Σπόρων
Αθηνών

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμου 1103/26.3.2009).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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(7)
Μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Δάφνης

    Με την υπ’ αριθμ. 49/3.3.2009 απόφαση του Δημάρχου 
Δάφνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 76, 79 και 183 του ν. 3584/2007, καθώς και με 
την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου χρόνου ΒΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
Αποστόλου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Γενικών Καθη−
κόντων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος του με υπ’ 
αριθμ. 1343/13.6.1986 απολυτηρίου Λυκείου Δάφνης).

Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη 
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί−
στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού.

Από τη μετάταξη προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του δήμου έτους 2009 ποσού 3000 
ευρώ περίπου.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 10020/6475/14.3.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 1573 (8)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Καλαμπακίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και 

των διατάξεων των άρθρων 34−36 του ν. 2190/1994 και 
του άρθρου 18 του ν. 2539/1997.

2) Την υπ’ αριθμ. 2094/26.4.1999 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
924/τ.Β΄/26.5.1999 σχετικά με την έγκριση του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμπακίου 
όπως τροποποιήθηκε και αναπροσαρμόσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 966/4.3.2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/2008).

3)  Την υπ’ αριθμ. 152/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμπακίου σχετικά με την τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4) Το υπ’ αριθμ. 1/5.3.2009 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου στο οποίο περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση 
υπέρ της έγκρισης της ανωτέρω απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου.

5) Την υπ’ αριθμ. 2550/1.10.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης εξουσίας 
υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 152/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Καλαμπακίου, με την οποία τρο−
ποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου ως εξής:

Επαναδιατυπώνεται το Άρθρο 1ο Διάρθρωση Υπη−
ρεσιών

Άρθρο 1ο

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου Καλα−
μπακίου κατανέμονται στις εξής διοικητικές ενότητες: 

1. Διεύθυνση Διοικητικών−Οικονομικών και τεχνικών 
Υπηρεσιών

 Η Διεύθυνση αποτελείται από: 
Α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.
Το Τμήμα αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο θεμάτων προσωπικού, χορήγησης αδειών, 

διοικητικής υποστήριξης Ν.Π. 
β) Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης δακτυλογρά−

φησης πρωτοκόλλου αρχείου καθαριότητας κτιρίων 
βοηθητικές εργασίες.

γ) Γραφείο δημοτικής κατάστασης ληξιαρχείου δια−
χείρισης αγροτικών θεμάτων. 

δ)Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης αιρετών ορ−
γάνων−χορήγησης αδειών κατ/των−θέματα παιδείας/
αθλητισμού 

ε) Γραφείο αλλοδαπών
στ) Δημοτική αστυνόμευση.
ζ) Γραφείο υποστήριξης μηχανοργάνωσης
Β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Το τμήμα αποτελείται από τα παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο διαχείρισης εσόδων Δημοτικής περιου−

σίας. 
β) Γραφείο προϋπολογισμού διαχείρισης δαπανών 

μισθοδοσία προμηθειών/αποθήκη. 
γ) Ταμείο. 
Γ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.).
α) Γραφείο παροχής διοικητικών πληροφοριών και 

διαχείρισης παραπόνων.
β) Γραφείο διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών.
γ) Γραφείο διεκπεραίωσης «απλών» υποθέσεων πο−

λιτών.
Δ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
Το Τμήμα αυτό αποτελείται από τα παρακάτω γρα−

φεία: 
α) Γραφείο προγραμματισμού−μελέτες−επιβλέψεις τε−

χνικών έργων και Η/Μ έργων. 
β) Γραφείο μελετών−επίβλεψης τεχνικών έργων.
γ) Συνεργείο καθαριότητας.
δ) Συνεργείο ύδρευσης−άρδευσης−αποχέτευσης.
ε) Συνεργείο συντήρησης τεχνικών έργων−πρασίνου 

νεκροταφείων.
στ) Γραφείο ηλεκτροφωτισμού σήμανση οδών.
ζ) Γραφείο Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυ−

ξης.
2. Το αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας
3. Γραφείο ειδικών συνεργατών, συμβούλων ή επιστη−

μονικών συνεργατών.
4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
Μεταφέρεται το στοιχείο στ) Γραφείο Προγραμματι−

σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης στο άρθρο 2ο Αρμοδιό−
τητες και Καθήκοντα Υπηρεσιακών μονάδων υπό το Α) 
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ως στοιχείο ζ) Γραφείο 
Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης υπό το Δ) 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ιδίου 
άρθρου ως εξής:

ζ) Γραφείο προγραμματισμού και αγροτικής ανάπτυ−
ξης

Α. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της 
δράσης του Δήμου

• Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων 
στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωση τους μέσω της 
συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που 
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περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, 
πολιτιστική κ.λπ. κατάστασή του.

• Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι−
βάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες 
του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρ−
χιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες 
πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της 
Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προ−
γράμματα Ε.Ε.)

• Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνο−
γνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις 
του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, 
έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης 
τεχνογνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
κλπ).

• Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την οργά−
νωση των διαδικασιών στρατηγικού /επιχειρησιακού 
προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί 
μέρους τομείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα).

• Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσο−
πρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και 
υποστήριξη της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προ−
γραμματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυ−
ξιακού προγραμματισμού της Χώρας (π.χ. ν. 1622/1986 
για τον Δημοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασία σχε−
διασμού Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης).

• Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλο−
ποίησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγη−
σης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων 
Προγραμμάτων του Δήμου.

• Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και δια−
τύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.

• Συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη, τους προ−
ϊσταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου 
και από κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά 
όργανα.

• Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται 
για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τη 
Δ.Ε., τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα 
Τοπικά Συμβούλια.

• Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ν.Α., της ΤΕΔΚ, 
της Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων καθώς και με 
τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου.

Β. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε. οι αρμοδιότητες 

του Γραφείου είναι:
• ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμ−

ματα της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη 
των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποί−
ηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών,

• κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες) συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα 
προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της υλοποίησης τους,

• αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξω−
τερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προ−
σφέρουν τα προγράμματα,

• διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέ−
σων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που 
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

• ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα 
Κοινοτικά ζητήματα.

Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπη−

ρεσίες για την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη σχεδίων 
και την υλοποίηση προγραμμάτων για την αγροτική 
ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση/
πληροφόρηση των αγροτών σε θέματα γεωπονίας.

• Υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου στην κα−
τάρτιση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης και παρακολούθηση των εφαρμοζομένων 
μέτρων.

• Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Ν.Α. και 
συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης για την ανά−
πτυξη νέων βιολογικών καλλιεργειών, την εφαρμογή 
προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την προστασία των 
περιοχών γης υψηλής παραγωγικότητας, την ορθολο−
γική αξιοποίηση των βοσκοτόπων.

• Συμμετοχή στα προγράμματα της Ν.Α., της Περιφέ−
ρειας και του κράτους για την ισόρροπη ανάπτυξη της 
γεωργικής βιομηχανίας, την ενημέρωση για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

• Εντοπισμός ελλείψεων αγροτικής οδοποιίας και άλ−
λων έργων υποδομής (υδραυλικών − εγγειοβελτιωτικών 
έργων) και υποβολή σχετικών προτάσεων στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Νομού και της Περιφέρειας..>.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 966/4.3.2008 από−
φασή μας (ΦΕΚ 519/τ. Β΄/2008.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 23 Μαρτίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F

Αριθμ. 3146 (9)
      Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανά−
πτυξης Δήμου Πινδέων» (Δ.Ε.Π.Α.Π.) σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ» «ΚΟΙ.
Δ.Ε.Π.Α.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 
Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση, του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
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4. Την υπ’ αριθμ. 10819/22.2.2007/εγκ. 16 του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχει−
ρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. 1520/3.2.2000 απόφαση του Διευθυντή 
της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Τρικάλων με την 
οποία συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
και Ανάπτυξης του Δήμου Πινδέων».

6. Την οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με−
τατροπής της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανά−
πτυξης του Δήμου Πινδέων», που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 23/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πινδέων.

7. Την υπ’ αριθμ. 23/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πινδέων περί μετατροπής της αμι−
γούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημο−
τική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου 
Πινδέων» σε Κοινωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 
του ν. 3463/2006.

8. Την υπ’ αριθμ. 5851/10.7.2007 (ΦΕΚ 1157/Β») απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας «περί εξουσιοδό−
τησης στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και 
Δ/σης Ν. Τρικάλων για υπογραφή εγγράφων με εντολή 
Γενικού Γραμματέα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πινδέων του Νομού Τρι−
κάλων σχετικά με τη μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πινδέων»» σε Κοι−
νωφελή Επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 
ως εξής:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται στο Δήμο Πινδέων του Νομού Τρικάλων 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ» και με τα διακριτικά 
«ΚΟΙ.Δ.Ε.Π.Α.)», ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη

Α.1.1. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α. 1.2. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι−

ακών σταθμών,
Α. 1.3. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής ηλικιωμένων,
Α.1.4. μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−

γραμμάτων.
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 

και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−

τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.

− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών.

− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετα−
ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνία.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Α.2 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, και συγκε−
κριμένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία 
δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη 
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο Δήμο Πινδέων.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλα,γών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και δράσεων 
οικοτουρισμού εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
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− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

− Η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης 
ρύπανσης.

β) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με 
τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του ν. 
3463/2006.

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

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50) 
χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης προσαρμογής 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

4. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα 
Στουρναραίικων του Δήμου Πινδέων Νομού Τρικάλων.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της επιχείρησης δι−
αμορφώνεται στα 154.402,05 € εκ των οποίων 150.000,00 
€ προέρχονται από αύξηση κεφαλαίου με καταβολή με−
τρητών από το Δήμο, η οποία θα γίνει σε τρεις ετήσιες 
δόσεις, ήτοι 70.000,00 € για το έτος 2009, 40.000,00 € 
για το έτος 2010 και 40.000,00 € για το έτος 2011.

6. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά τουλάχιστον:

• Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 
τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψη−
φία. Πρόεδρος της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμαρχος ή 
άλλος αιρετός−μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου Πινδέων 
που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυ−
τών, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής 
πράξης και αφαιρείται ο ένας (1) δημότης ή κάτοικος 
του Δήμου Πινδέων από τη σύνθεση του Δ.Σ. που πα−
ραμένει επταμελές.

7. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Πινδέων για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 
του ν. 3463/2006.

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/2006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

• Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομι−
κά Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις.
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεων της.
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
• Η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή σε προγραμ−

ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.

8. ΛΥΣΗ

Η Επιχείρηση λύεται:
— Με τη λήξη του χρόνου διαρκείας της εφόσον δεν 

παρατάθηκε.
— Προ της παρόδου του χρόνου διαρκείας της, μετά 

από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχεί−
ρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο ετών.

— Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

— H εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

9. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η 
διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται 
από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ως και κάθε άλλου 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ή Νόμου του κρά−
τους.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πινδέων οικ. έτους 2009, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) για 
την οποία θα δημιουργηθεί ανάλογη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με αναμόρφωση αμέσως 
μετά την έγκριση μετατροπής της επιχείρησης. Για τα 
επόμενα έτη θα δημιουργηθεί ανάλογη πίστωση στους 
οικείους προϋπολογισμούς, ήτοι 40.000,00 € για το έτος 
2010 και 40.000,00 € για το έτος 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 27 Μαρτίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΧΡ. ΞΑΚΗ
F

      Αριθμ. 2212 (10)
΄Εγκριση προσαρμογής−μετατροπής της Δημοτικής Επι−

χείρησης Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Δικαίου 
Κω (ΔΕΚΥΔ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30.5.1997): 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/8.6.2006): «Έλεγχος νομιμότητας από τον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας».

3) Τις διατάξεις των άρθρων 252−269 του ν. 3463/2006.
4) Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επι−

χείρησης.
5) Την σε ορθή επανάληψη με αριθμ. 193/2008 από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δικαίου Κω, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Δικαίου (ΔΕΚΥΔ) 
σε κοινωφελή επιχείρηση κατά τα άρθρα 252 και 254 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοι−
νωνικής Υποστήριξης Δικαίου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ), η οποία 
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρό−
σωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα 
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Με τη σύσταση της εταιρείας αυτή υπεισέρχεται αυ−
τοδικαίως, κατά το άρθρο 263, 264, 269 του ν. 3463/2006, 
ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου 
Δικαίου», η οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση και καταρ−
γείται.

1. Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων που έχουν σχέση με την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών και την προώθηση της κοινωνικής προστα−
σίας και αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα: 

• Το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία Δο−
μών, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη 
της περιοχής, στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην 
υποστήριξη και βελτίωση των προσόντων των πολιτών, 
καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού που έχουν ανά−
γκη κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδα.

• Την καλλιέργεια και την μετάδοση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και του εθελοντισμού με τη δημιουργία 
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου 
της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δή−
μου.

• Το σχεδιασμό προτάσεων και την ένταξη τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπερι−
φερειακά Προγράμματα, την υλοποίηση των προτάσεων, 
είτε αυτοτελώς ως Δικαιούχος είτε ως υπεργολάβος 
είτε με εκχώρηση προς πιστοποιημένο τρίτο φορέα−
δικαιούχο. Οι ως άνω προτάσεις αφορούν δράσεις και 
ενέργειες, οι οποίες εντάσσονται στον γενικό σκοπό 
της επιχείρησης και έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό, 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό. 

• Τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές 
Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3463/2006, ώστε 
να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη 
των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του 
Δήμου Δικαίου και των λοιπών συμβαλλομένων.

2. Η Επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικη−
τικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, μαζί με τους ανα−
πληρωτές τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ως εξής: 

Τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των 
οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, ένας (1) 
εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής και 
τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι που έχουν 
πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επι−
χείρησης. Αν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι εργαζομένους τότε ένα από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων στην Επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος των εργα−
ζομένων υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση των 
εργαζομένων. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται 2ετής. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών 
του Δ.Σ. λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκα−
τάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νολικού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση 
του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού 
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
οργάνου που τους πρότεινε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επα−
νεκλεγούν.

3. Η διάρκεια της επιχείρησης είναι εικοσαετής (20) και 
αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκειά της 
είναι δυνατόν να παραταθεί ή συντομευτεί με νόμιμη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Δικαίου 
της Νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου.

5. Ο Δήμος έχει καταβάλει ως αρχικό κεφάλαιο στην 
επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 300.000 € και τα 
επόμενα δυο έτη θα καταβάλλει 200.000 € (100.000 € 
για κάθε έτος).

6. Πόροι της Επιχείρησης είναι τα έσοδα από την 
παροχή υπηρεσιών και γενικά την άσκηση της δραστη−
ριότητας της, οι χρηματοδοτήσεις από το Δήμο Δικαίου, 
πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, 
δωρεές, εισφορές καθώς και λοιπές επιχορηγήσεις.

7. Η επιχείρηση θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε άλλη νόμιμη αρχή από τον πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον Αντιπρόεδρο.

8. Η Επιχείρηση λύεται:
α) με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 

συσταθεί,
β) πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της με από−

φαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

γ) υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ακολουθώντας την ως 
άνω διαδικασία.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Δικαίου. Η 
εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι 
ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό συμ−
βούλιο. 
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9. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η διαχείριση και η εποπτεία 
της Επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις 
που αφορούν στις δημοτικές επιχειρήσεις του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 και π.δ. 410/1995).

10. Ακροτελεύτιο άρθρο
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για 
το οικονομικό έτος 2009 ποσού 100.000 € και για το 
οικονομικό έτος 2010 ποσού 100.000 € ως υπολειπόμενο 
του αρχικού κεφαλαίου (Κ.Α. 10.7511.02).

Επιπλέον των παραπάνω ποσών θα καταβάλλεται με 
τη μορφή ετήσιας επιχορήγησης ποσό που θα καθορι−
στεί μετά την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος της επιχείρησης (Κ.Α. 00.6726.01).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 11 Μαρτίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F

  Αριθμ. 2094 (11)
    Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
προσωπικό της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Α. 
Κοζάνης, κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

και της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999.
2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 

το προσωπικό της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Α. 
κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009.

3. Το υπ’ αριθμ. 693/19.2.2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Α. στο οποίο αναφέρονται ο 
αριθμός των υπαλλήλων που μετέχουν στην υπερωρι−
ακή εργασία, οι λόγοι επιβολής της εργασίας αυτής, οι 
ημέρες και ώρες που προσφέρεται η εργασία αυτή.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 52.850,00 €, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2009 της Ν.Α. 
Κοζάνης (Κ.Α.Ε. 073/0511). Το ύψος των διαθέσιμων πι−
στώσεων είναι 70.000 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματινή, 
νυχτερινή, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
προσωπικό Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Ν.Α. κατά 

το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009, με βάση τα συγκεκριμένα 
στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την εν λόγω εργασία 
ως εξής:

Α/Α Υπηρεσία
Υπαλ.

Αριθμ.
Ωρών

Σύνολο
Ωρών

Ώρες
Απογ.
Εργ.

Ώρες
Νυχτερινής
Εργασίας

Ώρες
Εξαιρ. & 
Κυριακών

3 Δ/νση Υγείας 
& Πρόνοιας

18 7.344 6.480 432 432

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την 
εν λόγω εργασία για τις παραπάνω Υπηρεσίες είναι:

• Ηχομετρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ−
ροντος, τα οποία λειτουργούν νυχτερινές ώρες, ύστερα 
από καταγγελίες πολιτών.

• Άδειες λειτουργίας και έλεγχος καταστημάτων που 
λειτουργούν μόνο Σάββατο ή Κυριακή ( όπως είναι τα 
κέντρα διασκέδασης).

• Φόρτος εργασίας λόγω πολλαπλών αντικειμένων 
(άσκηση υγειονομικού ελέγχου και σύνταξη εκθέσεων 
των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των μέσων μεταφο−
ράς, της ύδρευσης, αποχέτευσης, της συλλογής αποκο−
μιδής και διάθεσης απορριμμάτων και υγρών αποβλή−
των, την καταλληλότητα από άποψη υγιεινής των ποτών 
και μεταλλικών νερών, των πηγών προέλευσης αυτών, 
των υλικών, των μέσων και χώρων παραγωγής, επε−
ξεργασίας, βιομηχανοποίησης, εμπορίας, συντήρησης, 
πώλησης και κατανάλωσης αυτών, των σταυλισμών, των 
σφαγείων) και πληθώρας των καταστημάτων υγειονομι−
κού ενδιαφέροντος που πρέπει να ελεγχθούν.

• Διενέργεια Υγειονομικών ελέγχων για την καταλλη−
λότητα από άποψη υγιεινής των τροφίμων, κατά τις εορ−
τές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, λόγω αυξημένων 
απαιτήσεων των καταναλωτών, εντατικοί υγειονομικοί 
έλεγχοι κατά την περίοδο των Αποκριών διότι υφίστα−
ται αθρόα προσέλευση επισκεπτών στην πόλη μας και 
κατά το θέρος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που 
ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα τρόφιμα, 
προκύπτει η ανάγκη της εργασίας των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας μας και πέραν του ωραρίου λειτουργίας της, 
καθώς και αυξημένη διοικητική εργασία λόγω έλλειψης 
προσωπικού (τακτοποίηση του αρχείου της Υπηρεσίας, 
ατομικών φακέλων ιατρών–οδοντιάτρων−φαρμακοποιών 
και όλων των επαγγελμάτων υγείας, επιδομάτων από 
την πρόνοια, ανασφαλίστων κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 30 Μαρτίου 2009

Ο Νομάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ  
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