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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128560/Γ2 (1)
  Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/

Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β’) απόφασης του Υφυπουρ−
γού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γε−
νικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78 Α’) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 18, παρ.1, περ. στ. του ν. 3475/2006 
(ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».

2. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθμ. 19/7.7.2008 πράξη του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.

4. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β’) από−
φαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων 
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».

5. Την υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/3.11.2008 (ΦΕΚ 2298 Β’) 
απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την οποία τρο−
ποποιείται η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β’) 
όμοια απόφαση και την υπ’ αριθμ. 5 διόρθωση σφάλ−
ματος που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 539 ΦΕΚ τ.Β΄ 
στις 24.3.2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 62978/Δ2/1.6.2009 (ΦΕΚ 1068 Β’) από−
φαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Σύσταση ειδικότητας 
εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαί−
δευση και καθορισμός των τυπικών προσόντων διορι−
σμού».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β’) απόφαση του Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων 
Καυσίμων» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνι−
τών Αερίων Καυσίμων, της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑΣ. 
και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανά−
θεση, της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τε−
χνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

2. Το μάθημα «Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων» που προ−
βλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσί−
μων, της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδι−
κοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, της ανω−
τέρω απόφασης, ορίζεται ως Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

28093



28094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Το μάθημα «Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας, 
Θερμοδυναμικής & Ρευστομηχανικής» που προβλέπεται 
στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, της Α’ 
τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων 
μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−
δευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, της ανωτέρω απόφασης, 
ορίζεται ως Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσι−
κού Αερίου).

4. Το μάθημα «Συσκευές Αερίου Καυσίμου» που προ−
βλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καυσί−
μων, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδι−
κοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, της ανω−
τέρω απόφασης, ορίζεται ως Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

5. Το μάθημα «Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια ερ−
γασίας» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών 
Αερίων Καυσίμων, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, 
της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ως Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνο−
λόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

6. Το μάθημα «Όργανα Μέτρησης, Αυτοματισμού και 
Ελέγχου» που προβλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνι−
τών Αερίων Καυσίμων, της Β’ ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, 
της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ως Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνο−
λόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

7. Το μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» που προβλέπεται 
στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού 
Ελέγχου Υλικών, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση, 
της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ως Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνο−
λόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

8. Το μάθημα «Τεχνολογία καυσίμων και Λιπαντικών» 
που προβλέπεται στην ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστη−
ρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών, της Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ. 
του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων 
των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε 
Α’ και Β’ ανάθεση, της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ως 
Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 
(ΦΕΚ 1984 Β’) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/3.11.2008 
(ΦΕΚ 2298 Β’) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. 142522 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύ−

νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώ−

δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄).

γ) Του άρθρου 15 του ν.1941/1991 (ΦΕΚ 41 Α΄) «Τροπο−
ποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε με τα 
189/2004 (167 Α΄), 121/2005 (ΦΕΚ 177 Α΄) και 79/2006 (ΦΕΚ 
81 Α΄) όμοια.

ε) Του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κανονισμός Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

στ) Του π.δ/τος 195/2006 (ΦΕΚ 199 Α΄) « Οργάνωση 
και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής 
αρωγής».

ζ) Του π.δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων.

3. Την υπ’ αριθμ. 2879/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, με την οποία συστάθηκε μία θέση 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου−
λίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργά−
νων, συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και 
εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου.

Άρθρο 2

1. Στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Απόστολο Κατσιφάρα, ανα−
θέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των 
ακόλουθων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 

α) της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής
β) των Τμημάτων Διοίκησης Προσωπικού και Εκπαί−

δευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, μόνο όσον αφορά 
τους υπαλλήλους:

• των Καταστημάτων Κράτησης
• του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
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• των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και 
• των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής
2. Από τις ως άνω αρμοδιότητες εξαιρείται αυτή του 

ερωτήματος και της απόφασης για την επιλογή ή προ−
αγωγή, τοποθέτηση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση 
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής 
Πολιτικής.

Άρθρο 3

1. Στις κατά το άρθρο 2 της παρούσας αρμοδιότητες 
του Υφυπουργού περιλαμβάνονται και:

α) η πρόταση για την έκδοση και η υπογραφή κανο−
νιστικών και ατομικών διαταγμάτων ή η συνυπογραφή 
τους με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς 
και Υφυπουργούς, η έκδοση ατομικών και κανονιστικών 
αποφάσεων ή η συνυπογραφή τους με άλλους Υπουρ−
γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, καθώς 
και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

β) η έγκριση γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ, καθώς και η 
αποδοχή και έγκριση πρακτικών του ΝΣΚ για τα θέματα 
που ανατίθενται σε αυτόν με την παρούσα απόφαση.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιό−
τητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων.

Άρθρο 4

 Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 139382 (3)
Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για 

τους δικ. υπαλλήλους των Ειρηνοδικείων της Χώ−
ρας που θα απασχοληθούν για την διεξαγωγή πλει−
στηριασμών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 Τ.Α’).
2. Το γεγονός ότι με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α 231/2008), ορίσθηκε ως τόπος διεξαγωγής 
των πλειστηριασμών στα καταστήματα των Ειρηνοδι−
κείων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη 1.264,740 ΕΥΡΩ σε βάρος του ειδικού 
φορέα 17−210 και ΚΑΕ 0511 στον οποίο οι εγγεγραμμένες 
πιστώσεις επαρκούν.

4. Την υπ’αριθμ. 2/70254/25.9.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Διάθεση πι−
στώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2009 από τους Υπουργούς», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των δικ. 
υπαλλήλων που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία της Χώρας 
και απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου για 
την διαξαγωγή των πλειστηριασμών ως εξής: 

Ειρηνοδικείο Αίγινας     11 ώρες
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας  11
Ειρηνοδικείο Σπετσών  9
Ειρηνοδικείο Σερρών  40
Ειρηνοδικείο Σπερχειάδος  30
Ειρηνοδικείο Νάξου  40
Ειρηνοδικείο Δομοκού  40
Ειρηνοδικείο Τραγαίας  16
Ειρηνοδικείο Σερβίων  40
1. Ως προς τη διαδικασία θα εφαρμοστεί η απόφαση 

μας αρ. 7310/26.4.1988.
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι Προϊστάμενοι των δικ. υπηρε−
σιών.

3. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλο−
νται στην Δ/νση Οικονομικού − Τμήμα Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σχετικό έλεγχο και 
την αναγνώριση της δαπάνης είναι τα εξής: 

1) κατάσταση πληρωμής υπερωριών εις τριπλούν, στην 
οποία να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμε−
νου υπαλλήλου το μισθολογικό κλιμάκιο και η κατηγορία 
του κάθε δικαιούχου καθώς επίσης και η υπογραφή του 
δίπλα στο τελικό ποσό, 2) την απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικ/νης, 3) απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου η οποία πρέπει να προηγείται 
των ημερομηνιών κατά τις οποίες πραγματοποιούνται 
οι υπερωρίες, 4) ημερολόγιο, 5) βεβαίωση ότι δεν ερ−
γάσθηκαν σε άλλο συνεργείο υπερωριών για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, και 6) υπεύθυνη δήλωση για το εάν 
είναι ή μη μέτοχοι του ΜΤΠΥ.

Επίσης παρακαλούνται οι υπηρεσίες να δίνουν ιδιαίτε−
ρη προσοχή στο ωρομίσθιο ανάλογα με την κατηγορία 
του υπαλλήλου (ΠΕΟ, ΠΕ4 κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στον ισχύοντα κάθε φορά νόμο περί εισοδηματικής 
πολιτικής.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 15372 (4)
       Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι μη−

νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου 
Λαμπείας του Νομού Ηλείας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
α) Του ν. 2503/1997. 
β) Του άρθρου 6 του ν 2527/1997. 
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και 



28096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/45/21829/3.9.2009 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ 
από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ 
α’ και β΄ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου που λήγουν από 1.10.2009 έως 
31.10.2009 και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που 
περιέχονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

4. Το υπ’  αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/14004/9.8.2002 έγγραφο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων 
που θα απασχοληθούν στα ΚΕΠ.

5. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων 
που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη διάρκεια 
της ισχύος των συμβάσεων αυτών.

6. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/204/2375/10.9.2007 Εγκυκλίους που παραμέ−
νουν σε ισχύ , δηλαδή οι νέες συμβάσεις θα υπογραφούν 
μετά την στελέχωση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

7. Τις υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/30.7.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ/537/ 
2481/10.10.2004 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007, που πα−
ραμένουν σε ισχύ και με τις οποίες ορίζεται ότι νέες 
συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται με κριτήριο την 
προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμ−
βασιούχους στο αντικείμενο αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 
του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας, με άτομα κατη−
γοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, με τα προσόντα που προβλέπονται 
στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού της παρούσας:

α/α  ΔΗΜΟΣ  Αριθμός ατόμων
1  Λαμπείας  1

2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών 
μετά τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογρα−
φεί.

3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γί−
νει σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Αν−
δρεουλάκου.

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως έξι (6) μή−
νες.

5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται 
στα 880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών 
απασχόλησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετη−
σίως.

6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δή−
μου.

7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης 
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, 
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδό−
χου.

8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό 
του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της 
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

9. Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των 
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις 
με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο 
χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συνα−

φθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδο−
τήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα 
δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους.

10. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των οικονο−
μικών πεδίων της σύμβασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι, οι αρχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες 
συνάπτονται μετά την 28.2.2007, σε νεοσύστατα ΚΕΠ, 
επιχορηγούνται αποκλειστικά και για όλο το χρονικό 
διάστημα ισχύος των συμβάσεων, από τον Τακτικό προ−
ϋπολογισμό. 

11. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, 
δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προ−
ηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να ενημερωθεί 
από τον αρμόδιο ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πύργος, 16 Οκτωβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
  ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

F
Αριθμ. 7996 (5)
   Συγχώνευση νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και 

σύσταση νομικού προσώπου στο Δήμο Σκουτάρεως 
με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικού Σταθμού» 
Δήμου Σκουτάρεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 

ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8 6.2006).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 

110/Α/27.8.1990).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 

ν. 2503/1997.
 4. Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/ 

13.11.2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και μεταβίβασης του δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τις υπ’ αριθμ. 5799/24.4.2001 (ΦΕΚ 593/21.5.2001) και 
13436/15.9.2003 (ΦΕΚ 1411/τ.Β΄/1.10.2003) αποφάσεις μας, 
με τις οποίες προσαρμόστηκαν οι συστατικές πράξεις 
των πρώην Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών και συστήθηκαν νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου με τις επωνυμίες «Παιδικός Σταθμός Σκουτάρε−
ως» και «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Κάτω Καμή−
λας Δήμου Σκουτάρεως» αντίστοιχα καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 9094/15.10.2007 (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/1.11.2007) απόφασή 
μας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 13436/ 
15.9.2003 όμοια.

6. Την υπ’ αριθμ. 246/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σκουτάρεως που αναφέρεται στην συγχώ−
νευση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του 
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Δήμου α) «Παιδικός Σταθμός Δήμου Σκουτάρεως» και 
β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Τ.Δ. Κάτω Καμήλας 
Δήμου Σκουτάρεως» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Παιδικού Σταθμού» Δήμου Σκουτάρεως, απο−
φασίζουμε:

1. Συγχωνεύουμε τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
του Δήμου Σκουτάρεως α) «Παιδικός Σταθμός Δήμου 
Σκουτάρεως» και β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Τ.Δ. 
Κάτω Καμήλας Δήμου Σκουτάρεως» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Οργανισμός Παιδικού Σταθμού » Δήμου Σκου−
τάρεως, με έδρα την έδρα του Δήμου, δηλ. το Σκούταρι 
και τμήματα: α) Τμήμα Τ.Δ. Σκουτάρεως β) Τμήμα Τ.Δ. 
Κάτω Καμήλας και γ) Δυνατότητα δημιουργίας νέων 
τμημάτων, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρ−
θρου 240 του ν. 3463/2006, με έδρα το Σκούταρι.

 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου: 
 α) Η φύλαξη, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

ψυχαγωγία των νηπίων τα οποία δεν μπορούν να έχουν 
στο οικογενειακό περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα 
λόγω απασχολήσεως των εργαζομένων γονέων τους ή 
άλλων κοινωνικών αιτιών και 

 β) Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική 
και ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες αντιλήψεις της παιδαγωγικής επιστή−
μης.

 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
 α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους προς το νομικό 

πρόσωπο ή προς το Δήμο για το νομικό πρόσωπο.
 β) Η επιχορήγηση του Δήμου έκτακτα, εάν παρίσταται 

ανάγκη.
 γ) Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία του. 
 δ) Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες.
 ε) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή 

υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο.
 4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Δι−

οικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: 
α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα δημοτικό σύμβουλο
β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας 
γ) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας. 
 δ) Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, με 
τους αναπληρωτές τους.

 Σε περίπτωση που ο Οργανισμός Παιδικού Σταθμού 
Δήμου Σκουτάρεως απασχολεί πάνω από δέκα (10) ερ−
γαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων, με τον αναπληρωτή του, 
σε βάρος ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφί−
ας. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη Γενική 
Συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η 
σχετική πρόσκληση.

 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημο−
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαταστα−
θούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρό του 

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντι−
πρόεδρο αυτού.

6. Περιουσία του νομικού προσώπου θα αποτελέσουν 
τα κινητά και ακίνητα των πρώην Ν.Π. α) Παιδικού Σταθ−
μού Δήμου Σκουτάρεως και β) Δημοτικού Παιδικού Σταθ−
μού Τ.Δ. Κάτω Καμήλας Δήμου Σκουτάρεως, τα οποία 
θα προκύψουν κατόπιν σχετικής απογραφής που θα 
διενεργήσει το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

7. Ο «Οργανισμός Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκουτάρε−
ως», στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα άλλα νομικά πρόσω−
πα, ήτοι: α) Παιδικός Σταθμός Δήμου Σκουτάρεως και β) 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Κάτω Καμήλας Δήμου 
Σκουτάρεως, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς κα−
μία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώ−
πων, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.

8. Το υφιστάμενο προσωπικό εξακολουθεί να παρέχει 
τις υπηρεσίες του στον «Οργανισμό Παιδικού Σταθμού 
Δήμου Σκουτάρεως» στον οποίο εντάσσεται, αυτοδι−
καίως με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε στα 
συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα. Εξακολουθεί δηλαδή 
να διέπεται από το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθε−
στώς κύριας, επικουρικής ασφάλειας και πρόνοιας. 

 9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκου−
τάρεως οικονομικού έτους 2009 ύψους 219.357,08 € και 
για καθένα από τα επόμενα έτη. Για την αντιμετώπισή 
της έχει εγγραφεί πίστωση στους Κ.Α. 00.6712 ύψους 
124.439,96 € και Κ.Α. 00.6718.03 ύψους 94.917,12 €.

 Οι υπ’ αριθμ. 5799/24.4.2001 (ΦΕΚ 593/21.5.2001) και 
13436/15.9.2003 (ΦΕΚ 1411/τ.Β΄/1.10.2003) αποφάσεις μας, 
με τις οποίες προσαρμόστηκαν οι συστατικές πράξεις 
των πρώην Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών και συστήθηκαν ίδια νομικά πρόσωπα δημοσίου δι−
καίου με τις επωνυμίες «Παιδικός Σταθμός Σκουτάρεως» 
και «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Κάτω Καμήλας 
Δήμου Σκουτάρεως» αντίστοιχα καθώς και η υπ’ αριθμ. 
9094/15.10.2007 (ΦΕΚ 2131/τ.Β΄/1.11.2007) απόφασή μας, με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 13436/ 15.9.2003 
όμοια λόγω συγχώνευσής τους στο ιδρυόμενο με την 
παρούσα απόφαση νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«Οργανισμός Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκουτάρεως», 
καταργούνται.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 14 Οκτωβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Α. ΔΗΜΟΥ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ

F
    Αριθμ. 9463 (6)

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Θεραπνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997.
2. Τις διατάξεις του αρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 

143/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
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4. Την υπ’ αριθμ. 52/1999 Α.Δ.Σ. Δήμου Θεραπνών, 
περί κατάρτισης και ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6501/15.6.1999 από−
φασή μας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1351/τ.Β΄/1.7.1999, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 244/2001 Α.Δ.Σ. 
Δήμου Θεραπνών, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
10505/8.9.2003 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ.1353/τ.Β΄/22.9.2003.

5. Την υπ’ αριθμ. 64/2009 Α.Δ.Σ. Δήμου Θεραπνών περί 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

6. Την υπ’ αριθμ. 34/2009 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λακωνίας, με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά υπερ της τροποποίησης του ανωτέ−
ρω Ο.Ε.Υ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αρ.64/2009 Α.Δ.Σ. Δήμου Θεραπνών, 
περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Θεραπνών Λακωνίας, ο οποίος καταρ−
τίστηκε και ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 52/1999 Α.Δ.Σ. 
του Δήμου Θεραπνών και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
6501/15.6.1999 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1351/τ.Β΄/1.7.1999), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 244/2001 Α.Δ.Σ. 
Δήμου Θεραπνών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
10505/8.9.2003 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1353/τ.Β΄/22.9.2003) 
ως εξής:

Επί του άρθρου 4
Στην παράγραφο 4.6 και στον τίτλο αυτής προστίθε−

ται η φράση «− Κοινωνικής και Πολιτιστικής Πολιτικής» 
μετά την φράση «Λειτουργίες Διαχείρισης θεμάτων 
Παιδείας − Αθλητισμού» 

Προστίθεται επίσης στο τέλος της παραγράφου 4.6 
και κάτω από τις αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 
Β., υποπαράγραφος Γ. με τίτλο «Κοινωνική – Πολιτιστική 
Πολιτική» με τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Συμβάλει στη δημιουργία πλέγματος συνεργασι−
ών, θίγοντας καίρια ζητήματα, ασκώντας αγωγή στην 
κοινότητα ή προτείνοντας και υλοποιώντας νέα αντι−
μετώπιση

2. Φροντίζει για τη δημοσιοποίηση όλων των ενεργει−
ών και την ενημέρωση των δημοτών και της δημοτικής 
αρχής

3. Αξιοποιεί και προσαρμόζει διαδημοτικές ή διακρα−
τικές συνεργασίες ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ανάγκες του Δήμου.

4. Υποβάλει προτάσεις σε εθνικά προγράμματα και 
προγράμματα της Ε.Ε. (υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της υλοποίησης)

5. Προωθεί την έρευνα – μελέτη κοινωνικού / πολιτι−
στικού περιεχομένου και προτείνει μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής αξιοποιώντας διαθεσιμότητες εντός και εκτός 
του Δήμου

6. Οργανώνει συζητήσεις – εκδηλώσεις – διαλέξεις 
– σεμινάρια και φέρνει νέους προβληματισμούς για 
τα παραπάνω θέματα στους δημότες και τη δημοτική 
αρχή.

7. Επισημαίνει και υποστηρίζει επιστημονικά την τεκ−
μηρίωση της φύσης και της έκτασης των κοινωνικών 
αναγκών και προβλημάτων όσο και τον καθορισμό των 
επιλογών και τρόπων αντιμετώπισής του.

8. Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό Κοινωνικής Πολι−
τικής και την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων 
κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, τα οποία θα 
απευθύνονται προς όλους τους δημότες.

9. Είναι υπεύθυνο για την πολιτιστική οργάνωση και 
τον προγραμματισμό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τον 
πολιτιστικό διάλογο και εμψυχώνει τις κοινωνικές ομά−
δες και άτομα, με σκοπό την κοινωνική ισότητα όλων 
των πολιτιστικών μορφών και την ανάπτυξη της πολι−
τιστικής ζωής με τη συμμετοχή των δημοτών.

10. Φροντίζει για την οργάνωση πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μουσική, θέατρο, παιδικές 
σχολικές εκθέσεις, απονομή βραβείων κλπ)

11. Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών στα κοι−
νωνικά προγράμματα του Δήμου 

12. Έχει την εποπτεία του Γραφείου Αλλοδαπών και 
Παλιννοστούντων

Κατά τα λοιπά το άρθρο 4 παραμένει ως έχει.
Επί του άρθρου 11, στις θέσεις που προβλέπονται ανά 

κατηγορία και κλάδο επέρχονται οι εξής τροποποιή−
σεις:

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ

Προστίθενται 
Μια (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Μια (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Οικονομικού
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προστίθενται 
Μια (1) θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ17 Διοικητικών 

Λογιστών 
Μια (1) Θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προστίθεται 
Μια (1) θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ38 Χειριστών 

Η/Υ 
Καταργούνται 
Μια (1) κενή θέση ΔΕ29 Οδηγών 
Μια (1) κενή θέση ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού (Δημ. 

Αστυνόμευση) 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Καταργούνται 
Τρεις (3) κενές θέσεις ΥΕ16 Εργατών (γενικώς)
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις η παράγραφος 4.6 

του άρθρου 4 και το άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεραπνών, εμφανίζονται 
ως εξής:

4.6. «Λειτουργίες Διαχείρισης θεμάτων Παιδείας 
– Αθλητισμού − Κοινωνικής και Πολιτιστικής Πολιτικής»

Α. Διαχείριση θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
και Σχολικών Επιτροπών

• Μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των 
σχολικών επιτροπών όλων των σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας.

• Διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας

• Συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία για την κα−
ταγραφή των στεγαστικών αναγκών των σχολείων, για 
απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων 
και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεμάτων που έχουν σχέ−
ση με συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, 
επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές 

• οικοπέδων νέων σχολικών μονάδων.
• Καταγραφή καταστάσεων κατανομής λειτουργικών 

δαπανών και ενημέρωσης των σχολείων για την παρα−
λαβή των χρημάτων.
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Β. Αθλητισμός
• Καταγραφή αθλητικών αναγκών σε συνεργασία με 

τους φορείς και τους ειδικούς επιστήμονες.
• Καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων αθλη−

τικών χώρων – εγκαταστάσεων μέριμνα για την καλή 
λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδομής 
(χώροι, γυμναστές, όργανα)

• Οργάνωση λειτουργία προγραμμάτων Μαζικού 
Αθλητισμού.

• Επικοινωνία με ομοσπονδίες, ομίλους και γενικότερα 
με φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

• Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων.
Γ. Κοινωνική και Πολιτιστική Πολιτική
• Συμβάλει στη δημιουργία πλέγματος συνεργασι−

ών, θίγοντας καίρια ζητήματα, ασκώντας αγωγή στην 
κοινότητα ή προτείνοντας και υλοποιώντας νέα αντι−
μετώπιση

• Φροντίζει για τη δημοσιοποίηση όλων των ενεργει−
ών και την ενημέρωση των δημοτών και της δημοτικής 
αρχής

• Αξιοποιεί και προσαρμόζει διαδημοτικές ή διακρα−
τικές συνεργασίες ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ανάγκες του Δήμου.

• Υποβάλει προτάσεις σε εθνικά προγράμματα και 
προγράμματα της Ε.Ε. (υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της υλοποίησης)

• Προωθεί την έρευνα – μελέτη κοινωνικού / πολιτι−
στικού περιεχομένου και προτείνει μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής αξιοποιώντας διαθεσιμότητες εντός και εκτός 
του Δήμου

• Οργανώνει συζητήσεις – εκδηλώσεις – διαλέξεις – σε−
μινάρια και φέρνει νέους προβληματισμούς για τα παρα−
πάνω θέματα στους δημότες και τη δημοτική αρχή.

• Επισημαίνει και υποστηρίζει επιστημονικά την τεκ−
μηρίωση της φύσης και της έκτασης των κοινωνικών 
αναγκών και προβλημάτων όσο και τον καθορισμό των 
επιλογών και τρόπων αντιμετώπισής του.

• Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό Κοινωνικής Πολι−
τικής και την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων 
κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, τα οποία θα 
απευθύνονται προς όλους τους δημότες.

• Είναι υπεύθυνο για την πολιτιστική οργάνωση και 
τον προγραμματισμό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τον 
πολιτιστικό διάλογο και εμψυχώνει τις κοινωνικές ομά−
δες και άτομα, με σκοπό την κοινωνική ισότητα όλων 
των πολιτιστικών μορφών και την ανάπτυξη της πολι−
τιστικής ζωής με τη συμμετοχή των δημοτών.

• Φροντίζει για την οργάνωση πολιτιστικών και καλλι−
τεχνικών εκδηλώσεων (μουσική, θέατρο, παιδικές σχο−
λικές εκθέσεις, απονομή βραβείων κλπ)

• Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών στα κοι−
νωνικά προγράμματα του Δήμου 

• Έχει την εποπτεία του Γραφείου Αλλοδαπών και 
Παλιννοστούντων.

Κατά τα λοιπά το άρθρο 4 παραμένει ως έχει.

Άρθρο 11 
Τακτικές Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας 

Δημοσίου Δικαίου 

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσο−
νται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (κατα−
ληκτικός). Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται 
στους βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ και Β (καταλη−

κτικός). Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις 
οργανικές θέσεις περιγράφονται στο π.δ. 37α/1987, στο 
π.δ. 22/1990 και στο π.δ. 50/2001. Οι θέσεις που προβλέ−
πονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής: 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Κλάδος    θέσεις 
ΠΕ Διοικητικού  1 (μία)
ΠΕ Οικονομικού  1 (μία)
ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων)  1 (μία)
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών  1 (μία) 
ΠΕ 9 Γεωπόνων  1 (μία) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος  θέσεις
ΤΕ 17 Διοικητικών Λογιστών 2 (δύο)
ΤΕ 4 Τεχν/γων Μηχαν /γων Μηχανικών  1 (μία)
ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων  1 (μία)
ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτ/σης  1 (μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος  θέσεις 
ΔΕ 1 Διοικητικών  2 (δύο) 
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 1 (μία) 
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων  2 (δύο) 
ΔΕ 30 Τεχνιτών (Υδραυλικός)  1 (μία)
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ  2 (δύο) 
 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑ−

ΒΑΘΜΙΣΗΣ (Β’ Μέρους του ν. 1188/1981) 
Κλάδος  θέσεις
ΔΕ 1 Διοικητικών  1 (Μία) 

 Ακροτελεύτιο Άρθρο 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου, επειδή με την ανωτέρω τροποποίηση δεν γίνεται 
σύσταση νέων θέσεων και δεν απαιτείται η συνδρομή 
των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ.3 ν.3584/2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Θεραπνών Λακωνίας όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1351/
τ.Β΄/1.7.1999 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το 
Φ.Ε.Κ.1353/τ.Β΄/22.9.2003.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Σπάρτη, 12 Οκτωβρίου 2009

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 953 (7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β περίπτωση XIV 

του ν. 2083/1992 και του άρθρου 3 παρ. 1 στ VIII του 
ν. 2083/1992, όπως η υποπερίπτωση VIII συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 3 παρ. 3α του ν. 3027/2002.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 120.61/68/111238/Β2/2.9.2008 υπουργι−
κή απόφαση ΦΕΚ 383/10.9.2008 διαπίστωση της εκλογής 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
για μία τετραετία από 1.9.2008 έως 31.8.2012.
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3. Την απόφαση που έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο 
στη συνεδρίαση του υπ’ αριθμ. 263/16.9.2008 περί αρ−
μοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων.

4. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Ιδρύματος 
στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 260/3.10.2008 περί ορισμού 
αναπληρωτή του Πρύτανη.

5. Ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Αντιπρυτάνεις 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως εξής: 

1. Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης του 
Στεφάνου ορίζεται: 

Α) Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, υπεύθυνος για θέματα Οικονομικά.

Β) Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 432/1981 και του 
άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Β1/819/20.12.1988 (ΦΕΚ 920/1988 
τ.Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστά−
θηκε από την ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 τ.Β’)

Γ) Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Ιδρύματος 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 31/1993 Ιδρυση της Εταιρείας 
Δ) Αναπληρωτής Πρύτανη.

2. Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Μιχαήλ Πατεράκης του 
Ελευθερίου ορίζεται:

Α) Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ−
σωπικού υπεύθυνος για ακαδημαϊκά θέματα, θέματα 
προσωπικού, φοιτητικής μέριμνας, τηλεπικοινωνιών, δι−
κτύων και υπολογιστικής υποδομής (Μηχανογραφικού 
κέντρου), Τεχνικά και Συντήρησης.

Β) Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης 
και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού 
Πάρκου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
π.δ. 31/1993 ίδρυσης της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 16 Οκτωβρίου 2009 

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ   
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