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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27509/Α2
(1)
Αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών των εκ−
κλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστι−
κών λυκείων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και
λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 14
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 του ν.
3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού −
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αρμοδιότητες διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων
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1. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και
γενικών εκκλησιαστικών λυκείων είναι αρμόδιοι ιδίως
για την ομαλή λειτουργία των σχολείων αυτών και την
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, το συντονισμό της
σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων
και των υπηρεσιακών εντολών των οργάνων της κεντρι−
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κής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 41 του ν. 3848/2010, καθώς και
για την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των
διδασκόντων. Μετέχουν στην αξιολόγηση του έργου των
εκπαιδευτικών, συνεργάζονται με τους σχολικούς συμ−
βούλους και ασκούν κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται
από επιμέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο
πλαίσιο των γενικών αυτών αρμοδιοτήτων, οι διευθυντές
ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εκπροσωπούν τα εκκλησιαστικά σχολεία ενώπιον
κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής καθώς και έναντι
παντός τρίτου.
β. Συγκροτούν τις επιτροπές για τις εξετάσεις, τη
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των
αποτελεσμάτων στην περίπτωση που το εκκλησιαστικό
λύκειο ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο, καθώς και όσες
άλλες επιτροπές προβλέπονται για τη λειτουργία των
σχολείων.
γ. Ενημερώνουν τους διδάσκοντες, τους γονείς και
τους μαθητές για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στό−
χους και το έργο των σχολείων καθώς και για την
εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3432/2006.
δ. Μεριμνούν, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συλ−
λόγου διδασκόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να δι−
δάσκουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα και των εκκλησια−
στικών γυμνασίων και των εκκλησιαστικών λυκείων.
ε. Έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση
θετικού κλίματος και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέ−
σεων ανάμεσα στα μέλη της εκκλησιαστικής σχολικής
μονάδας και φροντίζουν για τη λήψη κάθε μέτρου το
οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της.
στ. Προεδρεύουν των συνεδριάσεων του συλλόγου
διδασκόντων, καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη των
θεμάτων, εισηγούνται τα θέματα οι ίδιοι ή οι υποδιευθυ−
ντές ή άλλοι εκπαιδευτικοί και μεριμνούν μαζί με τους
υποδιευθυντές για την υλοποίηση των αποφάσεων του
συλλόγου διδασκόντων.
ζ. Συντάσσουν τα ωρολόγια προγράμματα του γυμνα−
σίου και του λυκείου τα οποία υποβάλλουν για έγκριση
στο σύλλογο διδασκόντων και μεριμνούν για την τρο−
ποποίηση του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας
σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών.
θ. Εκδίδουν και υπογράφουν τους τίτλους σπουδών
τους οποίους συνυπογράφουν ο συντάξας εκπαιδευτι−
κός και οι διδάσκοντες.
ι. Μεριμνούν σε συνεργασία με τους υποδιευθυντές
για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων.
ια. Συγκροτούν τα τμήματα κάθε τάξης καθώς και τις
κατευθύνσεις στο λύκειο εφόσον συντρέχουν οι προ−
ϋποθέσεις.
ιβ. Συμμετέχουν στη σχολική εφορεία καθώς και στην
εφορεία της περιφερειακής εκκλησιαστικής εστίας κατά
τις διατάξεις των άρθρων 16 του π.δ. 1025/1977 και 11
της υ.α. 107370/Α2/2007 αντίστοιχα και
ιγ. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται
από επιμέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με
εξαίρεση εκείνες που ανατίθενται με την παρούσα από−
φαση στους υποδιευθυντές.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες υποδιευθυντών
Οι υποδιευθυντές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και
γενικών εκκλησιαστικών λυκείων αναπληρώνουν τους
διευθυντές όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύ−
ονται, σε όλες τις αρμοδιότητές τους και επιπρόσθε−
τα έχουν την ευθύνη για τη διοικητική, οικονομική και
γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων. Ειδικότερα οι
υποδιευθυντές ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εποπτεύουν, ελέγχουν και καθοδηγούν το πάσης
φύσης διοικητικό προσωπικό για την απρόσκοπτη λει−
τουργία των σχολείων.
β. Διαχειρίζονται τις πιστώσεις για τις λειτουργικές
δαπάνες και έχουν την ευθύνη της μισθοδοσίας του πά−
σης φύσεως εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού,
σε συνεργασία με το διατάκτη και τον εκκαθαριστή των
αποδοχών του προσωπικού, καθώς και με την κεντρική
διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση.
γ. Μεριμνούν για την προμήθεια των πάσης φύσεως
αναλώσιμων ειδών αλλά και των εποπτικών μέσων δι−
δασκαλίας των σχολείων, σε συνεργασία με τη σχολική
εφορεία.
δ. Υπογράφουν τα έγγραφα που αφορούν διοικητικής
και οικονομικής φύσης ζητήματα.
ε. Μεριμνούν για την ενημέρωση και φύλαξη των προ−
σωπικών δεδομένων του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού και μεριμνούν για την αποστολή τους στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για καταχώρηση στο
προσωπικό τους μητρώο.
στ. Μεριμνούν για τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρι−
ακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σχολείων.
ζ. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της
βιβλιοθήκης και για την προμήθεια των απαραίτητων
βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, σε συνεργασία
με τον σύλλογο διδασκόντων.
2. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν, απουσιάζουν
ή κωλύονται οι υποδιευθυντές, οι παραπάνω αρμοδιό−
τητες ασκούνται από τους διευθυντές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 25447/Δ2
(2)
Ανακαθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
κατά κλάδο και ειδικότητα βάσει των διατάξεων 9
παρ. 10 περ. α΄, β΄ και Γ΄ του Ν.3848/2010 (εκπαιδευ−
τικοί γονείς τεσσάρων τέκνων και άνω, εκπαιδευτι−
κοί με 67% αναπηρία, γονείς τέκνων με 67% αναπη−
ρία) σχολικού έτους 2010−2011.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.
1566/1985 (ΦΕΚ. 167 τ.Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 περ. α΄, β΄ και
γ΄ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19−5−2010) «Αναβάθμιση
του ρόλου του εκπαιδευτικού− καθιέρωση κανόνων αξι−
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».
3. Την υπ’ αρ. 1120Η/7−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1 τ.Β΄/8−1−2010).
4. Το Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ. (ΦΕΚ 213 τ.Α΄/7−10−2009).
5. Την υπ’ αρ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 2408
τ.Β΄/3−12−2009).
6. 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. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α΄/22−4−2005).
7. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ Φ.ΕΓΚΡ.10/ 36/17875/19−08−2010 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αρ.
33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 τ.Α΄/28−12−2006).
8. Την υπ’ αρ. 102479α/Δ2/26−8−2010 (ΦΕΚ 1318 τ.Β΄/
26−8−2010, ΦΕΚ 1570 τ.Β΄/27−9−2010) κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δεν συ−
νιστώνται νέες θέσεις προσωπικού στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
10. Το γεγονός ότι δύο (2) θέσεις δεν καλύφθηκαν
επειδή δεν βρέθηκαν υποψήφιοι με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά και υπήρξαν επιπλέον πέντε (5) υποψήφιοι οι
οποίοι δεν προσκόμισαν το απαραίτητο πιστοποιητικό
από υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ μέσα στις προθεσμί−
ες που όριζε η σχετική εγκύκλιος όχι λόγω δικής τους
υπαιτιότητας, αποφασίζουμε:
Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθ−
μό των εκπαιδευτικών, που διορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 περ. α΄, β΄ και γ΄ του
Ν.3848/2010 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ−
παίδευση σε κενές οργανικές θέσεις, σχολικού έτους
2010−2011, ως ακολούθως:
Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ 4 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ
ΤΕΚΝΩΝ 67% ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΙ ΑΝΩ
ΙΔΙΟΥ
67%

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

21

38

6

65

ΠΕ70 Δασκάλων

6

49

2

57

ΣΥΝΟΛΑ

27

87

8

122

Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
4
ΜΕΡΙΚΟ
67%
ΤΕΚΝΟΥ
ΤΕΚΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
67%
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΕ01 Θεολόγοι

3

1

0

4

ΠΕ02 Φιλόλογοι

19

20

9

48

ΠΕ03 Μαθηματικοί

8

5

5

18

ΠΕ04.01 Φυσικοί

9

5

4

18

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
4
ΜΕΡΙΚΟ
67%
ΤΕΚΝΟΥ
ΤΕΚΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
67%
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΕ04.02 Χημικοί

3

3

1

7

ΠΕ04.04 Βιολόγοι

3

1

0

4

ΠΕ04.05 Γεωλόγοι

2

1

1

4

ΠΕ05 Γαλλικής

1

0

0

1

ΠΕ06 Αγγλικής

1

2

0

3

ΠΕ07 Γερμανικής

1

1

0

2

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

1

1

0

2

ΠΕ09 Οικονομολόγοι

2

1

0

3

ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι

1

1

0

2

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

5

3

2

10

ΠΕ12.01 Πολιτ. Μηχανικοί

2

0

0

2

ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες

1

0

0

1

ΠΕ12.11 Μηχανικοί
Παραγωγής

1

0

0

1

ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί

1

0

0

1

ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί
Μηχανικοί, Φυσ.
Ραδιοηλεκτ.

1

0

0

1

ΠΕ12.08 Χημικοί
Μηχανικοί,
Μεταλλειολόγοι

1

0

0

1

ΠΕ13 Νομικής Πολιτικών
Επιστημών

2

0

0

2

ΠΕ14. 06 Νοσηλευτικής

1

0

0

1

ΠΕ14.04 Γεωπόνοι
Δασολογίας & Φυσ.
Περιβάλλ.

2

0

0

2

ΠΕ16.01 Μουσικής

1

2

0

3

ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ

1

0

0

1

ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ

1

0

0

1

ΠΕ18.02 Διοικ. Επιχ/σεων,
Λογιστ, Marketing

1

0

1

2

ΠΕ18.03 Λογιστικής

1

0

0

1

ΠΕ18.07 Ιατρικών
Εργαστηρίων

1

0

0

1

ΠΕ18.09 Κοινωνικής
Εργασίας

1

0

0

1

ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής
Επισκ. Υγείας

3

1

0

4

ΠΕ18.11 Μαιευτικής

2

0

0

2

ΠΕ18.12 Φυτ. Παραγωγής,
Ιχθυοκομίας

1

1

0

2

ΠΕ18.13 Ζωικής
Παραγωγής

1

0

0

1

ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι

1

0

0

1

ΠΕ18.35 Τουριστικών
Επιχειρήσεων

1

0

0

1

ΠΕ18.36 Διατροφολόγοι

1

1

0

2

ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ

3

2

0

5

ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ

0

1

0

1

ΠΕ32 Θεατρικών
Σπουδών

0

1

0

1

ΤΕ16 Μουσικής

0

3

0

3

ΣΥΝΟΛΑ

91

57

23

171

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/14158
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/12−10−2007
απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 (παρ. 3, 4) του Ν. 2085/92 «Ρύθμιση
θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δη−
μόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/23.2.2005) «Ρυθμίσεις
θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
για τους Ο.Τ.Α.
γ) Του άρθρου 83 του Π.Δ./τος 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/
13−6−2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
δ) Του ΠΔ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
των λοιπών ΝΠΔΔ».
ε) Του Π.Δ/τος 186/09 [ΦΕΚ 213/Α/7−10−09) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης» και του Π.Δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/12−10−2007 (ΦΕΚ
2121/Β/31−10−2007) Υπουργική απόφαση κατανομής ορ−
γανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών και
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του ΠΔ/τος 63/05 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»).
4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/12−
10−2007 (ΦΕΚ 2121/Β/31−10−2007) Υπουργική απόφαση
που αφορά στην κατανομή οργανικών θέσεων προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, μεταξύ των Περιφερειακών και των Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και μεταφέρουμε τις ανωτέρω οργανικές θέσεις
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των κατωτέρω ειδικοτήτων από
μια Οργανική Μονάδα σε άλλη Μονάδα του ΥΠ.ΠΟ.
Τ., ως εξής:
1. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων,
από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην 23η EBA.

2. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων,
από τη 16η ΕΒΑ στην 4η EBA.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
(4)
Τροποποίηση της ΙΕ/3987/52690/Π05/5/00116/Ε/30−06−
2008/Ν.3299/04 απόφασης του Γεν. Γραμματέα Πε−
ριφ. Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της επι−
χείρησης ΑΝΑΒΡΑ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν.3299/04,
όπως ισχύει.
Με την 7349/192620/ΠO 5/5/00116/E/04−01−11/N.3299/04
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας τροποποιή−
θηκε η ΙΕ/3987/52690/ΓΤ05/5/00116/30−06−2008/Ν.3299/04
απόφαση υπαγωγής του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας και εγκρίθηκε
η αναμόρφωση κόστους επένδυσης της επιχείρησης
ΑΝΑΒΡΑ Α.Ε. που αναφέρεται στην ίδρυση θερμοκη−
πιακής μονάδας 17,5 στρεμμάτων στο Δενδροχώρι του
Δήμου Τρικκαίων, τέως Δήμου Καλλιδένδρου της Περι−
φερειακής Ενότητας Τρικάλων συνολικού κόστους ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ,
με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εξακοσίων
ογδόντα χιλιάδων (680.000) ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής 09/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(5)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν.3299/04, της εταιρείας ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε.
Με την υπ’ αριθμ. 5847/148173/ΠΟ5/4/00298/04−01−2011
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε
η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε.
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής
μονάδας 4 αστέρων στο Δήμο Σκιάθου της Περιφερει−
ακής Ενότητας Μαγνησίας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των 1.545.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 402.000
Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 26% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
1.545.000 Ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
618.000 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους 1.545.000 Ευρώ.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό 525.000 Ευρώ
που αποτελεί ποσοστό 34% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 1.545.000
Ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 07−04−2010.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε
η 07−04−2010.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης ύψους 318.000 Ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04, είναι η 09−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΚΕΡΤΟΥΣ ΑΒΕΕ
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.
Με την 533/14204/ΠΟ 5/5/00483/Ε/04−01−2011/Ν.3299/04
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης
της επιχείρησης ΚΕΡΤΟΥΣ ΑΒΕΕ, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας πάσης
φύσεως περιεκτών και εμφιάλωσης οινοπνεύματος και
ισοπροπιλικής αλκοόλης στο 12° χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων−Λά−
ρισας του Δήμου Φαρκαδόνας, τέως Δήμου Πελλιναί−
ων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνολικού
κόστους 612.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επι−
χορήγησης 244.800 ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής 28/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δημιουρ−
γούνται τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ
στις διατάξεις του Ν. 3299 /04, όπως ισχύει.
Με την 393/13564/770 5/5/00477/Ε/04−01−2011/Ν.3299/04
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης
της επιχείρησης ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό − συμπλήρωση εγκαταστάσεων προστα−
σίας περιβάλλοντος στο 33° χλμ. ΠΕΟ Λάρισας−Κοζά−
νης του Δήμου Ελασσόνας, τέως Δήμου Ποταμιάς της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας συνολικού κόστους
300.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του
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συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης 150.000 ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 28/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη−
μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡ−
ΓΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως
ισχύει.
Με την 7005/86470/ΠΟ 5/5/00452/Ε/04−01−2011/Ν.3299/04
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τους Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυ−
σης της επιχείρησης Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής
αλεύρων στον Παλαιόπυργο του Δήμου Τρικκαίων, τέως
Δήμου Παλιοκάστρου, της Περιφερειακής Ενότητας Τρι−
κάλων συνολικού κόστους 630.000 ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή
συνολικό ποσό επιχορήγησης 252.000 ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 07/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη−
μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της «M−PACK Α.Ε.» στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την 575/14944/ΠΟ5/5/00495/Ε/04−01−11/Ν.3299/2004
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος εγκρίθηκε
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της
«M−PACK Α.Ε.» που αναφέρεται στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
στη θέση: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ. ΡΗΓΑ ΦEPAIOY, (ΤΕΩΣ Δ.
ΦΕΡΩΝ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, συνο−
λικής δαπάνης οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων (860.000€)
ευρώ, με τα κίνητρα:
α) της επιχορήγησης με ποσοστό 457ο επί του κό−
στους της συμβατικής επένδυσης, ύψους τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000 €) ευρώ,
και
β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με πο−
σοστό 45% επί του κόστους της επένδυσης που αφορά
τη χρηματοδοτική μίσθωση, ύψους πεντακοσίων εξήντα

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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χιλιάδων (560.000) ευρώ, δηλαδή ποσό επιδότησης δια−
κοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000 €) ευρώ.
Νέες Θέσεις Εργασίας: 5 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (29−12−10), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

8) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης τριών υπαλ−
λήλων του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη κατά τις
εργάσιμες ημέρες και του οδηγού του κατά τις εργά−
σιμες ημέρες, τις εξαιρέσιμες και τις αργίες, αποφα−
σίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία τριών διοι−
κητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κα−
στοριάς στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού και ενός
οδηγού, για το χρονικό διάστημα ένα μήνα πριν τη
δημοσίευση της παρούσας έως 31−12−2011.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

Υπηρεσία

Αριθμός
Υπαλλήλων

Σύνολο ωρών

(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Ε.−
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Θ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
όπως ισχύει.

Δ/νση Δ/κού Οικον.

3

1200 απογευματινές

»

1 οδηγός

400 απογ. + 160
εξαιρ., αργίες

Με την 7002/86458/ΠΟ 5/5/00449/Ε/04−01−2011/Ν.3299/04
απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν.3299/04, όπως τροποποιήθηκε με τους
Ν.3470/06 και Ν.3522/06, επένδυσης της επιχείρησης
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ Ε.−ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Θ Ο.Ε. που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας εκτροφής προβάτων στο Προ−
άστιο του Δήμου Παλαμά, τέως Δήμου Σελλάνων, της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας συνολικού κόστους
390.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 407ο επί του
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης 156.000 ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 07/12/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη−
μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. οικ. 494
(11)
Υπερωριακή απασχόληση τεσσάρων υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2011.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθ. 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α΄).
2) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/97
(ΦΕΚ 107 Α΄)
3) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99
(ΦΕΚ 180 Α΄)
4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ
57 Α΄)
5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄)
6) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του
Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄)
7) Τις υπό έγκριση πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους
2011, στο φορέα 072 και στους ΚΑΕ 0511 και 0512.

Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί για τις
πρώτες τρεις υπαλλήλους κατά τις απογευματινές ώρες
από 15.00΄ έως 22.00΄, για κάθε εργάσιμη ημέρα και μέ−
χρι την συμπλήρωση των 40 ωρών μηνιαία για κάθε μία
από αυτές, για δε τον οδηγό κατά τις ίδιες ώρες για
κάθε εργάσιμη ημέρα αλλά και εξαιρέσιμη και αργία
και μέχρι την συμπλήρωση για μεν τις εργάσιμες ημέ−
ρες των 40 ωρών μηνιαία, για δε τις εξαιρέσιμες και τις
αργίες των 16 ωρών το μήνα.
Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω
υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία και επιτακτική των μεν
τριών πρώτων για την εξυπηρέτηση του γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη και όσον αφορά την γραμματειακή
υποστήριξη αυτού αλλά και την όλη οργάνωση και λει−
τουργία του που συνίσταται στην υποδοχή του κοινού
αλλά και των διοικητικών παραγόντων, την προετοιμα−
σία και το συντονισμό των ενεργειών του Αντιπεριφε−
ρειάρχη που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων
της Περιφερειακής Ενότητάς του, την επικοινωνία του
με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και
της Αποκ/νης Διοίκησης επί καθημερινής βάσης και
την φροντίδα αποστολής των υπηρεσιακών εγγράφων
προς υπογραφή στις ανωτέρω υπηρεσίες, την έκδοση
δελτίων τύπου και ανακοινώσεων και την ηλεκτρονική
καταχώρηση αυτών στον ιστότοπο της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς. Του δε δεύτερου, γιατί αυτός
βρίσκεται στη διάθεση του Αντιπεριφερειάρχη όλες
τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, για την αντιμετώπιση
όλων των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, που συνίστανται εκτός των άλλων στην επίσκεψη
καθ΄εκάστην και επί τόπου όλων των περιοχών της
Περιφερειακής Ενότητας καθώς και των υπηρεσιών
της Περιφέρειας και Αποκ/νης Διοίκησης για τις ανά−
γκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς καθώς
και την μεταφορά υπηρεσιακών φακέλων από την μία
Περιφέρεια στην άλλη.
2. Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απα−
σχόλησης ύψους περίπου 7.200 € για τις τρεις πρώτες
υπαλλήλους και 3.650 € για τον τέταρτο, θα πληρωθούν
από πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τον φορέα
072 και τον ΚΑΕ 0511, για δε τις εξαιρέσιμες και αργίες
από τον ΚΑΕ 0512.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.
Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 87/2011
(12)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Νέας Προποντίδας με την επωνυμία «Οργα−
νισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας
Προποντίδας» κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσε−
ων και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων Ι.Δ.Α.Χ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108 και 109 του
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 (Συμμόρφωση της
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή
των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες δια−
τάξεις, ΦΕΚ 274/τεύχος Α΄/14.11.2002), σύμφωνα με τις
οποίες οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις
σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις.
3. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φε−
βρουαρίου 2010).
4. Την αριθ. 50410/7.9.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
5. Την αριθ. 42/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Χαλκιδικής, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η
Λαμπρινίδου Αικατερίνη του Γεωργίου συνδέεται με την
Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Ν. Μουδανιών «Τα Μουδα−
νιά», με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, καθώς και το αριθ. 390/2010 πιστο−
ποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής,
με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της αριθ. 42/2006
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
6. Την αριθ. 02/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Χαλκιδικής, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι
η Παπαγιάννη Βασιλική του Θεοδώρου και η Παπαγιάννη
Ειρήνη του Θεοδώρου συνδέονται με την Αμιγή Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ν. Μουδανιών «Τα Μουδανιά», με σύμβα−
ση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθώς και το αριθ. 367/2010 πιστοποιητικό της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο
πιστοποιείται ότι κατά της αριθ. 02/2007 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
7. Τις από 25−1−2011 αιτήσεις των Ειρήνης Παπαγιάν−
νη του Θεοδώρου, Βασιλικής Παπαγιάννη του Θεοδώ−
ρου και Αικατερίνης Λαμπρινίδου του Γεωργίου, που
αναφέρονται στις αριθ. 02/2007 και 42/2006 αποφά−
σεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, περί
συμμόρφωσης στις παραπάνω τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις.
8. Την υπ’ αριθμ. 879/5−3−2009 απόφαση του Γ.Γ. της
Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 644/Β΄/8−4−2009), σχετικά με την μετατρο−
πή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ν.Μουδανιών
«ΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 269 του Νόμου
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3463/2006, προς τις προβλέψεις του άρθρου 254 του
ίδιου Νόμου, και η μετατροπή της σε Δημοτική Κοινω−
φελή Επιχείρηση Μουδανιών (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.).
9. Την υπ’ αριθμ. 177/2010 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Μ. με
την οποία γίνονται αποδεκτές οι παραπάνω τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις.
10. Την υπ’ αριθμ. 78/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Προποντίδας, σχετικά με την συγχώνευση
των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου
Νέας Προποντίδας και τη σύσταση νέας Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Προποντίδας, σχετικά με τη συγχώνευση
των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Προποντίδας και τη σύ−
σταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας».
12. Τις διατάξεις του αριθ. 58 παρ. 1 περίπτωση δ΄ του
Ν. 3852/2010, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρ−
χου, όπου: «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλου του
προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις πράξεις που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις
κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση
του πειθαρχικού ελέγχου».
13. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας
απόφασης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
101 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/28.6.2007), δι−
ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσιακές
μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού (η
απόφαση αυτή αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης με μέριμνα του φορέα και όχι
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, δηλαδή εφαρ−
μόζεται ανάλογα η αριθ. 77/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των
επιχειρήσεων στους Ο.Τ.Α.).
14. Το γεγονός ότι η προαναφερόμενες δικαστικές
αποφάσεις κατέστησαν τελεσίδικες και ως εκ τούτου
υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης
προς τις Δικαστικές Αποφάσεις.
15. Την από 28.2.2011 σχετική βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
16. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Χαρακτηρίζει ως πλεονάζον προσωπικό της νέας
Κοινωφελούς Επιχείρησης τις Ειρήνη Παπαγιάννη του
Θεοδώρου, Βασιλική Παπαγιάννη του Θεοδώρου και
Αικατερίνη Λαμπρινίδου του Γεωργίου, υπάλληλοι της
ανωτέρω επιχείρησης κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ.
02/2007 και 42/2006 τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και εγκρίνει
τη μεταφορά τους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Προ−
ποντίδας με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας».
2. Τη σύσταση τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, ως εξής:
− Μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Διοικητικού, κα−
τηγορίας Δ.Ε.
− Δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας Εργάτες
Καθαριότητας, κατηγορίας Δ.Ε.
3. Τη μεταφορά του παραπάνω πλεονάζοντος προσω−
πικού στις ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αντίστοι−
χης ή παρεμφερούς ειδικότητας με τη θέση που κατείχα
στην προηγούμενη υπηρεσία τους, ως ακολούθως:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λαμπρινίδου Αικατερίνη
Διοικητικού
του Γεωργίου
Παπαγιάννη Ειρήνη του
Εργάτης
2.
Καθαριότητας
Θεοδώρου
Παπαγιάννη Βασιλική
Εργάτης
3.
Καθαριότητας
του Θεοδώρου
1.

Δ.Ε.
Υ.Ε.
Υ.Ε.

Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς του όρους και
το ύψος της αμοιβής της εργασίας τους από τις ΣΣΕ
που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ λαμ−
βάνοντας υπόψη της προϋπηρεσία τους. Η ολοκλήρωση
της μεταφοράς συντελείται με την θεώρηση του οικεί−
ου εντάλματος από την αρμόδια ελεγκτική αρχή (Ελε−
γκτικό Συνέδριο).
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού
για το τρέχον έτος ποσού 60.000,00 ευρώ θα προβλε−
φθεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.
Συγκεκριμένα στον Κ.Α. 02.10.6021 θα προβλαφθεί το
ποσό των 20.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 02.20.6021 το
ποσό των 40.000,00 ευρώ. Για τα επόμενα έτη προκα−
λείται δαπάνη 65.000,00 ευρώ και θα προβλεφθεί στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού στις παραπάνω
συνιστώμενες θέσεις θα γίνει με απόφαση που θα εκ−
δοθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, η οποία
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 109 του
Ν. 3852/2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Μουδανιά, 28 Φεβρουαρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)
Στην με αριθμ. Πρωτ. 21969/ΔΒΕ 1881/01−10−08 πε−
ρίληψη απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2117/ Β /14−10−08 με θέμα «Τρο−
ποποίηση − ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29572/ΔΒΕ 5555/Ν.3299/04/09−
12−2005 απόφαση στις διατάξεις Ν.3299/04 (άρθρο 3,
παρ.1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi) και οριστικο−
ποίηση του κόστους αυτής», στην πρώτη παράγραφος
διορθώνεται:
ΤΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29572/ΔΒΕ 5555/ Ν.3299/04/09−
12−2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκλη−
ρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.» και εγκρίθηκε η τροποποίηση της
απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3299/04
ΣΤΟ ΟΡΘΟ:
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21969/ΔΒΕ 1881/01−10−2008
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η
επένδυση της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
Α.Ε.» και εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υπα−
γωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04
(Από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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