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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)  

 Μεταφορά θέσης στην 28η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων. 

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/110866π.ε./26−1−2012 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται ο 
Αχτύπης Διονύσιος του Παναγιώτη, υπάλληλος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε’ βαθμό 
και μισθολογικό κλιμάκιο 4, από την ενιαία ειδικότητα 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, 
στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην 28η 
Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό 
(Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο 2 της ΠΕ κατηγορίας επειδή 
έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού 531 Β/7−2−2012).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F

(2)
   Μεταφορά θέσης στη στη Διεύθυνση Εικαστικών 

Τεχνών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

 Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/9434/30−1−2012 απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε 
κατόπιν της αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνωμοδότησης 
του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.
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Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του 
Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
70 του Ν. 3528/2007, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται η Φιλέρη Μα−
ρία−Αναστασία του Παναγιώτη, υπάλληλος με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Δ΄ βαθμό 
(βασικός βαθμός), από την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ., με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
που κατέχει, στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.
Τ., στη Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, με τον αυτό βαθμό 
(Δ΄, βασικός βαθμός της ΠΕ κατηγορίας) επειδή έχει τα 
απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
530Β/7−2−2012).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F 

(3)
   Μεταφορά θέσης ΠΕ Διοικ. στη Διεύθυνση Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

  Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/106500π.ε./26−1−2012 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται ο 
Μαρκόπουλος Φίλιππος του Αθανασίου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με 
Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 3, από την ειδικότητα 
ΔΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με ταυτόχρονη μεταφορά 
της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου που κατέχει, στην ειδικότητα ΠΕ 
Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στη Διεύθυνση Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και 
μισθολογικό κλιμάκιο 2 της ΠΕ κατηγορίας επειδή έχει 
τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
531Α/7−2−2012).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F

(4)
    Μεταφορά θέσης στην Εφορεία Νεωτέρων

Μνημείων Αττικής.

  Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/9315/27−1−2012 απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθη−
κε κατόπιν της αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνωμοδότη−
σης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 
παρ. 5 του Ν. 3230/2004, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται 
ο Φαλιέρος Παναγιώτης του Νικολάου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
με Ε’ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 3, από την ειδι−
κότητα ΔΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με ταυτόχρονη 
μεταφορά της οργανικής θέσης με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει, στην 
ειδικότητα ΤΕ Λογιστών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και 
μισθολογικό κλιμάκιο 2 της ΤΕ κατηγορίας επειδή έχει 
τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
531Δ/7−2−2012).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F

   
(5)

   Μεταφορά θέσης ΔΕ οδήγων στο Δήμο Περιστερίου.

  Με την αριθμ. 46482/28−12−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν.3584/07, των 
άρθρων 28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμόν 07/2011 πρακτικό), μετα−
τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΚΑΡΑΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Ανδρέα, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών 
καθαριότητας στον ανώτερο κλάδο ΔΕ Οδηγών αυτο−
κινήτων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, λόγω 
απόκτησης εμπειρίας.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Περιστερίου: 46295/ 23−12−2011).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 

789/773/11−01−2012).

  Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 1356/1309
(6)

Σύσταση ΝΠΔΔ στο Δήμο Λαυρεωρικής
με όνομα «ΚΕΦΑΛΟΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239,240 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αριθμ οικ.4569/2011 (εγκ. 11) έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακυβέρ−
νησης.

5. Την αριθ. 317/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου Δήμου Λαυρίου, περί σύστασης νπδδ «ΚΕΦΑΛΟΣ».

6. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊςταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1ο 
ΣΥΣΤΑΣΗ−ΟΝΟΜΑ 

Συνιστάται στο Δήμο Λαυρεωτικής Νομού Αττικής, 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία 
«ΚΕΦΑΛΟΣ», με έδρα στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, 
το πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα Κερατέας επί της 
Λεωφόρου Αθηνών−Σουνίου αριθμός 37.

Άρθρο 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση 
και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών στους τομείς 
αρμοδιοτήτων: 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και 
2. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των αναγκών των κατοίκων της Διοικητικής Περιφέρειας 
του Δήμου Λαυρεωτικής: 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓ−
ΓΥΗΣ, στον οποίο περιλαμβάνεται:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί−
δα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλι−
κίας, με την ίδρυση και λειτουργία Νομικών Προσώπων 
και Ιδρυμάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ−
μών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη 
και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις:

− Καταπολέμησης της ανεργίας
− Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, Βρεφοκο−

μείων.
− Ορφανοτροφείων.
− Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας.
− Ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων.
− Γηροκομείων.
− Βοήθεια στο Σπίτι.
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας Ηλικιωμένων.
− Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
− Κέντρων για Α.Μ.Ε.Α.
− Ελληνικής γλώσσας όπως μετανάστες.
− Αναψυχής ατόμων με αναπηρία.
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικι−

ωμένων (Κ.Α.Π.Η.).
3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 

προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 
κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα−
σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμ−
βουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

4. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και 
κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη−
ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης 
σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Δημοτικού 
Κώδικα.

5. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια τους, 
με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Πα−
ραβατικότητας.

6. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

7. Η 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.

8. Η λειτουργία Κέντρων Νεότητας, Κέντρων Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών.

9. Η αποτελεσματική διαχείριση δημοτικών καταστη−
μάτων αναψυκτήρια − περίπτερα − κυλικεία) για κοινω−
φελής σκοπούς προς αναβάθμιση των παρεχομένων 
προς τους πολίτες υπηρεσιών.

10. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή παρα−
χωρημένων εκτάσεων και ακινήτων από άλλους φορείς 
(π.χ. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου κ.λπ.), για κοι−
νωφελείς σκοπούς προς αναβάθμιση των παρεχομένων 
προς τους πολίτες υπηρεσιών.

11. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−
τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

12. Αλληλεγγύη σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφά−
λιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτη−
ριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους 
προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση 
(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες 
από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς 
και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 
(ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των 
οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

13. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων, 
λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

14. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
15. Η υλοποίηση:
α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, τα οποία ορ−

γανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των 
οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντί−
στοιχου Υπουργείου,

β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία 
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,

γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδο−
τούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προ−
στασίας.

17. Λειτουργία δημοτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών 
σταθμών.

18. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγο−
ρών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

19. Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η 
λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
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20. Λήψη μέτρων και δράσεων σε θέματα δημόσιας 
υγείας.

21. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμ−
μάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσι−
ας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις 
ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 
(ΦΕΚ 197 Α΄).

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, στον οποίο περιλαμβάνεται 
κυρίως:

1. Η δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 
παίδων (ΚΔΑΠ).

2. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε−
διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ−
δηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης των 
Σχολικών Επιτροπών.

4. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων 
σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

6. Η διοργάνωση θεματικών διαλέξεων εκπαίδευσης 
και συμβουλευτικής γονέων, εκπαιδευτικών επισκέψεων 
και σεμιναρίων που αφορούν τους τρόπους και τα μέσα 
ανάπτυξης προγραμμάτων εθελοντισμού και κατάρτισης 
του προσωπικού και στελεχών του ενιαίου φορέα.

− Επίσης στους σκοπούς του Νομικού Προσώπου Δη−
μοσίου Δικαίου, περιλαμβάνεται, η ανάληψη, κατάρτιση 
και υλοποίηση προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένω−
ση και άλλους Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς, στον 
κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα, για 
την ευόδωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου και 
την κοινωνική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της περιοχής 
του Δήμου Λαυρεωτικής.

Άρθρο 3ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νπδδ διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελούμενο από:

Α. Οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι 
δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από την μειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Δύο (2) Δημότες ή κατοίκους, που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Γ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. 
θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου του έτους 2014 και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητι−
κού Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ., όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η ακίνητη και κινητή περιουσία των αναφερθέντων 
στην παράγραφο 1 της παρούσας συστατικής πράξης 
πρώην Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία 
μεταφέρονται στο νέο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται στο νέο 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και κάθε 
άλλη περιουσία κινητή και ακίνητη που τυχόν παραχω−
ρείται ή αποκτηθεί.

Άρθρο 5ο
ΠΟΡΟΙ 

α. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία 
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο, πεντακόσιες χιλιάδες 
(1.500.000,00) Ευρώ, και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, το 
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχο−
ρήγησης και η οποία θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

β. Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες. 

γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου.

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

ε. Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που πα−
ρέχονται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
στους δημότες.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
ύψους 1.500.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00−6715.009 του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου έτους οικονομικού έτους 2012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ. 4235/4065 (7)
Σύσταση ΝΠΔΔ στο Δήμο Σαλαμίνας με όνομα «ΝΠΔΔ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/ Α/228/2010)»Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αρ. πρωτ. οικ.4569/2011 (εγκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 436/2011 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου Δήμου Σαλαμίνας, περί σύστασης νπδδ «ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

6. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊςταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ−ΟΝΟΜΑ 

Συνιστάται στο Δήμο Σαλαμίνας Νομού Αττικής, νο−
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «ΝΟ−
ΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Άρθρο 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ 

Α. Στον τομέα του πολιτισμού:
α. Η δημιουργία απαραίτητης πολιτιστικής υποδο−

μής, στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 
παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του 
κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικο−
ακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών, 
την στήριξη και την διάδοση της σύγχρονης καλλιτε−
χνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση 
των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανά−
πτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους 
αντίστοιχους τομείς.

β. Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν 
σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά καθώς και 
οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με 
την ανάδειξη της ιστορικότητας του Δήμου.

γ. Η οργάνωση και διαχείριση εορταστικών, πολιτιστι−
κών και πολιτισμικών εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων 
καθώς και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως θεατρι−
κών παραστάσεων, συναυλιών και κινηματογραφικών 
προβολών με σκοπό την αναβάθμιση της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής των κατοίκων του Δήμου.

δ. Η λειτουργία φιλαρμονικής για την πλαισίωση όλων 
των πολιτιστικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων του 
Δήμου.

ε. Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου

στ. η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

ζ) η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται στο 
Δήμο από ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

η. Οι δημόσιες σχέσεις με σκοπό την πολιτιστική ανά−
δειξη του νησιού.

Β. Στον τομέα του Περιβάλλοντος.
α. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−

βάλλοντος, των φυσικών πόρων του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε 
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντολογικής 
επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προ−
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρακολούθηση 
θεμάτων ρύπανσης, κυκλοφορίας και περιβάλλοντος 
του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με 
Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς 
και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και με άλλους 
φορείς και Ιδιώτες.

β. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που εξα−
σφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και 
διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο 
σύνολο της περιοχής του Δήμου

γ) η δημιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
δ. Οι δημόσιες σχέσεις για την δημιουργία περιβαλ−

λοντικής συνείδησης.

Άρθρο 3ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εντεκαμελές (11) 
διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται:

Α. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους η τρεις (3) 
Δημ. Συμβ. και τον Δήμαρχο.

Γ. Τρεις (3) Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων.
Δ. Τέσσερις (4) Δημότες ή κατοίκους , που είναι χρή−

στες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση που το νπδδ απασχολήσει περισσο−
τέρους από δέκα εργαζομένους συμμετέχει ένας εκ−
πρόσωπος τους με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των 
δημοτών.

Εκ των ανωτέρων μελών δύο (2) τουλάχιστον ορίζο−
νται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από το αρ. 240 
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, όπως ισχύει και του Ν.3852/2010 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Άρθρο 4ο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία που αφιερώνεται 
για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 5ο 
ΠΟΡΟΙ

1. Τυχόν επιχορήγηση του Δήμου, η οποία κατ’ έτος θα 
καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το 
Κράτος ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Ν.Π.Δ.Δ., είτε 
προς το Δήμο Σαλαμίνας για λογαριασμό του.

3. Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και φορείς.

4. Έσοδα και πρόσοδοι από την περιουσία του.
5. Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.
6. Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέ−

χονται από το νπδδ. προς τους δημότες.
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

ύψους 400.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00−6715.002 του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου έτους οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

    Αριθμ. 257 (8)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 23−4−2012 έως 

23.4.2015) σε όλη την έκταση της νήσου Γαύδου Πε−
ριφερειακής Ενότητας Χανίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ. 86/1969, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 
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«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των δια−
τάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί 
Δασικού Κώδικα». 

2. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γε−
ωργίας. 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»ΦΕΚ 87Α.

4. Το Π.Δ.136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5. Την αριθμ. 373/27−1−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Πα−
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού 
Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 
στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων 
και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπη−
ρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6. Το αριθ. 78006/2538/1−7−1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας 
(τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).

7. Την αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−1985) 
κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16−12−1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και 
Γεωργίας. 

8. Το αριθμ. 1484/2−3−2012 έγγραφο της Δνσης Δασών 
Χανίων, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου 
χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού σε όλη την 
έκταση της νήσου Γαύδου (23−4−2012− έως 23−4−2015), 
γεγονός που θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του θη−
ραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 23−4−2012 έως 23−4−2015, σε 
όλη την έκταση της νήσου Γαύδου, με σκοπό την ανα−
παραγωγή και την εν γένει προστασία και ανάπτυξη 
του θηραματικού πλούτου της νήσου.

Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Μαρτίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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(9)
    Μεταφορά θέσης στο Δήμο Παγγαίου. 

 Με την αριθ. 1200/51403/13−12−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Παγγαίου Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, 
του άρθ.68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011, του άρθ. 35 παρ. 
5 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύουν, την αριθ.690/26404/
18−6−2010 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, την σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. 
Καβάλας αριθ. 18/31−8−2010 (Θέμα 2ο) καν του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου ΠΟΤΑ του Ν. Ξάνθης αριθ. 12/30.8.2010 
(Θέμα 2ο), μετατάσσεται η υπάλληλος του Δήμου Ξάν−
θης Μουρατίδου Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου, κατη−
γορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄ 
στον Δήμο Παγγαίου, με μεταφορά της θέσης της.

(Αριθ. βεβ. Δήμου Παγγαίου 51510/14−12−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Μακεδ. Θράκης−Τμήμα 

Δ/κό−Οικ/κό Ν. Καβάλας 24871/20−1−2012).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
(10)

    Μεταφορά θέσης ΠΕ Διοικ. Οικονομικού
στο Δήμο Κατερίνης. 

 Με την αριθμ. 90/07−02−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Κατερίνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 76, 79 
του ν.3584/2007 και την αριθμ. 7/2012 θετική γνωμοδότη−
ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
−Πιερίας, μετατάσσεται ο Παναγιώτης Αθανασιάδης του 
Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με 
βαθμό ΣΤ΄, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού με 
τον ίδιο βαθμό ΣΤ΄ με μεταφορά της θέσης του.

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης 1183/16 −02−2012).

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Κατερίνης οικ.6218/30−01−2012).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F

(11)
    Μεταφορά θέσης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής Δήμου Κορινθίων». 

 Με την 17/13−1−2012 απόφαση του Προέδρου του Δι−
ονκηακού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» Νομού Κορινθίας, που λή−
φθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του 
Ν.3584/2007 και α) τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου που Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Βρε−
φονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» 
(αριθμ. απόφασης 18/22−3−2011) β) τη σύμφωνη γνωμοδό−
τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ 
Ν.Πειραιά, που διατυπώθηκε στο αριθμ. 5/27−5−2011 (θέμα 
28ο) πρακτικό του γ) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν.Κο−
ρινθίας, που διατυπώθηκε στο αριθμ. 9/12−10−2011 (θέμα 
3ο) πρακτικό του, μετατάσσεται η Μαρκουλή Φλώρα του 
Ιωάννη, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων από τους 
Δήμο ακούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 

Δήμου Κορυδαλλού όπου υπηρετεί με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με μεταφορά 
της θέσης και με την ίδια σχέση εργασίας.

Σχετική η αριθμ. 15/13−1−2012 βεβαίωση της Διαχει−
ρίστριας του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» για την ύπαρξη της σχε−
τικής πίστωσης.

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 703/10−2−2012).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(12)

    Μεταφορά θέσης ΔΕ Διοικ. Γραμματέων
στην Περιφ. Αττικής. 

 Με την αριθμ οικ.20482/ 15−2−2012 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010), των 
άρθρων 33 και 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ /226/
τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ−ΚΕΘ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Π.Δ. 145/2010 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται η αρ. πρωτ. 58756/
7−7−2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 980/ 
τ.Γ΄/11−11−2011) και συγκεκριμένα αντικαθίσταται το απο−
φασιστικό μέρος αυτής ως εξής:

«Μετατάσσουμε την υπάλληλο με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ της Περιφέρειας Αττικής Κυρίτση Ελένη του Νικο−
λάου με βαθμό Ε΄ από την κατηγορία ΥΕ κλάδου Βοηθη−
τικού Προσωπικού σε ομοιόβαθμη θέση της κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων της Περιφέρειας 
Αττικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που αυτή 
κατέχει».

  Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
(13)

   Μεταφορά θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην 
Περιφέρεια Αττικής. 

 Με την αριθμ. οικ. 20463/15−2−2012 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι−
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7−6−2010), των άρθρων 33 και 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ/226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», την 
με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 (ΑΔΑ: 
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45ΨΟΧ−ΚΕΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττι−
κής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται η 
αρ.πρωτ. 63569/18−7−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής (ΦΕΚ 979/τ.Γ΄/11−11−2011) και συγκεκριμένα αντι−
καθίσταται το αποφασιστικό μέρος αυτής ως εξής:

«Μετατάσσουμε τον υπάλληλο με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ της Περιφέρειας Αττικής Μπαλαμπάνη Φαίδωνα 
του Ιωακείμ με βαθμό Ε’ από την κατηγορία ΥΕ κλά−
δου Βοηθητικού Προσωπικού σε ομοιόβαθμη θέση της 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων της 
Περιφέρειας Αττικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που αυτός κατέχει».

  Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
   Αριθμ. 183 (14)
Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου 
για το χρονικό διάστημα έως 14.12.2012.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ230/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Την υπ’ αριθ. 21/2011/14−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Βορείου Αιγαίου περί «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή−
των στους Αντιπεριφερειάρχες Χίου και Σάμου».

4. Το Ν. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3668/2008 (ΦΕΚ 115/
Α/08) και την Υ.Α. Α2−5900/2008 (ΦΕΚ 1857/Β/08), που 
εκδόθηκε κατ’ επιταγή του.

5. Το Π.Δ. 524/1978, άρθρο 8 (ΦΕΚ 112/Α/78), «Έλεγχοι 
Μέτρων και Σταθμών».

6. Το Ν. 3103/2003 (άρθρο 3) ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003
7. Το Ν. 3190/2003 (άρθρο 12 παρ. 2) ΦΕΚ 249/Α/03 με 

το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των ετήσιων εισπρά−
ξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας − 
Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των 
εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχου.

8. Την υπ’ αριθ. Φ2−37/11−01−2012 ΦΕΚ 15/Β/2012 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ορισμό του χρόνου 
διενέργειας περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 
έτους 2012.

9. Την υπ’ αριθ. Φ2−226/27−01−2012 Εγκύκλιο Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. 
Γραμματεία Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Τμήμα Δ για 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδι−
κού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για τη 
διενέργεια του Π.Ε.2012 καθώς και τις λοιπές ανάγκες 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3103/2003.

11. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23−12−2003) μισθολογικές ρυθμίσεις ισχύει. 

12. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999
13. Την αρ. 181 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου 

«Ορισμός Υπαλλήλων για τη διενέργεια Ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθμών έτους 2011», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα έως 14−12−2012 
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μέχρι της 22ας 
βραδινής ώρας για πέντε (5) υπαλλήλους της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών 
ελέγχων στο Νομό Χίου.

3. Ωρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
είκοσι (20).

4. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν πέντε 
(5).

5. Η δαπάνη (ύψους 2.000,00 €) θα καλυφθεί από τον 
ειδικό λογαριασμό «Μέτρων και Σταθμών».

6. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περι−
φερειακής Ενότητας Χίου θα βεβαιώσει την πραγματο−
ποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την 
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
14−12−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως. 

 Χίος, 23 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Κ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ 
F

(15)
   Ανανέωση ειδικής άδειας Ιοντιζουσών ακτινοβολιών στο 

εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής της εταιρείας «Ιδι−
ωτ. Διαγν. Εργαστήριο Ραδιοϊσοτοπικές Εφαρμογές 
Αγ. Σοφίας Ι.Α.Ε.».

  Με την ΔΥ/Γ1/1500/23−2−2012 απόφαση του Αναπληρω−
τή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 181/1974, το Π.Δ. 
470/1983, την υπουργική απόφαση αριθ. 1014 (φορ) 94/
6−3−2001 (ΦΕΚ /Β/216), την 154949/ΦΕΚ 1918/τ.Β΄/10.12.2010 
Υ.Α., την αρ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./2518/1−9−2011 απόφαση Π.Κ.Μ. 
και το αρ.πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./1832/7−6−2011 έγγραφο της Π.Κ.Μ. 
περί αναπλήρωσης Περιφερειάρχη και Αναπληρωτή 
Περιφερειάρχη, ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του 
εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων κατηγ. (Α−2) της εταιρείας 
«Ραδιοϊσοτοπικές Βιοϊατρικές Εφαρμογές Αγ. Σοφίας 
Ι.Α.Ε.», στην οδό Αγ. Σοφίας 7 στη Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Πυρηνικός ιατρός 
Καρτσιούνης Κωνσταντίνος και υπεύθυνος ακτινοπρο−
στασίας η ακτινοφυσικός ιατρικής Κωστάκη Πολυκρίτη.

Η άδεια λήγει στις 24−01−2015.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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