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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8880/370 (1)
 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 21495/1477/10−05−2010 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας περί μετατροπής της Δημοτικής 
Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Ενημέρωσης του Δήμου Πρεσπών Ν. Φλώρινας σε 
κοινωφελή επιχείρηση του ν. 3463/2006 με την επω−
νυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών».

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ −ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις των αρ. 103 και 238 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄) «Ορ−

γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) 
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης, 
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης.

5. Την αριθμ. πρωτ. 21495/1477/10−05−2010 απόφαση 
(ΦΕΚ 767/τ.Β΄/03−06−2010) του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί μετατροπής της 
Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλη−
τισμού και Ενημέρωσης του Δήμου Πρεσπών σε κοι−
νωφελή επιχείρηση του ν. 3463/2006 με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών».

6. Την αριθμ. 21/20111 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πρεσπών περί συγχώνευσης όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προ−
στασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Πρεσπών».

7. Την αριθμ. 11/2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΑ.
8. Την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−

λίου Πρεσπών περί τροποποίησης του καταστατικού 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών.

15465



15466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

9. Την ανάγκη επιμερισμού των δράσεων της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης και του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. 
στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρ. 
103 παρ. 1α του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 21495/1477/10−05−2010 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/03−06−2010) περί μετατροπής της Δημο−
τικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Ενημέρωσης του Δήμου Πρεσπών σε κοινωφελή επιχείρη−
ση του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Πρεσπών» ως προς τους καταστατικούς της 
σκοπούς και ειδικότερα καταργούνται οι σκοποί:

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
2. Πολιτισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφασή μας.
Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2010 του Δήμου Πρεσπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Φλώρινα, 11 Απριλίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ

F
    Αριθμ. 2685 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερεια−
κή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 « Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης.

6. Την αριθμ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/
νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής.

7. Το αριθ. πρωτ. οικ. 531/8−03−2011 έγγραφο της Περι−
φερειακής Ενότητας Σερρών για μετακίνηση των υπη−
ρετούντων σ’ αυτήν υπαλλήλων της εκτός έδρας.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
600.000,00 ευρώ, και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0711 (έξοδα 
κίνησης εκτός έδρας των φορέων 072, 151, 291, 292, 310, 
350, 390), 0719 (έξοδα κίνησης εντός έδρας των φορέων 
072, 291, 310, 390, (5243, 5244, 5256, 5329 (Ο.Σ.Δ.Ε, Γεωρ−
γοκτηνοτροφικά, Τεχνητή σπερματέγχυση, Γρίπη των 
πτηνών, Εξισωτική αποζημίωση, πρόγραμμα RICA, Βιο−
λογική Γεωργία, Ποιοτικός έλεγχος, Μητρώα Αγροτών, 
Γεωργικές στατιστικές των φορέων 291, 292) και 9817: γ. 
έξοδα κίνησης υπαλλήλων Δ.Τ.Υ.  Φορέα 071 Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά οι ημέρες εκτός έδρας θα 
περιοριστούν μέχρι το ύψος των εγκεκριμένων πιστώ−
σεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2011 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενό−
τητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟPIA ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛ/ΩΝ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚ. ΕΔΡΑΣ

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 60
TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 4 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤ 1 40
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦ − ΠΡΟΣ. Η/Υ Ι 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 60
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ −ΜΗΧΑΝ 8 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚ ΕΡΓΟΔ (ΙΔΑΧ) 1 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι 60
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΙΔΑΧ) 1 60

2 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ −ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕ Δ/ΚΟΥ − ΟΙΚ/ΚΟΥ 10 60
TE Δ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ 2 60
ΔΕ Δ/ΚΩΝ − ΓΡΑΜ/ΩΝ 12 60
ΔΕ Δ/ΚΩΝ−ΓΡΑΜ/ΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 2 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
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Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟPIA ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛ/ΩΝ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚ. ΕΔΡΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡ/ΩΝ ΜΗΧ/ΩΝ 1 60
ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ−ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 1 60

3 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 47 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 31 60
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ−ΙΧΘΥΟΛ. 2 60
ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 60

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ−ΜΗΧ/
ΚΩΝ 3 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 5 60
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 18 60
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60
TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 1 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜ/ΩΝ 7 60
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ −ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 2 60
ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 6 60

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ−
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 6 60

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 60
ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 3 60
ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 60
ΔΕ ΒΟΘ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 60
ΔΕ ΥΓΕΙΑΣ−ΠΡΟΝΟΙΑΣ−ΒΟΗΘ.ΝΟΣ/ΩΝ 1 60
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 60
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 60

4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 60
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 60
ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ− ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 9 60
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜ 2 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 60
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1 60
ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 1 60

5 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜ. 4 60

6 Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 60

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13 60

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ 1 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 60
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 60

7 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟPIA ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛ/ΩΝ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚ. ΕΔΡΑΣ

TE ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ 1 60

8 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ − ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΙΚΟΥ − ΟΙΚ/ΚΟΥ 1 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ − ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 60

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 60
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ − ΜΗΧ/ΤΩΝ 4 60

9 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 1 60

10 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ−ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 60
ΔΕ Δ/ΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 60
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 60

α. Το όριο των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας 
για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες το μήνα.

β. Ειδικότερα επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός 
των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε 
(15) ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα 
ημερών ετησίως για όλους τους κλάδους των τεχνι−
κών, των κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών υπαλλήλων 
λόγω της φύσεως του αντικειμένου (χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα με προθεσμία, έκτακτα γεγονότα όπως 
σεισμοί, χιονοπτώσεις, κ.λπ.).

γ. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα 
ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα ανωτέρω, 
κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός 
έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και κατ’ έτος. 

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1−1−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 12 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 14714/4586 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες 

ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων, από 1−1−2011 μέχρι 31−12−2011 
για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Αρ−
καδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου .

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β) του άρθρου 16 του Ν.3205/2003.
Γ) του ΠΔ 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε−

λοποννήσου»
2. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για την 

αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται κατά περί−
πτωση οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας 
(αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχικών φυσικών φαινομέ−
νων, υλοποίηση και εφαρμογή των πολλαπλών αρμοδι−
οτήτων εκ του προγράμματος «Καλλικράτης» κ.λπ.).

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών, καθώς και κάθε εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό 
της ΠΕ Αρκαδίας να απασχολείται υπερωριακά καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

4. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό της ΠΕ Αρκαδίας η σχετική απαιτούμενη δαπάνη. 
(188.000 ευρώ) (Ε.Φ.072, 073 ΚΑΕ 0511, 0512), αποφασί−
ζουμε:

Α. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπη−
ρετούν στην ΠΕ Αρκαδίας, υπερωριακά μέχρι 31−12−2011 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών, όπως παρακάτω:

Σύνολο 
υπηρετούντων

Σύνολο 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων

Σύνολο ωρών 
έτους 2011

Εγγεγραμμένη 
πίστωση

Μηνιαίο όριο 
Υπερωριακής 

Απογευματινής 
Εργασίας

ΠΕ 65

40

TE 34
ΔΕ 72
ΥΕ 14

ΣΥΝΟΛΟ 185 35.000 188.000

Β. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπη−
ρετούν στο γραφείο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
και Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρ−
καδίας υπερωριακά και τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
και κατά τις Νυχτερινές ώρες μέχρι την 31/12/2011 για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, 
όπως παρακάτω:
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Σύνολο 
υπηρετούντων

Σύνολο 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων

Σύνολο ωρών 
έτους 2011

Εγγεγραμμένη 
πίστωση

Μηνιαίο όριο 
Υπερωριακής 

Εργασίας
Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες 

20 
Νυχτερινές 

15
ΠΕ
ΔΕ

1
3

1120 8000

Η ονομαστική κατάσταση και η κατανομή κατά είδος 
εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και 
Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα γίνει με νεώτερη 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 15 Απριλίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
     Αριθμ. απόφ. 64/24.02.2011 (4)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπε−
τρας» και με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 
το οποίο θα προέλθει από τη συγχώνευση των υφι−
στάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιεράπετρας.

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 103, 224, 225, 226, 227 

και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010): Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114Α/8.6.2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων .

3. Τις αριθμ. οικ. 4569/εγκ. 11/27−1−2011 και οικ. 9104/
εγκ. 24/24−2−2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
που αφορούν αντίστοιχα: «Θέματα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων» και «Διευκρινίσεις για αρ−
μοδιότητες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και 
κοινωφελούς επιχείρησης των Δήμων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συγχώνευσης»

4. Τη με αρ. 412/11−4− 2011 εγκριτική απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπε−
τρας» και με τον τίτλο: «ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ. Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» το 
οποίο θα προέλθει από τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) «Παιδι−
κοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιεράπετρας», β) ΚΑΠΗ 
Δήμου Ιεράπετρας, γ) Μουσική Σχολή Δήμου Ιεράπετρας, 
δ) «Σερέπετσης Γεώργιος Δημοτική Φιλαρμονική Ιεράπε−
τρας» και ε) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιεράπετρας .

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών που αφορούν στις αρμοδιότητες του Δήμου 
Ιεράπετρας στους τομείς: Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αυτοί προ−
βλέπονται στο άρθρο 75 του ν.3463/2006, όπως ισχύει.

Αναλυτικότερα:
Τομέας Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης.
Το Νομικό Πρόσωπο δραστηριοποιείται:
−Στην εφαρμογή πολιτικών ή στη συμμετοχή σε δράσεις 

για την πρόληψη ή και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων 
ατόμων και ομάδων του πληθυσμού της περιοχής και 
ιδιαίτερα την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρε−
φικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, καθώς και την μελέτη 
και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών Προγραμμάτων.

− Στην καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, διαπαιδαγώγηση 
νηπίων και βρεφών, τα οποία λόγω απασχόλησης των 
εργαζομένων γονέων τους ή άλλων κοινωνικών αιτίων 
δεν μπορούν να έχουν την απαραίτητη φροντίδα των 
παιδιών τους.

−Στην πολύπλευρη, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, 
πνευματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη τους και την 
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από 
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, σύμ−
φωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις της 
παιδαγωγικής.

−Στην εξυπηρέτηση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 
προβληματισμό των εργαζομένων γονέων σε θέματα 
αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση 
και η διαχείριση κέντρων και προγραμμάτων στήριξης 
των ατόμων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υπο−
στήριξη και φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης 
ηλικίας και την παροχή ιατροφαρμακευτικής προστασίας 
στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου, καθώς και η δημιουρ−
γία και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών, Βρεφονηπιακών, Παιδικών Σταθμών, Προγραμμά−
των Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδων 
Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλι−
κιωμένων και πάσης φύσεως Προγραμμάτων που οδηγούν 
άμεσα ή έμμεσα στην φροντίδα και υποστήριξη όλων των 
άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων φορέων ή ατόμων.

−Στην εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις 
και Προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικά ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προ−
φύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, την απασχόληση, την κατοικία, το υγιές 
περιβάλλον, στη νόμιμη προστασία, καθώς και την πρό−
ληψη ή και θεραπεία κάθε είδους κοινωνικού αποκλει−
σμού, λόγω φύλου, φυλής, πολιτισμικής, φυσικής και εν 
γένει κοινωνικής ιδιαιτερότητας ή διαφορετικότητας.

Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η λει−
τουργία Κέντρων, Προγραμμάτων πρόληψης και θεραπεί−
ας του κοινωνικού αποκλεισμού ή περιόδων αποκλεισμού 
στην ζωή ενός ατόμου και ιδιαίτερα των ευπαθών ομά−
δων του πληθυσμού και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(ΑΜΕΑ) με την εξασφάλιση προσβασιμότητας, ενημέρω−
σης, φιλοξενίας, φροντίδας συμβουλευτικής στήριξης, δι−
κτύωσης, προστασίας, εκπαίδευσης, ένταξης ή επανέντα−
ξης θυμάτων κακοποίησης, ατόμων σε εξάρτηση, ατόμων 
ή ομάδων που αναπτύσσουν παραβατική συμπεριφορά, 
μεταναστών, παλιννοστούντων, ομογενών, προσφύγων, 
αθίγγανων, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων, μονογονεικών οικογε−
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νειών, πολύτεκνων, ανέργων, ατόμων σε επανένταξη, 
ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ατόμων που βιώνουν 
ή κινδυνεύουν να βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό. −Στη 
μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνα−
των δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών διαβί−
ωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, μέσω της οργάνωσης 
και λειτουργίας απαραίτητων δομών και κέντρων όπως 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρα Φιλοξενίας κ.α.

−Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων 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 και της Κοινότητας.

−Στην ενημέρωση, πληροφόρηση, προβολή, ανάπτυξη 
και διάδοση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι υπάρ−
χουσες κοινωνικές δομές ή οι δομές που θα δημιουργη−
θούν, στους δικαιούχους των υπηρεσιών αυτών.

−Στην αξιοποίηση των οικονομικών και θεσμικών δυνα−
τοτήτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

−Στο σχεδιασμό προτάσεων του τομέα Κοινωνικής 
προστασίας και Αλληλεγγύης και την ένταξη τους σε 
συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπε−
ριφερειακά Προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στη 
διαχείριση και υλοποίηση των προτάσεων αυτών.

−Στην προώθηση, αξιοποίηση, συντονισμό και έλεγχο 
των υπαρχουσών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και την προώθηση συνεργασίας 
αυτών με κοινωνικές δομές και υπηρεσίες σε

Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
−Στην σύνταξη, ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικού σχε−

διασμού του Δήμου, καθώς και την υλοποίηση κοινωνικών 
ερευνών με σκοπό την ορθολογική λήψη αποφάσεων και με 
στόχο την μεθόδευση και υλοποίηση επιθυμητών στόχων, 
για την επίλυση και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε κοινωνικού 
προβλήματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

−Στην συμβολή για τη δημιουργία και ανάπτυξη της 
απαραίτητης υποδομής για την βελτίωση των παρεχό−
μενων κοινωνικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση προ−
σβασιμότητας των κατοίκων σε αυτές, τη δημιουργική 
αξιοποίησή τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
όλων των κατοίκων του Δήμου.

−Στην αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων, ενισχύσεων 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα και την αξιοποίηση τους για την επίτευξη των 
σκοπών της επιχείρησης.

−Στην σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα 
που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων της, 
καθώς και τη σύναψη συμβάσεων με πάσης φύσεως 
φορείς για την εκτέλεση έργων που συνάδουν με τους 
σκοπούς του Νομικού Προσώπου.

−Στην υλοποίηση ή την συμμετοχή σε ολοκληρωμέ−
να τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρω−
τοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών 
προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσω−
μάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

−Στην προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότη−
τας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς 
και τη συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−

μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους 
για την υποστήριξή τους και με το σχεδιασμό και υλο−
ποίηση Προγραμμάτων, δομών και δράσεων προσαρ−
μοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο 
πλαίσιο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού.

Τομέας Πολιτισμού και Παιδείας
Το Νομικό Πρόσωπο δραστηριοποιείται:
−Στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−

πτυξη του Δήμου και στην καλλιέργεια σε βάθος της 
καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέ−
χνες, την προβολή, την ανάπτυξη και διάδοση τους με τη 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών 
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στην προστασία της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα της 
εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, στην αναγωγή των 
πολιτιστικών − πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών 
σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής, στην ενερ−
γητική και συνειδητή συμμετοχή και στη δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και 
ιδιαίτερα των νέων του Δήμου.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή πολιτικών και η ανάπτυξη 
δράσεων για την καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας 
όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της περιοχής μέσω της 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παρα−
στάσεων, εκθέσεων, διαγωνισμών, φεστιβάλ, σεμιναρίων, 
ημερίδων, forum, πρότυπων δράσεων για την νεολαία, 
δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και γενικότερα υπο−
στήριξης των βασικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων του Δήμου.

−Στην ανάπτυξη της απαραίτητης πολιτιστικής υποδο−
μής, στην στήριξη, ανάπτυξη και διάδοση της καλλιτεχνι−
κής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του 
κινηματογράφου, του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών 
και των σύγχρονων οπτικοαουστικών μορφών τέχνης. 
Στη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής 
και πνευματικής δημιουργίας και στην εξασφάλιση των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη 
των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων των κατοίκων 
στους αντίστοιχους τομείς.

Συγκεκριμένα η εφαρμογή πολιτικών και η ανάπτυξη 
δράσεων για την καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας 
όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της περιοχής μέσω 
της ίδρυσης και λειτουργίας εικαστικών, μουσικών και 
θεατρικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, σχολών χορού, ζω−
γραφικής και γλυπτικής, σκακιού, σχολών σύγχρονης καλ−
λιτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικών κέντρων και κέντρων 
δια βίου μάθησης, χορωδιών, ορχηστρών, φιλαρμονικών, 
πινακοθήκης, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων.

−Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους πολιτιστικούς 
φορείς και ομάδες του τόπου, με τα ερασιτεχνικά σωμα−
τεία, τις ομάδες και τα συγκροτήματα, την εκπαιδευτική 
και καλλιτεχνική κοινότητα του Δήμου, καθώς και στην 
παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής βοήθειας και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση της 
τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συγκεκριμένα δημιουργία παραδοσιακών σχολών, λα−
ογραφικών μουσείων και εργαστηρίων, διαπολιτιστικών 
κέντρων και κέντρων προστασίας και ανάδειξης της πο−
λιτιστικής παράδοσης όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων 
και ομάδων του Δήμου.

−Στην προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, κα−
θώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περι−
οχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανή−
κουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
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− Στην προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνι−
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) μέλη ως εξής:

− Επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκ των οποίων οι δύο 
(2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημο−
τικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους

− Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ιεράπετρας 
,που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώ−
που ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 
δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του 
νομικού προσώπου, με τους αναπληρωτές τους .

− Ένας (1) εκπρόσωπος των τακτικών υπαλλήλων του 
Ν.Π. που ορίζεται ύστερα από γενική συνέλευση των 
εργαζομένων, με τον αναπληρωτή του

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ιεράπετρας, που ορίζεται από το συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας, με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες 
(1.200.000,00) ευρώ και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση 
το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της 
έκτακτης επιχορήγησης.

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

5. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των παραπάνω Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύτηκαν, καθώς και κάθε 
άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί 
ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, 
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των 
νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, 
με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.02.00.6715.01 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας, ύψους 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) 
ευρώ. Επιπλέον δαπάνη εξαρτάται από τυχόν απόφαση 
έκτακτης επιχορήγησης που θα αναφέρεται σε αυτήν 
και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−

καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιεράπετρα, 26 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 151/2011 (5)
Αντικατάσταση της αριθ. 10/2011 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση μεταφοράς του 
πλεονάζοντος προσωπικού που διαπιστώθηκε με τη 
διάσπαση της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική 
Αγορά Κατερίνης» σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ και σε 
Κοινωφελή Επιχείρηση, προς το Δήμο Κατερίνης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Την 538Α/2010 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθη−

κε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική 
Αγορά Κατερίνης» (ΔΕΔΑΚ) σε Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κα−
τερίνης» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κατερίνης), σύμφωνα με την οικο−
νομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε για το λόγο αυτό 
και καθορίστηκαν το όνομα της επιχείρησης, η διάρκεια, 
οι σκοποί κλπ (ΦΕΚ 816/τ. Β΄/10.5.2011).

 Β. Την 538Β/2010 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθη−
κε η μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική 
Αγορά Κατερίνης» (ΔΕΔΑΚ) σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ 
με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης 
Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ», σύμφωνα με την οικονο−
μοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε για το λόγο αυτό και 
καθορίστηκαν το όνομα της επιχείρησης, η διάρκεια, οι 
σκοποί κλπ

Γ. Τις παραγράφους 1−7 του άρθρου 269 του 
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
Ε. Την 10/2011 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε 

η μεταφορά έξι (6) υπαλλήλων (πλεονάζον προσωπι−
κό που διαπιστώθηκε με τη διάσπαση της Δημοτικής 
Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης» σε Ανώνυμη 
Εταιρία ΟΤΑ και σε Κοινωφελή Επιχείρηση) προς το 
Δήμο Κατερίνης, αποφασίζει:

Αντικαθιστά την αριθ. 10/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως εξής:

1) Κρίνει ως πλεονάζον και μεταφέρει στο Δήμο Κα−
τερίνης το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το οποίο διαπιστώ−
θηκε με τη διάσπαση της Δημοτικής Επιχείρησης «Δη−
μοτική Αγορά Κατερίνης» σε Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ και 
σε Κοινωφελή Επιχείρηση 

Ονοματεπώνυμο ειδικότητα Ημερομηνία 
πρόσληψης

Ευθυμιάδης Ιορδάνης Λογιστής Τμήμα λογιστών 
(μέση δημ.επαγγ.σχολή) 01−09−1989

Τανατζής Γεώργιος ΤΕ μηχ/γος τεχ/γος 
Υπ/κός 01−06−1990

Ζορμπάς Φώτιος ΠΕ Μχ/γος Ηλ/γος Μχ/κος 02−04−1993
Κουρνούτης Βασίλειος Φύλακας πάρκινγκ 02−03−1993
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Αμπατζίδου Μαρία
Εκπαιδεύτρια ατομικής 
απασχόλησης (ΔΕ 
διοικητικό προσωπικό)

31−12−1999

Σαμαλής Γεώργος
Γραμματέας τηλεφωνητής 
(υπεύθυνος ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων)

02−01−1991

2) Συστήνει έξι (6) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις οποίες εντάσ−
σει το ανωτέρω προσωπικό, ως εξής:

α) Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών, στην οποία εντάσσεται ο υπάλληλος 
Φώτιος Ζορμπάς του Θεοδώρου.

β) Μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχα−
νικών, στην οποία εντάσσεται ο υπάλληλος Γεώργιος 
Τανατζής του Ιωάννη. 

γ) Τρείς (3) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμ−
ματέων, στην οποία εντάσσονται οι υπάλληλοι Ιορδάνης 
Ευθυμιάδης του Παναγιώτη, Μαρία Αμπατζίδου του Πο−
λυκάρπου και Γεώργιος Σαμαλής του Γεωργίου.

δ) Μία (1) θέση ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων, στην οποία 
εντάσσεται ο υπάλληλος Βασίλειος Κουρνούτης του 
Σπυρίδωνα. 

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους. 

Με την απόφασή μας αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπ/σμού του Δήμου ποσού 125.000,00 ευρώ 
περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 170.000,00 
ευρώ περίπου για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικο−
νομικού έτους 2011 και επομένων ετών, Κ.Α. 10/6021.001, 
10/6021.005, 10/6052.001, 30/6021.001, 30/6021.005, 30/ 
6052.001, 20/6021.001, 20/6021.005, 20/6052.001

(Αριθμ. βεβ. Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κα−
τερίνης 22362/5.04.2011).

3) Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του 
ΚΔΚ δημοσιεύεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο 
του οικείου ΟΤΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 2131/7−
4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

   Κατερίνη, 20 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 48/2011 (6)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΠ 12/1/

4−1−2011 διαπιστωτικής πράξης − απόφασης της Δη−
μάρχου Ρήγα Φεραίου. 

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. ΑΠ 12/1/4−1−2011 (ΦΕΚ Β΄ 162/11−2−2011) 

διαπιστωτική μας πράξη − απόφαση, η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει του άρθρου 254 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87/7−6−2010) και διαπιστώνεται το προσωπικό του νέου 

Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την ίδια σχέση εργασίας που 
κατείχε στους συνεννούμενους Δήμους Φερών, Κάρλας 
και στην Κοινότητα Κεραμιδιού και κατατάχθηκε σε αντί−
στοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κα−
τηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με το βαθμό που κατείχε.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. δ΄ και 254 
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010).

3. Τις υπ’ αριθ.: α) 47/ΑΠ οικ. 74750/28−12−2010, β) ΑΠ 
σικ. 50410/7−9−2010 και γ) ΔΙΠΠΔΔ/Α20/800/οικ. 22370/21−
10−2010 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

4. Τις υπ’ αριθ. 2225/9−3−2011 και 2676/17−3−2011 αιτήσεις 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υπαλλήλων Λούμα 
Κωνσταντίνου του Νικολάου και Γαϊτανά Άννας του Γε−
ωργίου, αντίστοιχα, προς το Δήμο Ρήγα Φεραίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθ. ΑΠ 
12/1/4−1−2011 (ΦΕΚ Β΄ 162/11−2−2011) διαπιστωτική μας πρά−
ξη − απόφαση, ως εξής:

Β. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
− ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
15 ΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
16 ΓΑΪΤΑΝΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Γ. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) (Μερικής 4ωρης Απασχόλησης)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
− ΚΛΑΔΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2 ΤΣΕΓΚΡΑ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού, θα 
καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής:

α. Από τα δωδεκατημόρια των Κωδικών Αριθμών του 
προϋπολογισμού του έτους 2010 των συνεννούμενων 
ΟΤΑ (Φερών, Κάρλας, Κεραμιδιού), έως την κατάρτι−
ση του προϋπολογισμού έτους 2011, το αργότερο έως 
31/03/2011, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010. 
Επίσης, η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κω−
δικούς Αριθμούς, στους οποίους υπήρχε πρόβλεψη για 
τη μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού από κάθε συ−
νεννούμενο ΟΤΑ.

β. Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα από τον ενιαίο 
προϋπολογισμό έτους 2011 του νέου Δήμου Ρήγα Φεραίου, 
στον οποίο θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.

γ. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη 
δαπάνη στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01/01/2011

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Βελεστίνο, 15 Απριλίου 2011

Η Δήμαρχος
ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΛΑΪΤΣΟΥ  
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