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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. 157536/08 (1)
 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Αττικής για το Α΄ εξάμηνο του 2009. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ. (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α)«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ/τος 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/Α) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007Α) 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντα−
κόσια δώδεκα ευρώ (182.512,00 €) η οποία θα βαρύνει το 
προϋπολογισμό της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 24870/18.11.2008 έγγραφο της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ογδόντα 
ένα (81) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέχρι είκοσι εν−
νέα χιλιάδες εκατόν εξήντα ώρες (29.160) από 1.1.2009 
έως 30.6.2009.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
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σών υπηρεσιακών αναγκών και για τον συντονισμό, την 
εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρε−
σιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που υπόκεινται 
στην αρμοδιότητα της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15.00 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο προϊστά−
μενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2009.

Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. 152706/08 (2)
  Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για το Α΄ εξάμη−
νο του 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ. (ΦΕΚ 
98/22.4.2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά−
ξεις του π.δ/τος 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2005/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/Α) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9.2.2007Α) 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακε−
δονίας και Θράκης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες επτα−
κόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (142.751,70 
€) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το υπ’ αριθμ. 18913/10.11.2008 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εξήντα δύο 
(62) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι 
είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (22.320) ώρες από 
1.1.2009 έως 30.6.2009.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και τις ώρες από 15.00 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Πεγίδης 
Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Αν−
θρώπινου Δυναμικού με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλ−
ληλο Ιασονίδου Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Δ/κού−Λογ/κού.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2009.

Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθμ. 08/ΔΤΑ/22126 (3)
     Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του 

ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

5) Τις υπ’ αριθμ. 16/2007 ή 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

6) Την υπ’ αριθμ. 141/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θρακομακεδόνων που αφορά την: Σύσταση 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θρακομακεδό−
νων.

7) Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζου−
με:

Τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης κοινωφελούς σκο−
πού στο Δήμο Θρακομακεδόνων ως εξής:

1. Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων και εν συντομία 
ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

2. Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 252 
περ. (α) του ν. 3463/2006 περί δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων.
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3. Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) 
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το 
νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η έδρα της Επιχείρησης είναι στο Δήμο Θρακο−
μακεδόνων.

5. Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Θρακομακεδόνων είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δρα−
στηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν:

− την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,
− την παιδεία και τον πολιτισμό,
− τον αθλητισμό,
− το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για 

την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκο−
μιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του 
πρασίνου, καθώς και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και 
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών).

− την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και
− και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων 

έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περι−
οχής.

6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική 
Επιχείρηση Θρακομακεδόνων μπορεί να αναπτύσσει 
δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως:

• Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
των, η προβολή πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών 
έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, καθώς και 
σχολής διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυ−
πτικής κ.λ.π.

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με βάση τις επιλογές 
της Δημοτικής Αρχής.

• Η δημιουργία και λειτουργία ενός ανοικτού εκπαι−
δευτικού πάρκου με εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, προσχολικής 
και πρώιμης σχολικής ηλικίας και νέους.

• Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού, 
του Κέντρου Νεότητας και του Κέντρου Τρίτης Ηλικίας 
και η αξιοποίησή τους για την κοινωνική ανάπτυξη της 
περιοχής.

• Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημο−
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γυμναστήρια, 
χώροι άθλησης κ.α.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

• Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου 
συμβουλευτικής στήριξης.

• Η δημιουργία και λειτουργία δομών κοινωνικής φρο−
ντίδας και πρόνοιας.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών, με στόχο 
την προστασία και την ανάπτυξη του Δήμου και της 
ευρύτερης περιοχής του.

• Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό 
του Δήμου. Η ίδρυση και λειτουργία οικολογικού πάρ−

κου και πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (με 
χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής κ.λπ.).

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και μέριμνα για 
τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

• Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ανα−
νεώσιμων πηγών ενέργειας και ευαισθητοποίηση για 
οικολογικά κτίρια.

• Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση 
καλής λειτουργίας των πάρκων και ανοικτών χώρων.

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

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού 
προσανατολισμού και σχολής επιμόρφωσης, προσαρ−
μοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η 
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού.

• Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την 
προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

7. Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε 
προγραμματικές συμβάσεις υπό τους όρους και προϋ−
ποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 

8. Ο Δήμος Θρακομακεδόνων διαθέτει στην επιχεί−
ρηση το χρηματικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00€) ως αρχικό κεφάλαιο το οποίο θα κατα−
βληθεί από το Δήμο σε δύο δόσεις, 100.000,00€ το 2008 
και 200.00,00€ το 2009.

9. Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση 
περιουσιακά στοιχεία του. Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την 
Δημοτική Επιχείρηση για χρήση και χωρίς αντάλλαγμα 
δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα 
μέσα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
καταστατικών της σκοπών.

10. Η Επιχείρηση διοικείται από (11) ενδεκαμελές Διοι−
κητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε 
(5) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Θρακομα−
κεδόνων (από τους οποίους ένας τουλάχιστον (1) της 
μειοψηφίας), ένα μέλος (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού 
φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5), δημότες 
ή κάτοικοι του δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις 
σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα 
είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο 
αριθμός των δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης.

11. Οι πόροι της Επιχείρησης είναι δυνατό να προέλ−
θουν από:

α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 
δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.)

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
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εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.Δ.Κ.).

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας 
της.

στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
της.

ζ) Δάνεια
η) Κληρονομιές, χορηγίες, δωρεές και κάθε άλλη νό−

μιμη πηγή.
12. Η Επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο Θρακομακεδόνων.

13. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η 
διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται 
από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και κοι−
νοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων.

14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 300.000 

€ εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θρακομα−
κεδόνων ως εξής: 100.000€ έχουν εγγραφεί στον κωδικό 
10.7511 του προϋπολογισμού του 2008 και 200.000€ θα 
εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 9 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
 Αριθμ. 08/ΔΤΑ/22372 (4)
     Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρα Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ν. Μά−
κρης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 άρθρο 8, άρθρο 9 

παρ. 1 και άρθρο 18 παρ. 12.
3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 καθώς και των 

π.δ. 37α/1987, 22/1990 και 50/2001 όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το π.δ. 347/2003, το 44/2005, το 
116/2006.

4. Την υπ’ αριθμ. 283/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ν. Μάκρης.

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής που δι−
ατυπώθηκε στο 49ο/20.11.2008 πρακτικό του.

6. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου.
7. Tις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6493/2008 (ΦΕΚ 1152/Β/24.6.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 283/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ν. Μάκρης που αφορά την έγκριση 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δη−
μοσίου Δικαίου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ν. Μάκρης και ο οποίος 
έχει ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Άρθρο 1°

Η Υπηρεσία του Νομικού προσώπου Κέντρου Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Μάκρης συγκρο−
τείται στις παρακάτω υπηρεσίες και γραφεία.

Άρθρο 2o

1. Διοικητική Υπηρεσία
Α. Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας
2. Υπηρεσία Καθαριότητας 
Α. Γραφείο Καθαριότητας

Άρθρο 3o

Οι θέσεις του προσωπικού του ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Μάκρης 
διαρθρώνονται ως ακολούθως:

1. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών 
2. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ 16 καθαρίστριας προσωρινή 

προσωποπαγής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για 

κάλυψη εποχιακών αναγκών:
Ορίζονται (2) θέσεις όπου η ειδικότητα θα ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4o

Οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα κάθε υπηρεσιακής 
μονάδας καθορίζονται ως εξής:

1. Γενική Διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας 
του ΚΑΠΗ έχει ο Κοινωνικός Λειτουργός ο οποίος:

− Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών ή οι−
κογενειακών προβλημάτων σεβόμενος την προσωπικό−
τητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του μέλους.

− Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρο 
και έχει την Διοικητική Ευθύνη της εύρυθμης λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών του Κέντρου (δηλαδή του ιατρεί−
ου, φυσικοθεραπευτηρίου και άλλων ειδικοτήτων) που 
αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστα−
τευμένων μελών.

− Έχει την ευθύνη για την οργάνωση εκπαίδευση και 
αξιοποίηση των εθελοντών στον τομέα ευθύνης της.

− Έχει την ευθύνη είσπραξης των συνδρομών ή συμ−
μετοχών των μελών του ΚΑΠΗ και απόδοσής τους στο 
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Λογιστήριο εφόσον δεν υπάρχει υπάλληλος Διοικητικού− 
Οικονομικού στο ΚΑΠΗ.

− Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπου−
δαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν 
θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο.

− Οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που άπτονται 
της ειδικότητάς της.

− Πραγματοποιεί πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών 
προβλημάτων.

− Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και κοινωνικής λει−
τουργικότητας ατόμων και ομάδων με επισκέψεις κατ’ 
οίκον ή στην κοινότητα.

− Διενεργεί κοινωνικές μελέτες ή ψυχοκοινωνικές με−
λέτες όπου κρίνεται απαραίτητο, του περιστατικού της 
ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμ−
βασή τους.

− Διαμορφώνει διάγνωση αυτόνομα ή και σε συνεργα−
σία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντο−
πίστηκαν.

− Εκπονεί και εκτελεί σχέδια δράσης και ενέργειες για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.

− Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης παροχή Κοινωνικών 
υπηρεσιών ενημερωτικού συμβουλευτικού και επιβοη−
θητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις 
οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους ασφαλιστι−
κούς φορείς π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π.

2. Καθαρίστρια
Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την τήρηση της υγι−

εινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού της κτιριακής 
εγκατάστασης του Κέντρου.

Άρθρο 5°

Για τον διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς 
το χρόνο εργασίας την αστική ευθύνη τα δικαιώματα 
τις άδειες τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το 
προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές τα πειθαρχικά αδική−
ματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατρο−
φαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται 
οι εκάστοτε διατάξεις.

Άρθρο 6°

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο Πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Άρθρο 7°

΄Οσα θέματα δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα 
Οργανισμό αλλά αφορούν την λειτουργία του ΚΑΠΗ 
ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ή με τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού.

Άρθρο 8°

Ο παρών Οργανισμός ισχύει μετά την δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παύει η ισχύς 
κάθε προηγούμενου.

Ο Οργανισμός μπορεί να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί 
ή καταργηθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο

H δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Ν.Π. και για 
τη μισθοδοσία του προσωπικού θα καλύπτεται από

1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου

2. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες.

3. ΄Εσοδα από την συμβολική χρηματική συμμετοχή 
μελών. 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη 22.000 ευρώ σε βάρος του προυπολογισμού του 
ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Μάκρης για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 8 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
 (5)

 Μετάταξη υπαλλήλου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

      Με την υπ’ αριθμ. 403/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Συβότων Ν. Θεσπρωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων» και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου (αριθμ. απόφ. 36/2008), μετατάσσεται ο υπάλληλος 
του Δήμου Συβότων, Πασχάλης Λεωνίδας του Σταύρου, 
Κατηγορίας ΥΕ16 Ι.Δ.Α.Χ. σε συσταθείσα με την ίδια 
απόφαση προσωποπαγή θέση ανώτερης Κατηγορίας 
ΔΕ1 Διοικητικών Ι.Δ.Α.Χ. του ίδιου Δήμου.

(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Θε−
σπρωτίας 7497/11.12.2008)

Ηγουμενίτσα, 11 Δεκεμβρίου 2008

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗ − ΓΙΩΓΟΥ
F

Αριθμ. 38068 (6)
Τροποποίηση απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−

ας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά σύναψη συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης 
Ν. Θεσσαλονίκης.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και 

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

2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ. Α΄/28.12.2006) που 
αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα.
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3. Το υπ’ αριθμ. 49434/5.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 απόφαση 
της επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της 33/27.12.2006 
Π.Υ.Σ. και την υπ’ αριθμ. 45834/5.8.2008 απόφαση κατα−
νομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για 
τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους και για τις οποίες είχαν υπο−
βληθεί σχετικά αιτήματα.

4. Το υπ’ αριθμ. 3234/8.2.2008 έγγραφό μας, που αφορά 
την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης Ν. 
Θεσσαλονίκης.

5. Τις υπ’ αριθμ. 50/2008 και 5/2008 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης για 
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με πρόβλεψη 
στον Κ.Α. 00−6117.001 του προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ 
Δήμου Θέρμης έτους 2008, ποσού 53.000,00 € για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης των συμβάσεων αυτών (το 
υπόλοιπο ποσό των 59.500,00 € θα προβλεφθεί στον 
αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του επόμενου 
έτους, διότι οι συμβάσεις αυτές είναι 12μηνης διάρκειας, 
με αφετηρία το τρέχον έτος και θα καλύψουν χρονικά 
ορισμένους μήνες από το 2009).

6. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 24184/12.8.2008 (ΦΕΚ 1888/τ. Β΄/ 
17.9.2008) και 32431/5.11.2008 (ΦΕΚ 2348/τ. Β΄/19.11.2008) 
αποφάσεις μας. 

7. Την από 17.1.2008 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κεσ−
σοπούλου Μαρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατωτέρω 
συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και 
είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 24184/12.8.2008 
(ΦΕΚ 1888/τ. Β΄/17.9.2008) απόφασή μας (ΦΕΚ 1702/
τ.Β΄/25.8.2008) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε μεταγενέστερα με την όμοια 32431/5.11.2008 (ΦΕΚ 
2348/τ.Β΄/19.11.2008), ως προς το μέρος που αφορά το 
συνολικό ποσό αμοιβής των ατόμων που θα απασχο−
ληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΚΑΠΗ Δήμου 
Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:

Το συνολικό ποσό αμοιβής αυξάνει από το ποσό των 
53.000,00 € στο ποσό των 112.500,00 €. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι υπ’ αριθμ. 
24184/12.8.2008 (ΦΕΚ 1888/τ.Β΄/17.9.2008) και 32431/5.11.2008 
(ΦΕΚ 2348/τ.Β΄/19.11.2008) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
 Αριθμ. 36516 (7)
     Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, 

εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας για τη στελέχωση 
του ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας του Νομού Ημα−
θίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997) 

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και 

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

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ102/Α/2002) που αφορούν τη σύσταση και λειτουρ−
γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι: «για 
τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απα−
σχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς 
να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998». 

3. Η υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιος 
του ΥΠΕΣ που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στα ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/72/32229/2.12.2008 έγ−
γραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω−
τερικών.

5. Την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών αναγκών 
του Κ.Ε.Π. του Δήμου Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι 
αναγκαία και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι το υπηρετούν 
προσωπικό του Δήμου, είναι αδύνατο να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και λόγω του φόρτου 
που υπάρχει κατά την λειτουργία των ΚΕΠ αλλά και 
της άμεσης ανάγκης για παροχή πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύναψης μίας (1) σύμβασης 
μίσθωσης έργου, εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας για 
τη στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας του 
Νομού Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:

Νομός ΚΕΠ Συμβασιού−
χοι έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ημαθίας Δήμου 
Αλεξάνδρειας 1 6 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΑ (1)

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή 
υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί−
στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των 
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής 
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί−
ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την 
περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους 
λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ € ενώ μετά 
τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται 
σε 1.000 ευρώ €.
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Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος Δή−
μος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
ή η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο ή από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα 
από αυτούς όργανα.

• Η ανωτέρω σύμβαση λύεται αυτοδίκαια ταυτόχρο−
να: είτε με την επιστροφή υπαλλήλου που απουσιά−
ζει με μακροχρόνια άδεια, είτε με την ορκωμοσία του 
υπαλλήλου των προστατευόμενων κατηγοριών του 
ν. 2643/1998. 

• Οι νέες συμβάσεις πρέπει κατά προτεραιότητα να 
καταρτίζονται «με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία 
που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους», σύμφωνα με 
τις πάγιες οδηγίες των εγκυκλίων υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕ 
ΚΕΠ/30.7.2004, 537/2481 ΟΔΕ ΚΕΠ/10.10.2004 και ΔΟΛ 
ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007. 

• Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστη−
μα των συμβάσεων καθώς και ότι σε περίπτωση απο−
χώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ, δεν θα συναφθεί νέα 
σύμβαση με νέο άτομο, για οποιοδήποτε λόγο χωρίς 
την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/
ΥΠ.ΕΣ.. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέ−
ρω όρους το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα αποδεχθεί 
τις νέες συμβάσεις, θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα 
χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν με νέα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 

F
Αριθμ. 36375 (8)

Μετάταξη του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Ασημώνη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Με την υπ’ αριθμ. 772/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις, των άρθρων 76, 79, 183 και 230 παρ. 4 του 
ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3320/2005, 
όπως ισχύει, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ασημώνης 
Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, 
σε συνιστώμενη, με την πράξη μετάταξης, προσωποπα−
γή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη−
τας ΔΕ Διοικητικών, με δέσμευση κενής θέσης μονίμου 
προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/
Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 36375/ 
18.12.2008)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 36373 (9)
Μετάταξη της υπαλλήλου Αναστασίας Παπαγεωργίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

        Με την υπ’ αριθμ. 774/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις, των άρθρων 76, 79, 183 και 230 παρ. 4 του 

ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3320/2005, 
όπως ισχύει, μετατάσσεται η υπάλληλος Παπαγεωργίου 
Αναστασία του Ευαγγέλου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, σε 
συνιστώμενη, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγή 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών, με δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσω−
πικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/
Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 36373/ 
18.12.2008)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 36374 (10)
Μετάταξη του υπαλλήλου Αποστόλου Τριανταφύλλη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

        Με την υπ’ αριθμ. 773/2008 απόφαση του Δημάρχου 
Ρεντίνας Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις, των άρθρων 76, 79, 183 και 230 παρ. 4 του 
ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3320/2005, 
όπως ισχύει, μετατάσσεται ο υπάλληλος Τριανταφύλλης 
Απόστολος του Σπυρίδωνα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών, σε 
συνιστώμενη, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγή 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών, με δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσω−
πικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικών.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/
Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 36374/ 
18.12.2008)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ

F
(11)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 14634/23.12.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑ−
ΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης κ.α.α.

Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(12)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 14576/23.12.2008 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στη ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης κ.α.α.

Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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(13)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στο ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΟΥ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 14612/23.12.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στο ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης κ.α.α.

Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 66 (14)
    Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης του Οδηγού 

του Νομάρχη Καστοριάς, για το έτος 2009.

Ο   ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 

ν. 2738/1999.
5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη−

σης του οδηγού του Νομάρχη Καστοριάς Ευάγγελου 
Γώγου.

6. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, οικονομικού έτους 

2006, στο Φορέα 072, ΚΑΕ 0511 και 0512, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του οδηγού του 

Νομάρχη Καστοριάς, Ευάγγελου Γώγου, για το χρονικό 
διάστημα 1.1.2009 −31.12.2009, ως εξής:

Α) Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως ώρα 
22:00, για κάθε εργάσιμη ημέρα, και μέχρι συμπληρώ−
σεως 720 ωρών.

Β) Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων Ημερών, από 
ώρα 06:00 έως ώρα 22:00 και μέχρι συμπληρώσεως 
192 ωρών.

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του παραπά−
νω υπαλλήλου κρίνεται αναγκαία, για την αντιμετώπιση 
πραγματικών εποχιακών εκτάκτων και επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών, που συνίστανται στην απόφασή μου 
να επισκεπτόμαστε καθ’ εκάστην και επί τόπου περιοχές 
του Νομού, για επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων 
που αφορούν στην εποπτεία των εκτελουμένων έργων, 
καθώς και του συντονισμού επί τόπου των ενεργειών 
για την αποτροπή δυσμενών καταστάσεων κατά τη δι−
άρκεια του χειμώνα.

Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απα−
σχόλησης, ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (5.800 €), 
θα πληρωθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, από το Φορέα 
072 και τους ΚΑΕ 0511 και 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καστοριά, 7 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ  
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