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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 11586/Γ6 (1)
Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθη−

ματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπε−
ριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3 παρ. 2 και 34 

παρ. 6 του ν.3699/2−10−08 (ΦΕΚ Α΄199) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπ/κές 
ανάγκες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της αριθ. 1120/Η/7−1−2010 απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων».

4. Τις πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
i) 2/16−2−09 που αφορά στις προτεινόμενες τροποποιή−

σεις του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
81), του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ Α΄ 82), και

ii) 1/18−2−2008 που αφορά στην αξιολόγηση μαθητών 
Γυμνασίου με ειδικές εκπ/κές ανάγκες.

iii) 13/18−12−2008 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης που αφορά τις προτεινόμενες τροπο−
ποιήσεις του άρθρου 27/ Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) για την 
Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω 
κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης 
ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, στις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαλλάσσονται των 
γραπτών εξετάσεων και εξετάζονται προφορικά, εφόσον 
υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η 
γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διαφορο−
διάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαι−
δευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα πιστοποιημένα από το 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ), ύστερα από προ−
σκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, 
που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση 
κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης 
από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ 
ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και ισχύουν πρέπει να 
επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.

Στις γνωματεύσεις αναφέρεται η διάρκεια ισχύς τους και 
αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιανουαρίου 2011 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
 Αριθ. 254/42 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευμα−

τινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» 
(ΦΕΚ 112/Α).

2. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/03 «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας −Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/97 «Διατήρηση της εποπτεί−
ας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α).

7. Την αριθ. Υ275/30−9−2010 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 
1595/Β).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους περίπου 17.300,00€ σε βάρος του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2011. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2011 
με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» ύψους 12.000.000,00€.

10. Το αριθ. Β141554/19−11−2010 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθ. 4466/43/16.11.2010 από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

11. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

12. Το υπ’ αριθ. 506/30−12−2010 έγγραφο του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συστεγάζονται 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και εγκρίνουμε την 
υπερωριακή απασχόλησης τους για το έτος 2011 κατά 
τις απογευματινές ώρες και έως της 22ας νυκτερινής 
ώρας, μέχρι 40 ώρες το μήνα για τον κάθε υπάλληλο και 
συνολικά για 2880 ώρες.

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο 
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός 
από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

    Ö 
 Αριθ. οικ.266 (3)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κε−

ντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση (γ) 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και καθορι−
σμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

137/τ.Α/26−7−1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07−
06−2010), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/27−12−2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235 Α/27−12−2010).

4. Την αριθ. 40/29ης Δεκεμβρίου 2010 πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 247 Α΄/31−12−2010), Διαπίστωση 
της παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των 
Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Απο−
κεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επεν−
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δύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή 
σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) και ειδικότερα τις πε−
ριπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού.

6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. 45/Α 
79−3−1999 ) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού 
(Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην έδρα της «Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας −Θράκης» (Α.Δ.ΜΘ), σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση (γ) της παραγρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, 
Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Κεντρικής Μακεδο−
νίας, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας −Θράκης (Α.Δ.ΜΘ), ως Πρόεδρος.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της Χωροταξικής και Περιβαλ−
λοντικής Πολιτικής, της Α.Δ.ΜΘ.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανά−
πτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, της Α.Δ.ΜΘ.

4. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Κινήτρων Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας, της Α.Δ.ΜΘ.

5. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων 
Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.ΜΘ.

7. Εκπρόσωπος του EOT της Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

8. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).

9. Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ−
σαλονίκης (Β.Ε.Θ.).

10. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς 
(Σ.ΒΙ.Κ.).

11. Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Τμήματος του Εμπο−
ρικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(Ε.Β.Ε.Θ.).

12. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δος /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
14. Εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.
15. Εκπρόσωπος της EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ή ο ανα−
πληρωτής του, που ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Χω−
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Α.Δ.Μ−Θ.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2 
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι 
η γνωμοδότηση:

1. Για αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Ν. 
3299/04 που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ιδίου 
νόμου υποβάλλονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε−
δονίας.

2. Για αιτήσεις τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής, 
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων, καθώς και για την 
ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσε−

ων που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή / 
και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/04 ή τον Ν. 2601/98 για 
την υπαγωγή των οποίων έχει γνωμοδοτήσει η Περιφε−
ρειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρούσας απόφασης 
ή η αντίστοιχη Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του 
Ν. 2601/98.

3. Για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου (2) 
που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς 
νόμους, εφόσον οι φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι 
της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και τηρούνται σ’αυτήν.

Άρθρο 3 
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων που κα−
θορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι 
η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής Μα−
κεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης.

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αι−
τιολογημένες εισηγήσεις.

Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της ανω−
τέρω Διεύθυνσης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές 
βοηθοί Γραμματείς οι οποίοι επικουρούν τον γραμματέα 
κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυν−
σης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 
Γραμματέας και οι αναπληρωτές βοηθοί Γραμματείς είναι 
αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσε−
ων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται 
για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας 

της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής πραγματοποιούνται στην Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση Μακεδονίας − Θράκης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα 
εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον 
Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από 
τη συνεδρίαση.

2. Η ημερησία διάταξη κοινοποιείται στα μέλη με μέρι−
μνα της Γραμματείας μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδο−
νίας και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων 
των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρα−
κτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον 
Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την 
κοινοποίηση των πρακτικών στην Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για τις περαιτέρω 
ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

α. Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα 
σχέδια των εισηγήσεων σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο 
της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα 
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μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου 
μέλη της Επιτροπής.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

7. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής του 
Ν. 3299/04 στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη 
σειρά της προτεραιότητας με την οποία έχουν υποβληθεί 
οι αιτήσεις αυτές και εφόσον δεν έχουν τεθεί στο αρχείο 
της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου 
αυτού. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εισαγωγή σε συγκεκρι−
μένη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αιτήσεων 
που έχουν υποβληθεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία 
εντός του διμήνου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 
7 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν έχει παραληφθεί η εισαγωγή καμιάς αίτησης υπα−
γωγής που υποβλήθηκε κατά τον ίδιο ή προγενέστερο 
χρόνο από το χρόνο υποβολής εκείνων που εισάγονται 
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να κα−
λούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών 
φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφό−
σον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευ−
κρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη 

της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που είναι 
σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εται−
ρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή 
έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύ−
σεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, 
κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στο 
Ν. 2601/98 ή στον Ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει αίτηση 
για να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/04, εφόσον 
στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επι−
χειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή 
συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης πε−
ριουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 6

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση στ της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μη 
δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπο−
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

    Αριθ. οικ.55 (4)
Τροποποίηση της αριθ. 4816/20−12−2010 απόφασης της 

ΓΓΠΚΜ «Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ 
καθαριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλ−
λικρατικούς Δήμους».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
με τις οποίες συστήθηκε ως ενιαία αποκεντρωμένη μο−
νάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 283 του ιδίου ως 
άνω νόμου με τις οποίες ορίζεται ότι από την έναρξη λει−
τουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται 
οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με τον ν. 2503/1997 και 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας 
τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπε−
ριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά 
το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες 
διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθεμία από αυτές.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. I περ. στ 1 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές».

5. Το ΠΔ 142/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/ 27−
12−2010)

6. Την αριθ. 4816/20−12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως ΠΚΜ «Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ κα−
θαριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς 
Δήμους» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/Β΄/31−12−2010.

7. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 
προκειμένου να συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι που μετα−
τάσσονται στο Δήμο Κιλκίς, τα ονόματα των οποίων εκ 
παραδρομής δεν αναγράφηκαν, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 4816/20−12−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως ΠΚΜ και επαναδιατυπώνουμε την 
παρ. Α αυτής ως εξής:

Α. Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρα−
κάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών 
σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρω−
τοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο 
Δήμο Κιλκίς, με την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
ειδικότητας με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που 
κατέχουν, ως ακολούθως:
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α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ−
ΣΗΣ (πλήρης ή μερι−
κή) /ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

1 ΤΡΥΠΙΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

2 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

3 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

4 ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

7 ΠΕΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΓΥΜ/ΛΥΚ. ΚΑΜΠΑΝΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

8 ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 4 ώρες 
από 7,5 ημερησίως

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑ−
ΣΤΡΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

9 ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗ / 4 ώρες 
από 7,5 ημερησίως ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

10 ΠΑΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 4 ώρες 
από 7,5 ημερησίως ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΧΕΡΣΟΥ

11 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥ−
ΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

12 ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΗΡΗΣ 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

13 ΖΑΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

14 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

15 ΤΣΟΥΛΓΟΥΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

16 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΗΛΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗ / 2,5 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

17 ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 3 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

18 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΦΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 2,5 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

19 ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 2,5 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥ−
ΤΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ

20 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗ / 1,5 5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

21 ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΡΙΚΗ / 2 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

22 ΧΟΛΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

23 ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 3,5 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΙΟΝΕ−
ΡΙΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

24 ΣΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΙΚΗ / 1,5 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Κ. ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΩΝ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η 4816/20−12−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 2074/Β΄/31−12−2010).

Η διαπιστωτική αυτή πράξη να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Κιλκίς, 18 Ιανουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
   (5)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λει−

τουργού στη Σταφυλαράκη Αντωνία του Σπυρίδωνα.

  Με την υπ’ αριθ. 61/20−1−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247), του Π.Δ. 
93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄43) και 
του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (Α΄87), χορηγείται στη 
Σταφυλαράκη Αντωνία του Σπυρίδωνα, κάτοικο Χανίων 
Νομού Χανίων, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής 
Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 

οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

    Ö 
 Αριθ. οικ. 90 (6)
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελ−

λάδας (Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) για την έκ−
δοση ή ανανέωση πιστοποιητικών έγκρισης ADR οχη−
μάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528 /2007 «Κώδικας Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ».
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3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθ. Φ106/123/45/2−1−2006 εγκύκλιο του Γενικού 
Γραμματέα του Υ.Μ.Ε.

5. Την αριθ. 36545/7813/22−6−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Την αριθ. Φ.106/38128/4370/18−7−2006 εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υ.Μ.Ε.

7. Το από 27−10−2010 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Προγράμματος Επιμόρφωσης του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, ως Ελεγκτού Δημοσίου ΚΤΕΟ 
στον υπάλληλο Κλωτσοτύρα Ιωάννη, με ημερομηνία ισχύ−
ος έως 31−12−2011, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον υπάλληλο της Περιφέρειας Στερε−
άς Ελλάδας (Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) Κλω−

τσοτύρα Ιωάννη του Παρασκευά, κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
(Μηχ/κων Οχημάτων), να εκδίδει ή να ανανεώνει Πιστοποι−
ητικά Έγκρισης ADR οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και να υπογράφει τα εν λόγω πιστοποιη−
τικά με την ένδειξη «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από 1−1−2011 έως και 
31−12−2011.

Από την δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε 
άλλη απόφαση για το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

  Αριθ. 74/2010 (7)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της μετατρεπόμε−

νης αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής & Πο−
λιτιστικής Ανάπτυξης−Αξιοποίησης και Εμπορίας της 
Δασικής Παραγωγής Δήμου Ακριτών Νομ. Καστοριάς 
(Δ.Ε.Τ.Π.Α.Ε.Γ.ΔΑ.Π) σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΑΚΡΙΤΩΝ» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) και σύσταση προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Δήμο Ακριτών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006.
2. Την αριθ. 54/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ακριτών αναφορικά α) με την έγκριση της οικονομοτε−
χνικής μελέτης βιωσιμότητας της Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης β) την μετατροπή της υφιστάμενης επιχείρησης 
του άρθρου 277 του ΠΔ 410/95, με την επωνυμίας Αμιγής 

«Δ.Ε.Τ.Π.Α.Ε.Γ.ΔΑ.Π» σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ακριτών» 
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

3. Την αριθ. 94142/5186/2−12−2010 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 1981/Β΄/21−12−2010) 
σχετική με την μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης με την επωνυμία «Δ.Ε.Τ.Π.Α.Ε.Γ.ΔΑ.Π» σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Ν.3463/2006 με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΙΤΩΝ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3491/2006,
5. Την παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν.3812/2009,
6. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 77/2007 και την 

εγκύκλιο 24 του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθ. οικ.50259/6−9−2010,
7. Την αριθ. 860/22−9−2005 απόφαση του Β΄ Τμήματος 

του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το οποίο υπάγονται στις ρυθμί−
σεις του ΠΔ 164/2004 και έχουν μετατραπεί οι συμβάσεις 
τους σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι ακόλουθοι 
εργάτες της δημοτικής επιχείρησης που ανήκουν στην 
κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΘΗΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΑΡΡΗΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

8. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ακριτών σύμφωνα με την 
οποία οι πέντε ανωτέρω εργαζόμενοι ΑΜΕΑ που έχουν κριθεί από το Π.Δ 164/2004 με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου πριν από τις 31/12/2005 προτείνεται η μεταφορά τους σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου 
σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ., αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Την μεταφορά του απασχολούμενου προσωπικού ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ακριτών με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ακόλουθων εργαζομένων ανά κατηγορία και ειδικότητα το 
οποίο κρίνεται ως πλεονάζον.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΘΗΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΑΡΡΗΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22−09−2005 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

    Ö
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Β. Τη σύσταση πέντε (5) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) κλά−
δου ΥΕ 16 εργατών καθαριότητας στις οποίες εντάσσο−
νται οι ανωτέρω υπάλληλοι.

Γ. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του 
ΚΔΚ δημοσιεύεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο 
του οικείου OTA στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
όχι από το Γ.Γ της Περιφέρειας όπως έγινε δεκτό από 
την υπ’ αριθ. 77/2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Δ. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε 
από το προσωπικό των Ο.Τ. Α, συμπεριλαμβανομένης της 
προϋπηρεσίας τους.

Ε. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το 
έτος 2010 ύψους 148.185,58 ευρώ (δαπάνες μισθοδοσίας 
και ασφαλιστικών εισφορών) η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού 2010 του Δήμου Ακριτών. 
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
107.000,00 ευρώ συνολικά, η οποία θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

ΣΤ. Δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό προς απόλυση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπρόεδρος 
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ

    F
   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στην αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ. 2.0/75/24866/26−11−2010 απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1958/Β΄/20−12−2010, περί αναπροσαρμογής παρα−
βόλου υποβολής ενστάσεως, γίνεται η εξής διόρθωση ως 
προς την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3051/2002, στη 
σελίδα 29839 της παρ. 2 του προοιμίου:

Από το εσφαλμένο: «2. Της παρ. 2 του άρθρου 10 του 
Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/20−9−2010) περί παραβόλου υπο−
βολής ενστάσεως»,

στο ορθό: «2. Της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 
(ΦΕΚ 220/Α΄/20−9−2002) περί παραβόλου υποβολής εν−
στάσεως».

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
    Ö 

(9)
   Στην αριθ. 7650/14−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−

ματέα Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2083/τ.Β/31−12−2010 στην σελίδα 36327, το επώνυμο της 
υπαλλήλου που βρίσκεται γραμμένο στην τελευταία σειρά 
του πίνακα διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο: «ΣΑΜΑΡΤΖΗ»,
στο ορθό «ΣΑΡΜΑΝΤΖΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

    Ö 

(10)
   Στην αριθ. 38646/7154/Π08/5/00076/Ε/Ν.3299/2004/25−11−

2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1932/Β΄/14.12.2010 
και αφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η 
καταβολή της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων είκοσι μιας 
χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (621.747,00€) 
στην επιχείρηση «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,

στο ορθό: «Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τριακοσίων 
είκοσι πέντε χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ 
(325.677,00 €) στην επιχείρηση «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιον. Νήσων)

    Ö 

(11)
   Στην αριθ. 38649/7156/Π08/4/00186/Ε/Ν. 3299/2004/25−11−

2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2019/Β΄/27.12.2010 
και αφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Με την απόφαση αυτή εγκρίθη−
κε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού 
εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ 
(115.920,00€) στην επιχείρηση «ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Ο.Ε.», 

στο ορθό: «Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η κατα−
βολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εξήντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (65.520,00 €) 
στην επιχείρηση «ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡ−
ΚΕΛΛΑ Ο.Ε.».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιον. Νήσων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

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. και Γ.Ε.Μ.Η. 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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   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.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-02-21T14:32:23+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




