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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/81453/0022 (1)
  Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 

ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 3536/2007, για το έτος 2009, στους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης των Περιφερειών.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 

212Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3536/2007 
(ΦΕΚ 42Α),

β. του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ 297Α),

γ. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3336/2005 «Εναρ−
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003, 
περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 96Α),

δ. των π.δ.60/2002, 61/2002, 62/2002, 63/2002, 64/2002, 
65/2002, 66/2002, 67/2002, 68/2002, 69/2002, 70/2002, 
71/2002 και 72/2002 (ΦΕΚ 52Α και 53Α),

ε. του πρώτου μέρους του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107Α),
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στ. της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α),

ζ. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως 
συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 2129/ 
1993 (ΦΕΚ 57 Α),

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (1950 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (48 Β΄).

4. Το γεγονός ότι η καταβολή της πρόσθετης αμοιβής 
συνδέεται άρρηκτα με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων 
που ασκούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στις υπηρε−
σίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών 
της χώρας, λόγω της σοβαρότητας και της ποικιλομορ−
φίας που παρουσιάζουν τα σχετικά θέματα.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγραφούν προς τούτο στους προϋπολογισμούς των 
Περιφερειών (ΚΑΕ 0239), αποφασίζουμε:

1. Τη χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας αμοιβής, για το 
έτος 2009, στους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Πε−
ριφερειών, οι οποίοι αφενός μεν είναι τοποθετημένοι 
στις οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
αφετέρου δε ασκούν τα υπαλληλικά καθήκοντα τους 
στις προαναφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες, καθώς 
και στους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που είναι απο−
σπασμένοι στις Περιφέρειες και υπηρετούν στις υπηρε−
σίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αυτών.

2. Το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορίζεται ανάλογα 
με την κατηγορία του υπαλλήλου ως εξής:

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

150 € 120 € 75 € 50 €

3. Η πρόσθετη αυτή αμοιβή δεν καταβάλλεται για όσο 
χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε άδεια 
άνευ αποδοχών, καθώς και κατά το χρόνο διαθεσιμό−
τητας ή αργίας. Επίσης, δεν καταβάλλεται για όσο χρο−
νικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε αναρρωτική 
άδεια, πλην αυτής που χορηγείται από δημόσιο νοσο−
κομείο.

4. Η καταβολή της υπόψη πρόσθετης αμοιβής, που θα 
γίνεται μηνιαίως με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, 
θα υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.1.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

    Αριθμ. οικ. Α3 − 753 (2)
Τροποποίηση της Α.Δ. 13/8.10.2008 (ΦΕΚ 2129/

Β/14.10.2008).

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4)

   Έχοντας υπόψη 
1. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−

να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε 
με το π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 κοινή απόφα−
ση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης 
Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».

7. Την υπ’ αριθμ. Α.Δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανο−
μικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την λήψη μέτρων για την ενημέρωση των τιμών 
λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και από πρατηρι−
ούχους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης 
με το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
την αποστολή αυτών μέσω SMS. 

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Πρου−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

A. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομι−
κής Διάταξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 
της Α.Δ. 13/8.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.2008), προστίθεται 
στο στοιχείο α΄ περίπτωση 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης.

3.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με 
τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
η αποστολή μέσω SMS από τον πρατηριούχο σύμφωνα 
με τα ανωτέρω στοιχεία α1 και α2, η γνωστοποίηση της 
τιμής λιανικής πώλησης για κάθε ένα είδος καυσίμου 
από τον πρατηριούχο είναι δυνατόν να γίνεται μέσω 
της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.2 Ο πρατηριούχος μπορεί να απευθύνεται στην αρ−
μόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία της κατά τόπο Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία θα 
προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον δια−
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η απο−
στολή μέσω SMS από τον ίδιο των ανωτέρω στοιχείων 
α1 και α2 και θα την εξουσιοδοτεί, όπως με τον ειδικά 
ορισθέντα προς τούτο υπάλληλό της ή υπαλλήλους της, 
να εισάγει για λογαριασμό του τις τιμές των εμπορεύ−
σιμων καυσίμων του πρατηρίου του στον διαδικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης www.fuelprices.gr.

3.3 Οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλην των 
τιμών λιανικής πώλησης, που έρχονται σε γνώση του 
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ειδικά ορισθέντος υπαλλήλου ή υπαλλήλων της αρμό−
διας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν 
επιτρέπεται να κοινοποιούνται από αυτόν ή αυτούς με 
οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους».

Β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομικής Διάτα−
ξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της 
Α.Δ. 13/2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.2008), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: « Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνε−
ται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται 
ανωτέρω (στοιχ. α1, α2 και α3 )».

Άρθρο 2

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας, 
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Γενική Γραμμα−
τεία Εμπορίου και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, την αρμόδια Υπηρεσία τους και τους 
ειδικά ορισθέντες υπαλλήλους της, που θα απευθύνο−
νται, κατά τα ανωτέρω, οι πρατηριούχοι που ανήκουν 
στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Στους 
ειδικά οριζόμενους υπαλλήλους κάθε Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης θα χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός πέντε (5) ημερών, 
από την ανωτέρω γνωστοποίηση, προσωπικός κωδικός 
πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Σε περίπτωση αλλαγής στους ειδικά οριζόμενους κατά 
τα ανωτέρω υπαλλήλους, θα πρέπει άμεσα να γίνεται 
ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
προκειμένου να τους χορηγηθεί ο προσωπικός κωδικός 
πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Άρθρο 3
1. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμω−

ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αγο−
ρανομικού Κώδικα.

2. Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την 
1.5.2009.

Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο 
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ. 37483 (3)

Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 

και Κοιν. Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ. 76/10.3.2000 τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2256/1994 
«Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρι−
κού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 196/Α/1994) με 
τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις των παραγρά−
φων 4 (εκτός της περίπτωσης δ’) και 5 του άρθρου 27 του 
ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/1983).

3. Τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), 
όπως διατυπώνεται με την υπ’ αριθμ. 664/10.2.2009.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία οι 
δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν κρι−
τήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης 
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. προστίθεται και το περιοδικό 
«ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΛΗΨΙΣ» ,που εκδίδεται από την Ελληνική 
Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ. 37488 (4)

Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 

και Κοιν. Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ. 76/10.3.2000 τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2256/1994 
«Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδοντι−
ατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 196/
Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις 
των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ’) και 5 του 
άρθρου 27 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» 
(Φ.Ε.Κ. 143/Α/1983).

3. Τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), 
όπως διατυπώνεται με την υπ’ αριθμ. 663/10.2.2009.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση στα οποία οι 
δημοσιευμένες εργασίες των γιατρών, αποτελούν κρι−
τήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης 
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. προστίθεται και το περιοδικό 
«ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «,που εκδίδεται από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ 37244 (5)

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας στο προσωπικό του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

297/2003 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21 

κεφ. Β΄, ν. 3204/2003 αρθ. 13 παρ. 2.
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3. Το γεγονός της επί 24ώρου λειτουργίας του ΚΑΦΚΑ 
Φιλιατρών.

4. Το υπ’ αριθμ. 333/23.2.2009 έγγραφο του ΚΑΦΚΑ 
Φιλιατρών.

5. Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 10.380,00 € θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας με αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου 
Αποθεραπείας Φυσικής Κοινωνικής Αποκατάστασης 
Φιλιατρών σε (7) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων, για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και 
για (2.040) ώρες συνολικά, για την ομαλή λειτουργία 
σε 24ωρη βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια, 
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό των Φορέων. Δεν μπορεί να καλυφθεί 
από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, 
εφόσον εντάσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των 
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ/37249 (6)

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας στο προσωπικό του Θ.Χ.Π. Ανατολικής Αθήνας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

297/2003 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21 

κεφ. Β΄, ν. 3204/2003 αρθ. 13 παρ. 2.
3. Το γεγονός της επί 24ώρου λειτουργίας του Θ.Χ.Π. 

Ανατολικής Αθήνας.
4. Το υπ’ αριθμ. 0420/24.2.2009 έγγραφο του Θ.Χ.Π. 

Ανατολικής Αθήνας.
5. Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 99.574,20 € θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Θ.Χ.Π. Ανατολικής Αθή−
νας, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι−
νής εργασίας με αμοιβή στο προσωπικό του Θεραπευ−
τηρίου Χρονιών Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας σε (86) 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων, για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και για (18.920) ώρες συνολι−
κά, για την ομαλή λειτουργία σε 24ωρη βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια, 
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό των Φορέων. Δεν μπορεί να καλυφθεί 

από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, 
εφόσον εντάσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των 
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. Π4/ΓΠ 37262 (7)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας στο προσωπικό του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

297/2003 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21 

κεφ. Β΄, ν. 3204/2003 αρθ. 13 παρ. 2.
3. Το γεγονός της επί 24ώρου λειτουργίας του Κ.Π.Μ. 

Θηλέων Ρόδου.
4. Το υπ’ αριθμ. 68/10.2.2009 έγγραφο του Κ.Π.Μ. Θη−

λέων Ρόδου.
5. Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 5.550,20 € θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου 
(ΚΑΕ 0261), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας με αμοιβή στο προσωπικό του Κ.Π.Μ. 
Θηλέων Ρόδου, για οκτώ (8) άτομα των κλάδων ΠΕ Διοι−
κητικού, TE Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Βρεφονηπιο−
κόμων, ΔΕ Επιμελητριών Παιδιών και ΔΕ Νοσοκόμων για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και για 
χίλιες (1.000) ώρες συνολικά, για την ομαλή λειτουργία 
σε 24ωρη βάση. 

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια, 
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό των Φορέων. Δεν μπορεί να καλυφθεί 
από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, 
εφόσον εντάσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των 
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ37267 (8)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας στο προσωπικό του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ηρακλεί−
ου Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 32052003 (ΦΕΚ 

297/2003 τ.Α΄).
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2. Τις επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία 
του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ηρακλείου Κρήτης.

3. Το υπ’ αριθμ. 165/5.3.2009 έγγραφο του Κ.Π.Μ. Θη−
λέων Ηρακλείου Κρήτης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται. δαπάνη ποσού περίπου 9.000,00€ 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ηρα−
κλείου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας με αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου 
Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου Κρήτης για επτά 
(7) άτομα των κλάδων, ΔΕ Επιμελητών άτομα δύο (2), 
ΔΕ Διαχειριστών άτομα ένα (1), TE Βρεφοκόμων άτομα 
ένα (1) και ΥΕ Βοηθητικών εργασιών άτομα τρία (3) για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και 
για (1.560) ώρες συνολικά, για την ομαλή λειτουργία σε 
24ωρη βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια, 
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό των Φορέων. Δεν μπορεί να καλυφθεί 
από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, 
εφόσον εντάσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των 
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 37938 (9)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε» στην ευρύτερη περιοχή 
του Κεντρικού τομέα της Νομαρχίας Αθηνών με το 
Γ.Ν.Α “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 236) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο 
έκτο, Κεφάλαιο Β΄ (ΦΕΚ Α΄, 25).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄, 194).

3. Την υπ’ αριθμ. 9559/23.1.2009 κοινή απόφαση με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 85 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 104876/27.8.2007 υπουργι−
κή απόφαση με θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την 
ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.», στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού 
τομέα της Νομαρχίας Αθήνας.

5. Την υπ’ αριθμ. 27722/07−9766/31.12.2008 απόφαση 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, 
Νομαρχία Αθηνών, της οποίας χορηγήθηκε άδεια ίδρυ−
σης Μ.Χ.Α. στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. 11 απόφ. της 220ης ολομέλειας την 
26.2.2009 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) με την επωνυμία 
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.» με 
το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Το ως άνω Νοσοκομείο θα καλύπτει την εν λόγω Μ.Χ.Α 
επιστημονικώς, στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων 
που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
(10)

    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 
ΚΑΛΙΑΝΙΔΗ (KALIANIDI) ΘΕΟΔΩΡΟ (FEDOR) του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21955/533/12.3.2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση του ΚΑΛΙΑΝΙΔΗ (KALIANIDI) ΘΕΟΔΩ−
ΡΟΥ (FEDOR) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, περί 
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας» και του άρθρου 41 του ν. 3731/23.12.2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄).

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.21925/902/12.3.2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ΦΙΕΒΑ (FIEVA) ΜΑΡΙΑΣ (MARIA) 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και 
του άρθρου 41 του ν. 3731/23.12.2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.20754/3563/12.3.2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του ΜΙΧΑΗΛΟΒ (MIKHAYLOV) ΘΕΟ−
ΔΩΡΟΥ (FEDOR) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνι−
κής Ιθαγένειας» και του άρθρου41 του ν. 3731/23.12.2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄).

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 50107/1039/12.3.2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της ΜΑΖΝΑ (ΜΑΖΝΑ) ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ 
(OLEKSANDRA) του ΦΕΝΤΙΡ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί απο−
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κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» και του άρθρου 41 του ν. 3731/23.12.2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

    Αριθμ. 1795 (11)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλιστρά−
της» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του 
ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Δήμου Αλιστράτης» Νομού Σερρών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 
ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

2) Την υπ’ αριθμ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β/13.11.2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ’’ Ανάθεση αρμο−
διοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων ,εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3) Την υπ’ αριθμ. 4297/1.4.1999 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 405/Β/19.4.1999 και αφορούσε τη 
σύσταση αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημο−
τική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλιστράτης», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις 9521/10.7.2001 (ΦΕΚ 981/Β/30.7.2001) και 
17742/11.10.2001 (ΦΕΚ 1436/Β/22.10.2001) όμοιες.

4) Την υπ’ αριθμ. 39/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλιστράτης που αφορά στη μετατροπή της 
ανωτέρω Επιχείρησης σε κοινωφελή επιχείρηση του άρ−
θρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αλιστράτης»,

5) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζουμε:
1. Την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της 

Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία « Δη−
μοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλιστράτης» σύμφωνα με 
το άρθρο 269 του ν. 3463/2006, προς τις προβλέψεις 
του άρθρου 254 του ίδιου νόμου και μετατροπή της σε 

κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αλιστράτης».

2. Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
είναι:

Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως:
− η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού, 
− η λειτουργία ΚΑΠΗ,
− η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό−

νες ουσίες,
− η λειτουργία δημοτικού ιατρείου,
− η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των 

νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, 
− η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσ−

σα στους μετανάστες, 
− η υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατόμων 

με αναπηρία,
− η υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγ−

γύης όπως το Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ κ.λπ.
− η δημιουργία παιδικών σταθμών
− Η δημιουργία γενικά δομών κοινωνικής μέριμνας, 

προστασίας και αλληλεγγύης
− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

Β. Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ιδίως:
− η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου,
− η λειτουργία μουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
− η λειτουργία φιλαρμονικής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτι−

κής,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
− η δημιουργία τμημάτων μαζικού αθλητισμού και δι−

αφόρων αθλημάτων.
Γ. Το περιβάλλον και ιδίως:
− η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων προ−

στασίας της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε−
ριοχής,

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης σε περιοχές του οικείου Δήμου.

Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας:
Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με 

όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 75 και 
83 του ν. 3463/2006.

Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, 
κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συνα−
φείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιο−
μηχανικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της 
περιοχής, η προώθηση της απασχόλησης, η λειτουργία 
κέντρων πληροφοριών των επισκεπτών της περιοχής 
κ.λπ.
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Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρη−
σης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

3. Διοίκηση της επιχείρησης.
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελούμενο από επτά (7) μέλη τα οποία μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά την ακόλουθη διάκριση : πέντε(5) δη−
μοτικοί σύμβουλοι, ένας εκ των οποίων προέρχεται από 
τη μειοψηφία, ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου 
Αλιστράτης που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης και ένας (1) εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα.

Σε περίπτωση που η δημοτική επιχείρηση απασχολή−
σει περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους στο 
Δ.Σ. θα συμμετέχει και εκπρόσωπος αυτών. Στην περί−
πτωση αυτή δεν θα συμμετέχει δημότης ή κάτοικος του 
Δήμου Αλιστράτης.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα συμπίπτει με 
τη θητεία της Δημοτικής Αρχής με παράταση τριμήνου 
από την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής.

4. Διάρκεια και έδρα της επιχείρησης.
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια 

και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά νόμου απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η έδρα της επιχείρησης θα είναι το ΔΔ. Αλιστράτης 
όπου και η έδρα του Δήμου Αλιστράτης.

5. Κεφάλαιο πόροι της επιχείρησης.
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσόν 

των 64.673,51 ευρώ το οποίο προέρχεται από το αρχικό 
κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αλι−
στράτης, ποσού 14.673,51 ευρώ και αύξηση του αρχικού 
κεφαλαίου κατά 50.000,00 ευρώ.

6. Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: 
− Από την άμεση χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ μετά 

την υποβολή του Διετούς Προγράμματος Δράσης.
− Από τις επιχορηγήσεις λόγω συμμετοχής σε επιδο−

τούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

− Από δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

− Από λοιπές επιχορηγήσεις.
− Από τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλ−

λευση των εγκαταστάσεών της.
− Από την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους κατα−

στατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
− Από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του 

ν.3463/2006.
7. Διάλυση εκκαθάριση της επιχείρησης.
Η Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί 

να λυθεί για τους ακόλουθους λόγους:
− με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει 

συσταθεί,
− σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη 

συστατική πράξη,
− εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω 

των δύο ετών,
− πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, με από−

φαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μετά 
την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο που τη συνέστησε.

8. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Αλιστράτης ,υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Αλιστράτης ,εξομοιωμένη με καθολικό διάδοχο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προυπολογισμού του Δήμου Αλι−
στράτης ύψους 50.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση 
της οποίας έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 
10/7511.1 του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2009.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 12 Μαρτίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Α. ΔΗΜΟΥ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ

F
    Αριθμ. 24011 (12)
Μεταφορά προσωπικού από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩ−

ΝΟ σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο 
Διδυμοτείχου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
(Αριθμ. Απόφ. 2319/2008)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 περί 

κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 25 

του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.11.2007).
3. Τις αιτήσεις των εργαζομένων στο Δημοτικό Ρα−

διόφωνο με αριθμό πρωτοκόλλου 23836, 23837 και 
23838/23.12.2008 των Τερζούδη Δούλη του Νικολάου, 
Μπούρα Χρήστου και Τσιαλαμάνγκα Παναγιώτη του 
Μιχαήλ αντίστοιχα, με τις οποίες ζητούν την κατάταξή 
τους σε Υπηρεσία του Δήμου.

4. Το γεγονός ότι οι αιτούντες πληρούν όλες τις προ−
ϋπόθεσης που θέτει το άρθρο 25 του ν. 3613/2007 και 
έχουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα 
με το Προσοντολόγιο του Δημόσιου Τομέα.

5. Την μη ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων του Κλά−
δου ΔΕ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στον O.E.Υ. του Δήμου μας.

6. Το γεγονός ότι από τη σύσταση των παρακάτω 
θέσεων δημιουργείτα δαπάνη ύψους 69.000,00 € ετη−
σίως σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και 
υπάρχει αντίστοιχη εξασφαλισμένη πίστωση στους Κ.Α. 
10.6021.01, 20.6021.01 και 20.6052.1 τρέχοντος προϋπολο−
γισμού οικ. έτους 2009 και πρόβλεψη για τα επόμενα 
έτη, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας από το ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ στο Δήμο Διδυμοτείχου, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την κα−
τάταξή τους σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που 
συστήνονται με την παρούσα Απόφαση, των κάτωθι :
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 Τερζούδης Δούλης Νικόλαος Ν−769995 ΔΕΙ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2 Τσιαλαμάνγκας Παναγιώτης Μιχαήλ ΑΖ−923973 ΔΕΙ−ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 Μπούρας Χρήστος Αθανάσιος ΑΕ−926126 ΔΕ−30
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Διδυμότειχο, 11 Μαρτίου 2009

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ

F

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
                                                                   (13)

    Στο ΦΕΚ 341/26.2.2009 (τεύχος Β΄), όπου δημοσιεύθη−
κε η «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μηλεών», δι−
ορθώνεται στο Άρθρο 3:

Το εσφαλμένο: «ΔΕ 15 Υδραυλικός μία (1) θέση»
Στο ορθό: «ΔΕ 15 Εισπρακτόρων δύο (2) θέσεις ΔΕ 

Υδραυλικού μία (1) θέση».
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 2870/11.32009) .

 (Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας) 

(14)

     Στην υπ’ αριθμ. 9027/25.10.2000 απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1430/Β΄/27.11.2000 και αφορά 

τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο 

Δήμο Αποστόλου Παύλου Ν. Ημαθίας, με την επωνυμία 

«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αποστόλου Παύλου»,

διορθώνεται στην παράγραφο 2 αυτής η φράση «Δη−

μοτικός Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου»

στο ορθό «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αποστόλου 

Παύλου».

 (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίς)   
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