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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 22571/Η
(1)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά Γραφεία του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά Γραφεία
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.................................................................................
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή. ....................................................
Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος. ...............
Τροποποίηση του Παραρτήματος της απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
185161/2010 (Β΄ 809) «Ορισμός των φυτοϋγειονομι−
κών ελεγκτών στα Περιφερειακά Κέντρα Προστα−
σίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου», όπως ισχύει.
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυ−
νομίας του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης. ......................
Τροποποίηση καταστατικού της Ενιαίας Δημοτικής
Επιχείρησης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −
Αποχέτευσης και Καθαριότητας του πρώην Δή−
μου Αγίου Γεωργίου» Νομού Θεσσαλονίκης. .........
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011, για το προσωπικό
της Δ/νσης Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρι−
σας. ............................................................................................................
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Δη−
μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης (πρώην Δήμου Κα−
λαμπακίου) Δήμου Δοξάτου στο Δήμο Δοξάτου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ.
3 έως 7 του Ν. 3463/2006 και σύσταση για την
ανωτέρω προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδι−
ωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Δο−
ξάτου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας
με αυτήν που κατείχε στην Δημοτική Επιχείρη−
ση Ανάπτυξης (πρώην Δήμου Καλαμπακίου) στο
Δήμο Δοξάτου ..................................................................................

1
2
3

4
5

6

7

8

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 279 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
β) Της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.:
α) Αριθ. 2/72757/31−12−2003 «Περί παροχής οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.
β) Αριθ. 2/14924/0022 − 01/04/2010 «Παροχή οδηγιών για
την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010».
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 15.500,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγ−
γραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110)
του τακτικού προϋπολογισμού του Υ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.,
όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης
που θα εγκριθούν.
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνο−
λικά € 15.500,00 αριθμ. πρωτ. 10483/Η/27/01/2011 ΑΔΑ:
4ΑΛΕ9−ΧΒ.
5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση στα γραφεία των
Υπουργού, Αναπληρώτριας Υπουργού, Υφυπουργών,
Γενικού Γραμματέα και Ειδικών Γραμματέων κρίνεται
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και την
κάλυψη εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών
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των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 65 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων που υπηρετούν με διάθεση στα γρα−
φεία της Υπουργού, της Αναπληρώτριας Υπουργού, των
Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα και των Ειδικών
Γραμματέων για το χρονικό διάστημα από 1−01−2011 έως
31−01−2011 και για μέχρι 40 ώρες το μήνα για κάθε υπάλ−
ληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες
ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 15.500,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει ένα μήνα αναδρομική ισχύ από
την δημοσίευσή της.
Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. 4381/Δ1.1500
(2)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189
Α΄) «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών
συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων».
β) Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ.
4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιο−
κρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».
γ) Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26),
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.
3839/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.
δ) Του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα−
σίας», ΦΕΚ Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα.
ε) Της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990
(ΦΕΚ 81 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται

από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνεται η συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρ−
μόδιο για την επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
και για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της
ως εξής:
α) Τρεις (3) υπαλλήλους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφο−
ρετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει
τις νόμιμες προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με βαθμό Α΄ με τους
αναπληρωτές τους.
2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κα−
ταναλωτή, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Διοικητικού της ως άνω Διεύθυνσης.
3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄ της Γενικής Γραμ−
ματείας Καταναλωτή, με αναπληρωτή του υπάλληλο
του ιδίου βαθμού της ίδιας υπηρεσίας.
4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι
δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν. 3839/2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθ. 134430
Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος.

(3)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/7−9−2010) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
3. Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ/26−10−2010 απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη−
μήτριο Κουσελά».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ−
σεων».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια
(αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/ 2010 (ΦΕΚ Α΄
151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό
με το συνολικό εισόδημα. Η σύγκριση αγροτικού και
συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και
περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως
αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 2
1. Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής
του ν.3874/2010 αποτελείται από:
α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριό−
τητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες πε−
ριλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση,
συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο
της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των
προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση
καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή
τους.
β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια
αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή
υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία,
τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραμα−
τοπονία.
γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW.
δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία
αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δω−
ματίων.
ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή
αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική
εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί
της παραγωγής.
2. Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγρο−
τικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την
απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές
και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα,
μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργα−
σία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).
Άρθρο 3
Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το
αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής,
δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
(α) Εισόδημα από ακίνητα.
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προ−
μερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα
κ.α.
(γ) Τόκοι καταθέσεων.
(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών
οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών
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και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και
αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του
διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύ−
σεως προνοιακά επιδόματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 93725
(4)
Τροποποίηση του Παραρτήματος της απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 185161/
2010 (Β΄ 809) «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελε−
γκτών στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
β) Του άρθρου 2, παρ. 1, στοιχείο ζ), περιπ. iv.) του
Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά την ει−
σαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2000/29/Ε.Κ. του Συμβουλίου και των Οδηγιών
92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ,
2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής»,
όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 36 του Π.Δ. 402/1988 (Α΄ 187) «Οργανισμός
του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 271752/2010 (Β΄ 1673) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελέ−
νη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το σημείο 3 του Παραρτήματος του άρθρου 5 της
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων 185161/2010 (Β΄ 809) «Ορισμός των φυτοϋγειονο−
μικών ελεγκτών στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου» όπως τροποποιήθηκε
με την απόφαση 190732/2010 (Β΄ 1889), αντικαθίσταται
ως εξής:
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3. Ηρακλείου Βλαχάκης Μαρίνος του Γεωργίου,
Μεντζάκη Μαρία του Μιχαήλ,
Ροδιτάκη Μαρία του Ζαχαρία,
Τρουλλάκης Ιωάννης του Γεωργίου,
Τσακμακίδου Ζωή του Πολυχρόνη,
Μπαγκής Νικόλαος του Ιωάννη,
Αναστασάκη Ειρήνη του Μαρίνου,
Τσαγκαράκης Δευκαλίων του Παντελεή−
μωνα.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθ. 937
(5)
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο−
μίας του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008 «Ανα−
διοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
(ΦΕΚ 263/Α).
γ) Των άρθρων 2, 280 και 284 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) του ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την 16471/24−12−2008 διαπιστωτική πράξη του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με
την οποία διαπιστώθηκε η στελέχωση της Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου Ερμούπολης με έξι (6) δημο−
τικούς αστυνόμους κατά τον χρόνο δημοσίευσης του
Ν.3731/2008 και ως εκ τούτου η Δημοτική Αστυνομία
ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3β του άρθρου 1 του
Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 300/Β΄/19−2−2009).
3. Την 108/5−1−2011 πράξη του Δημάρχου Σύρου−Ερμού−
πολης κατάταξης του προσωπικού του Δήμου Σύρου−
Ερμούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254
του Ν. 3852/2010.
4. Το αριθ. 8471/25−1−2011 έγγραφο του Δημάρχου Σύ−
ρου − Ερμούπολης.
5. Το γεγονός ότι από το είδος της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου−
Ερμούπολης, διαπιστώνουμε:
Στο Δήμο Σύρου−Ερμούπολης που λειτουργεί από
1−1−2011 και προήλθε από τη συνένωση των Δήμων Ερ−

μουπόλεως, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας υπηρετούν έξι
(6) Δημοτικοί Αστυνόμοι και ως εκ τούτου η Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου αυτού ασκεί τις αρμοδιότητες
της παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν.3731/2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθ. 3028
(6)
Τροποποίηση καταστατικού της Ενιαίας Δημοτικής Επι−
χείρησης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης και Καθαριότητας του πρώην Δήμου Αγίου
Γεωργίου» Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 19Α αριθ.
13, 107 παράγραφος 1β΄, 109 παράγραφοι 1 και 6 και 280
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύ−
σεως» (ΦΕΚ 191/Α΄/1980).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 254 παράγραφοι 1 και 4
και 255 παράγραφος 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο (1) του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 63/Α΄/22−4−2005).
5. Το αριθ. Πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (αριθμός εγκυ−
κλίου 11/2011) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης − Τμήμα Νομικών
Προσώπων, Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων ΟΤΑ «Θέματα
συγχωνεύσεων και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρή−
σεων των Δήμων».
6. Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/11−1−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
− Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμμα−
τέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων αυτής.
7. Την αριθ. 38862/14−12−1999 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 22/Β΄/
18−1−2000) με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 135/1999
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου
Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης για τη σύσταση της ενι−
αίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης
− Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Γεωργίου.
8. Την αριθ. 12/17−1−2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του νέου Δήμου Βόλβης Νομού (Περιφερειακής
Ενότητας) Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση του κα−
ταστατικού της Ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης − Αποχέτευσης και Καθαριότητας του πρώην Δήμου
Αγίου Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Το γεγονός ότι στους πρώην Δήμους Αγίου Γεωρ−
γίου − Απολλωνίας − Αρέθουσας − Εγνατίας − Μαδύτου
− Ρεντίνας που αποτελούν το νέο Δήμο Βόλβης (άρθρο 1
παρ. 2 περ. 19 Α13 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010),
υφίσταται Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευ−
σης (Δ.Ε.Υ.Α.) μόνο στον πρώην Δήμο Αγίου Γεωργίου (με
περιοχή αρμοδιότητας στη διοικητική περιφέρεια του
πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 38862/14−12−1999 (ΦΕΚ 22/Β΄/
18−1−2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για τη σύσταση της Ενιαίας Επι−
χείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης και Καθαριότητας
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
− ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ως προς το 1ο − 2ο − 3ο − 4ο άρθρο αυτής,
τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Η επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται ως «Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης»
(άρθρο 1).
2. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η Διοι−
κητική Περιφέρεια ολόκληρου του νέου Δήμου Βόλβης
(άρθρο 2).
3. Σκοποί της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λει−
τουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
και ομβρίων υδάτων ως και Μονάδας Επεξεργασίας
Λυμάτων και Αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας
της (άρθρο 3).
4. Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:
− Τέσσερα (4) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δή−
μου, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος θα προέρχεται από
τη μειοψηφία
− Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος αγροτικού συ−
νεταιρισμού της περιοχής
− Έξι (6) μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου,
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης
− Ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος των εργαζομέ−
νων της επιχείρησης − εφόσον η επιχείρηση απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους − οπότε
στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετέχει ένας (1) εκπρόσω−
πος των εργαζομένων και θα μειώνεται κατά έναν (1)
δηλαδή από έξι (6) σε πέντε (5) ο αριθμός των δημοτών
ή κατοίκων του Δήμου (άρθρο 4).
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
και οι προβλέψεις του ισχύοντος έως σήμερα κατα−
στατικού της δημοτικής επιχείρησης, με εξαίρεση την
περίπτωση που, στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώ−
νευσης των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων του νέου
Δήμου Βόλβης, απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης
και Καθαριότητας, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα
αποφασίσει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του κα−
ταστατικού της».
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δε θα προ−
κληθεί δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος καθώς
και για τα επόμενα οικονομικά έτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ
F
Αριθ. 646
(7)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση,
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργα−
σίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Α΄ εξάμηνο
του έτους 2011, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτην/
κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Αγροτικών
Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις
του άρθρου 25 παραγ. 7 του Ν.2738/99, βάσει των οποίων
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας σύμφωνα με την αριθμ. 6/03−01−2011 (ΦΕΚ
66/28−01−2011 τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσα−
λίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού της
Ν.Α Λάρισας στην Περιφέρεια.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 ( ΦΕΚ 222/27−12−2010,
τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.3205/2003, βάσει των
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997
και του Ν.3833/2010 «περί δημοσιονομικής προσαρμο−
γής».
6. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20−9−2006 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη
διενέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνια−
τρικής υπηρεσίας στα καταστηματα Κτηνιατρικού εν−
διαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.
7. Την αριθ. 10891/31−7−2007 (ΦΕΚ 1783/Β΄/6.9.2007)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, «περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες».
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8. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισμού εξόδων έτους 2011 της Ν.Α. Λάρισας, έχουν
εγγραφή πιστώσεις ύψους 35.000 ευρώ και 45.000 ευρώ
αντίστοιχα, για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλεί−
ται από αυτήν την απόφαση ανέρχεται στο ποσό των
80.000 ευρώ περίπου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/
1998.
10. Το γεγονός ότι κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους
2011, το προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό είναι 19
Κτηνίατροι και απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι
έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, από ώρες 17:00 έως 22:00
και κατά μήνα 40 ώρες ο καθένας, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις
νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ο καθένας το
μήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, δέκα
εννέα (19) υπαλλήλων για το Α΄ εξάμηνο του έτους
2011, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών ανα−
γκών και υποχρεώσεων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 και μέχρι
9,300 ώρες συνολικά για δέκα εννέα Κτηνιάτρους (19)
που υπηρετούν στην Δ/νση Κτην/κής και στα Αγροτικά
Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με σαράντα (40) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες =19X40X6= 4.560 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες =19X16X6= 1.824 ώρες
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον
μήνα για έξι (6) μήνες = 19X16X6= 1.824 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2011.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Δ/ντής Κτην/κής της
Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 παρ. 3, του Ν. 3205/2003, κάθε προγενέστερη όμοια
απόφαση παύει να ισχύει.
Λάρισα, 2 Μαρτίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Αριθ. απόφ. 53/2011
(8)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Δημοτι−
κή Επιχείρηση Ανάπτυξης (πρώην Δήμου Καλαμπα−
κίου) Δήμου Δοξάτου στο Δήμο Δοξάτου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3 έως 7 του
Ν.3463/2006 και σύσταση για την ανωτέρω προσωρι−
νής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού δικαίου Αορί−
στου Χρόνου στο Δήμο Δοξάτου, αντίστοιχης ή πα−
ρεμφερούς ειδικότητας με αυτήν που κατείχε στην
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης (πρώην Δήμου Κα−
λαμπακίου) στο Δήμο Δοξάτου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α΄/8.6.2006) όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις
που έγιναν.
3. Την υπ’ αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Δοξάτου, αναφορικά με την μετατροπή
της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Καλαμπα−
κίου» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του
ν.3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Καλαμπακίου» και την (61/2009 από−
φαση του πρώην Δήμου Καλαμπακίου).
4. Την σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που αφορά
την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου
Καλαμπακίου» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου
254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία, «Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Καλαμπακίου».
5. Την υπ’ αριθμ. 189/2009 (ΦΕΚ 352/Β΄/26−02−2009),
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ.
Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την προσαρμογή
των καταστατικών σκοπών της Αναπτυξιακής Δημοτικής
Επιχείρησης του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με το άρθρο
269 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», προς τις προβλέψεις
του άρθρου 254 του ιδίου νόμου, και την μετατροπή της
σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου.
6. Την από ΔΥ/2−3−2011 βεβαίωση της οικονομικής υπη−
ρεσίας του Δήμου για την πρόβλεψη των απαιτούμενων
πιστώσεων.
7. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του Δήμου δεν υπάρχουν
αντίστοιχες ή παρεμφερείς κενές οργανικές θέσεις Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
8. Τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν.3852/2010.
9. Τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Δοξάτου.
10. Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των
Δημ. Συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζή−
τηση του παρόντος θέματος, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Εγκρίνει τη μεταφορά σε υπηρεσίες του Δήμου
Δοξάτου, της
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1

ΠΟΛΥΖΩΗ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
(AMEA)

1.8.2005

ως πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης
του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 με την επωνυμία:
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Καλαμπακί−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ου που μετατράπηκε με την αριθ. 151/2008 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2557/τ.Α΄/17.12.2007 σε κοινωφελή επιχείρηση του
ν.3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Καλαμπακίου» σύμφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 269 παρ. 3 έως 7 του Ν. 3463/2006 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
Β) Επειδή δεν υπάρχει Ο.Ε.Υ. του νέου Δήμου Δοξάτου
και οι υπάλληλοι έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς
θέσεις μέχρι την ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας, κατατάσσουμε και την Πουλχερία
Πολυζώη του Δημητρίου σε όμοια θέση, ως πλεονάζον
προσωπικό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου και συγκεκριμένα:
− Μίας (1) θέσης υπαλλήλου Γραφείου για την κατά−
ταξη της υπαλλήλου (ΑΜΕΑ)
ΠΟΛΥΖΩΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ του Δημητρίου
Η ανωτέρω θέση καταργείται με τον καθοιονδήποτε
τρόπο κένωσή τους.
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
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στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό−
ψη της προϋπηρεσίας τους στη Δημοτική Επιχείρηση
από την οποία μεταφέρθηκαν.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα κατα−
ταχθεί στην παραπάνω θέση ανέρχεται για το τρέχον
έτος στο ποσό των 15.000,00€. Η ετήσια δαπάνη για τα
λοιπά έτη ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00€ και θα
επιβαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Δοξάτου για
τα επόμενα.
Γ) Εντέλλεται ο Δήμαρχος Δοξάτου, ο οποίος είναι
το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, για την έκδοση της
πράξης κατάταξης στην παραπάνω συνιστώμενη προ−
σωρινή προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και τη δημοσίευση της πράξης αυτής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 3 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02003921403110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

