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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30997 ΕΥΣΣΑΑΠ/1611/
(1)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης
ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης,
στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά−
δας (ΕΝΑΕ).

Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης
ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης,
στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά−
δας (ΕΝΑΕ)...........................................................................................
Ανακατανομή θέσεων κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ................
Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την
ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων. .....................................
Μετάταξη υπαλλήλου της Μερκούρη Μαρίας του
Σπυρίδωνα. ..........................................................................................
Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου στη Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτισμού Επικοινωνίας και Κοινωνικής Πρόνοι−
ας Πτολεμαΐδας (ΔΕΠΕΚΟΠΠ). ...........................................
Διορισμός υπαλλήλων. ......................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,
κατά το 2o εξάμηνο έτους 2009, για το μόνιμο
προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Ατ−
τικής. .........................................................................................................
Σύσταση θέσης. ......................................................................................
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχεί−
ρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου
Αρταίων (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)» στο Δήμο Αρταίων και στα
Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και σύσταση προσωρινών προσω−
ποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου. .............................................................................................................
Μεταφορά σε συνιστώμενες προσωρινές προσωπο−
παγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του πλεονάζοντος προσωπικού της Δ.Ε.Α.Ρ. στο
Δήμο Ραφήνας Ν. Αττικής και στα ΝΠΔΔ. ...............
Μεταφορά και κατάταξη υπαλλήλων από τη Δημοτι−
κή Επιχείρηση Προβολής και Ενημέρωσης Δήμου
Άνω Σύρου «ΔΕΠΕΔΑΣ» σε συνιστώμενες προσω−
ρινές προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δή−
μου Άνω Σύρου Νομού Κυκλάδων. ..................................
Κατανομή Θέσεων ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας στα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρ−
μογές στη Βιοϊατρική και Περιφερειακής Οικονο−
μικής Ανάπτυξης. ............................................................................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. 1666 ΔΙΟΕ 89/13.01.2009 (ΦΕΚ 40/τ. Β΄/
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».
3. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000).
4. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/21.3.2002)
περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών.
5. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄/14.11.2000) «Διαχεί−
ριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄/20.11.2003) «Κανόνες
τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της
Επιτροπής των ΕΚ, με την οποία εγκρίθηκε το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές πα−
ρεμβάσεις στις περιφέρειες, που υπάγονται στο στόχο
αριθ. 1 στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Ε(2005) 4788/12.12.2005 απόφαση της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Την Ε(2001)4141/20.12.2001 υπ’ αριθμ. απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2000−2006», όπου καθορί−
ζεται και η συνδρομή των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε(2004) 5646/23.12.2004,
την Ε(2005) 5916/22.12.2005 και την Ε(2006) 6421/7.12.2006
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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8. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α΄/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών Τεχνικής Βοήθειας −Στήριξης και διαχείρισης των
αντίστοιχων πόρων».
9. Το π.δ. 30/1996 «Εξουσιοδοτική διάταξη για σύσταση
της ΕΝΑΕ».
10. Το π.δ. 369/1995 «Καταστατικό της ΕΝΑΕ» όπως
τροποποιείται με το π.δ. 382/2002.
11. Τον Οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης 2000 − 2006.
12. Την υπ’ αριθμ. 1466/ΕΥΣ 105/17.1.2002 απόφαση του
Υφυπουργού Εθν. Οικονομίας περί καθορισμού των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης, τη διαδικα−
σία υποβολής και έγκρισης του καθώς και κάθε ανα−
γκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 3 του
ν. 2860/2000.
13. Την Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του π.δ.
4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας−Στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» υπ’ αριθμ.
60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003.
14. Την υπ’ αριθμ. 47533/ΔΙΟΕ 1250/2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/τ.
Β΄/8.12.2004) κοινή υπουργική απόφαση περί Τροποποί−
ησης απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο
«Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής
Πολιτικής και Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν. 2860/2000 και την υπ’ αριθμ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ166/29.1.2008
(ΦΕΚ 333/τ. Β΄/29.2.2008) τροποποίησή της.
15. Την υπ’ αριθμ. 22630/ΕΥΣΣΑΑΠ 1196/5.5.2009 από−
φαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος της Διαχει−
ριστικής Αρχής του ΚΠΣ και ειδικότερα της «Υπηρεσίας
Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξια−
κών Προγραμμάτων» για το έτος 2009.
16. Την υπ’ αριθμ. 24251/ΕΥΣΣΑΑΠ 1353/29.5.2008 από−
φαση περί Μεταβίβασης αρμοδιότητας ανάθεσης και
εκτέλεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας − Στή−
ριξης, στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελ−
λάδας (ΕΝΑΕ).
17. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του Ετήσιου Προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας −Στήριξης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλύπτεται από
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε, σύμφωνα με το π.δ. 4/2002, την αρ−
μοδιότητα ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας− Στήριξης χρηματοδοτούμενων από αμιγώς
εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ−
σεων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς
και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων στην ΕΝΩ−
ΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΑΕ)
η οποία είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ετησίου
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας −Στήριξης για το
έτος 2009, για το ποσό των εκατό πενήντα τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (154.700 €).
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην κατηγορία ενέργειας
Β.3. Σύμβουλοι του Υποπρογράμματος Β του εγκεκρι−
μένου Ετησίου Προγράμματος της Τεχνικής βοήθειας −
Στήριξης και αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου
υποστήριξης της ΕΝΑΕ ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου
στην προγραμματική περίοδο 2007−2013 και συντονιστή
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Η ανάθεση, εκτέλεση και πληρωμή γίνεται σύμφωνα με
τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το φορέα εκτέλεσης
όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 παρ. 4 και 3 παρ. 6 του
π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14.1.2002).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ. 94906
Ανακατανομή θέσεων κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ
236/Α΄/1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω−
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
Β) του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α΄/2009)
«Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ια−
τρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες
διατάξεις»
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 103 (ΦΕΚ 70/Α΄/3.3.2004)
«Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά
την έκδοση διοικητικών πράξεων».
4. Την υπ’ αριθμ. 5 της 217ης Ολομ./18.9.2008 απόφαση
του ΚΕΣΥ με θέμα «Μεταφορά θέσεων υπηρετούντων
ιατρών του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων
στο Γενικό Νοσ/μείο Χανίων».
5. Την υπ’ αριθμ. 32/2/8.2.2007 απόφαση της 7ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την υπ’ αριθμ. 29/25.2.2009 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ
(Θέμα 15ο), αποφασίζουμε:
1. Η μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας
Ψυχιατρικής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ.
Α3β/3999δις/11.6.1987 (ΦΕΚ 296/B΄/1987) απόφαση ως
θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων μεταφέρεται με την παρούσα στο
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και προ−
στίθεται στον οργανισμό του εν λόγω νοσοκομείου με
ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού, Επιμελητή Α΄ που
την κατέχει.
2. Η μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας
Οδοντιατρικής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ.
Α3β/οικ.7070/4.6.1984 (ΦΕΚ 382/Β΄/1984) απόφαση ως
θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων, μεταφέρεται με την παρούσα στο
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και προ−
στίθεται στον οργανισμό του εν λόγω νοσοκομείου με
ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού, Επιμελητή Β΄ που
την κατέχει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 103172/3360
(3)
Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την
ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003.
2. Την παρεχόμενη από τη διάταξη του άρθρου 22 του
ν. 3208/2003 εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας για τον καθορισμό των ανα−
γκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος νόμου.
3. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το αρμόδιο όργανο, τη διαδικασία και
τους όρους για την κατά χρήση παραχώρηση δημόσι−
ων δασικών, κοινόχρηστων και διαθεσίμων εποικιστι−
κών εκτάσεων καθώς και για την έγκριση επέμβασης
επί ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση
εκτροφείων θηραμάτων.
Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο
Αρμόδιο όργανο για την παραχώρηση της δημόσιας
έκτασης, καθώς και για την έγκριση επέμβασης σε ιδιω−
τικές δασικές εκτάσεις, ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας.
Άρθρο 2
Διαδικασία παραχώρησης
Α) Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει σχετική αίτηση
στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στη Διεύθυνση Δασών του
οικείου Νομού (στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δα−
σαρχείο), συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα,
με γεωγραφικές συντεταγμένες κορυφών, εξηρτημένες
από το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας, όπου θα
απεικονίζεται η αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση.
Β) Το Δασαρχείο ή η Δ/νση Δασών (στην περίπτωση
που δεν υφίσταται Δασαρχείο) θα προβαίνει στην έκ−
δοση πράξης χαρακτηρισμού για τη μορφή της έκτασης
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Γ) Μετά την πράξη χαρακτηρισμού, ο ενδιαφερόμενος
θα προσκομίζει οικονομικοτεχνική μελέτη για το υπό
ίδρυση εκτροφείο θηραμάτων και στη συνέχεια απόφα−
ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη σκοπούμενη
δραστηριότητα.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός τιμήματος παραχώρησης
Το τίμημα για την παραχώρηση της χρήσης της αι−
τούμενης έκτασης προσδιορίζεται από την Επιτροπή
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της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 και
κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών, με την
εγκατάσταση του ενδιαφερομένου στην παραχωρού−
μενη έκταση. Ειδικότερα, σε περίπτωση παραχώρησης
κοινόχρηστης έκτασης, η εγκατάσταση θα γίνεται από
κοινού από τον αρμόδιο Δασάρχη και υπάλληλο της
Διεύθυνσης Τοπογραφικής της οικείας. Ν.Α.
Άρθρο 4
Όροι παραχώρησης
Α) Η παραχωρούμενη έκταση δεν θα πρέπει να έχει
τη μορφή δάσους και το εμβαδόν της δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 30 στρέμματα.
Β) Δεν επιτρέπεται η ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων
στις περιοχές για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση για
την ίδρυση ποιμνιοστασίων.
Γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή της χρήσεως
της έκτασης, η ολική ή μερική υπομίσθωσή της, η με
ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση− της χρήσεως− σε
τρίτους.
Δ) Η παραχώρηση της έκτασης ισχύει μόνο για όσο
χρόνο λειτουργεί το εκτροφείο θηραμάτων. Απαγορεύ−
εται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από αυτήν, καθώς
και η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτι−
κών υλών ή αντικειμένων, που μπορεί να τη βλάψουν ή
να ρυπάνουν σοβαρά το περιβάλλον.
Ε) Εντός του μηνός Μαΐου εκάστου έτους θα συντάσ−
σεται κοινή Έκθεση Επιθεώρησης του εκτροφείου από
δασολόγο και κτηνίατρο της οικείας Ν.Α. με την οποία
θα βεβαιώνεται η ορθή τήρηση των κανόνων λειτουργίας
του εκτροφείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΣΤ) Για την ορθή τήρηση των όρων της παραχώρησης,
ο παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει εγγύηση, ίση
με 2 τιμήματα.
Ζ) Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται αα) σε πε−
ρίπτωση που για δύο συνεχόμενες αναπαραγωγικές
περιόδους δεν λειτουργήσει το εκτροφείο ββ) σε περί−
πτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος γγ)
σε περίπτωση παράβασης των κανόνων λειτουργίας
του εκτροφείου και δδ) σε περίπτωση παράβασης οποι−
ουδήποτε άλλου όρου της πράξης παραχώρησης. Σε
περίπτωση ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης, η
εγγύηση που δόθηκε καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Η) Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παρα−
χωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει την έκταση
στην κατάσταση που την παρέλαβε. Εφόσον διαπιστω−
θεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της παραχώρησης, επιστρέ−
φεται το ποσό της εγγύησης. Για όλα αυτά συντάσ−
σεται πρωτόκολλο από τον αρμόδιο Δασάρχη, καθώς
και από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τοπογραφικής
της οικείας Ν.Α., στις περιπτώσεις που απαιτείται, το
οποίο υπογράφεται από το Δασάρχη, τον υπάλληλο της
Διεύθυνσης τοπογραφικής της οικείας Ν.Α. και από τον
παραχωρησιούχο.
Άρθρο 5
Έγκριση επέμβασης
Σε περίπτωση μη δημοσίων δασικών εκτάσεων χο−
ρηγείται έγκριση επέμβασης για την εν λόγω δραστη−
ριότητα. Οι όροι της επέμβασης είναι ίδιοι με αυτούς
της παραχώρησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Δημοσίευση – Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Μετάταξη υπαλλήλου της Μερκούρη Μαρίας
του Σπυρίδωνα.

(4)

Με την υπ’ αριθμ. 112/2009 απόφαση του Δήμαρχου
Αργυρούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβούλων,
μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνα κλάδου ΠΕ
Πολιτικών Μηχανικών, του Δήμου Άνω Λιοσίων στο Δήμο
Αργυρούπολης, με μεταφορά της θέσης της.
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 24225/15365/30.6.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 53356/6035
(5)
Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τισμού Επικοινωνίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Πτο−
λεμαΐδας (ΔΕΠΕΚΟΠΠ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις»,
2. Το υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
περί προσλήψεων προσωπικού στις Επιχειρήσεις των
ΟΤΑ για το έτος 2003.
3. Την υπ’ αριθμ. 10/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Επικοινωνίας και Κοι−
νωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας.
4. Την υπ’ αριθμ. 258/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.
10/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Επικοινωνίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας.
5. Την υπ’ αριθμ. 22745/24.6.2009 Εισήγηση του Δη−
μάρχου Πτολεμαΐδας.
6. Την υπ’ αριθμ. 125/12.6.2009 βεβαίωση πίστωσης της
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Επικοινωνίας και
Κοινωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 21878/17.6.2009 βεβαίωση του Νομικού
Συμβούλου του Δήμου Πτολεμαΐδας, Ευθυμίου Λιάκου,

ότι οι συμβάσεις έργου των δύο (2) ατόμων δεν υπο−
κρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας.
8. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχεί−
ρησης, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2009 απόφασης του Δ.Σ.
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Επικοινωνίας
και Κοινωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας, αναφορικά με
την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου, δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου,
κλάδου ΥΕ Καθαρίστριας και ενός (1) ατόμου, κλάδου ΥΕ
Γενικών Καθηκόντων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών
αναγκών της Επιχείρησης και συγκεκριμένα για την
κάλυψη εποχικών αναγκών του δημοτικού αναψυκτηρίου,
όπως σε αυτή ειδικότερα αναφέρεται.
Στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης οι−
κονομικού έτους 2009 και στον Κ.Α. 73.00,00 υπάρχει
πίστωση ποσού 12.000,00 €, για την κάλυψη μισθοδοσίας
του ανωτέρω προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 10 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Διορισμός υπαλλήλων.

(6)

Με την υπ’ αριθμ. 2377/1862/2.2.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/11/οικ.
1547/22.1.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
περί διάθεσης των αποφοίτων της Ε.Σ.Τ.Α. και σύμφω−
να με διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του π.δ. 57/2007
(ΦΕΚ 59/Α΄) και του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), διορίζε−
ται στη Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
σε προσωποπαγή θέση, η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του
Παναγιώτη απόφοιτη της Β΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της
Ε.Σ.Τ.Α., με ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, με Β΄ βαθμό και
εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο το 17ο μετά τη συ−
νακόλουθη υπ’ αριθμ. 2/14066/25.5.2009 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για μεταφο−
ρά πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ. 912−33/061) και σε κωδικούς της
υποκατηγορίας 0211.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Κυκλάδων 5538/11.6.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 2962/2175/5.2.2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.3.2/31/
οικ.2323/23.1.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
περί διάθεσης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και σύμφω−
να με διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του π.δ. 57/2007
(ΦΕΚ 59/Α΄) και του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), διορίζεται
στη Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε
προσωποπαγή θέση, η ΠΟΤΗΡΗ ΡΟΥΣΑ του Παναγιώτη
απόφοιτη της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.,
με ειδικότητα στην Κοινωνική Διοίκηση, κλάδου ΠΕ Δι−
οικητικού − Οικονομικού, με Β΄ βαθμό και εισαγωγικό
Μισθολογικό Κλιμάκιο το 17ο μετά τη συνακόλουθη υπ’
αριθμ. 2/15466/15.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών για μεταφορά πίστωσης στον
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προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ.
912−33/061) και σε κωδικούς της υποκατηγορίας 0211.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Κυκλάδων 5539/11.6.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 2376/1861/2.2.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/11/οικ.
1547/22.1.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
περί διάθεσης των αποφοίτων της Ε.Σ.Τ.Α. και σύμφω−
να με διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του π.δ. 57/2007
(ΦΕΚ 59/Α΄) και του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), διορίζεται
στη Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε
προσωποπαγή θέση, η ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
απόφοιτη της Β΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α., με
ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού, με Β΄ βαθμό και εισαγωγικό
Μισθολογικό Κλιμάκιο το 17ο μετά τη συνακόλουθη υπ’
αριθμ. 2/14066/25.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών για μεταφορά πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ.
912−33/061) και σε κωδικούς της υποκατηγορίας 0211.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Κυκλάδων 5540/11.6.2009).
Με την υπ’ αριθμ. 2961/2174/5.2.2009 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/31/
οικ.2323/23.1.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
περί διάθεσης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και σύμφω−
να με διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του π.δ. 57/2007
(ΦΕΚ 59/Α΄) και του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄), διορίζεται
στη Γενική Δ/νση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε
προσωποπαγή θέση, ο ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Δη−
μητρίου απόφοιτος της ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της
Ε.Σ.Δ.Δ., με ειδικότητα στη Γενική Διοίκηση, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού με Β΄ βαθμό και εισαγωγικό
Μισθολογικό Κλιμάκιο το 17ο μετά τη συνακόλουθη υπ’
αριθμ. 2/15463/13.5.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών για μεταφορά πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ε.Φ.
912−33/062) και σε κωδικούς της υποκατηγορίας 0211.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Κυκλάδων 5541/11.6.2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΣΜΑ
F
Αριθμ. ΤΥ.5990/οικ.
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, κατά
το 2o εξάμηνο έτους 2009, για το μόνιμο προσωπικό
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3285/2003 όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999.
4. Την ανάγκη για κάλυψη εκτάκτων και τακτικών υπη−
ρεσιακών αναγκών όπως τη διάθεση και εν συνεχεία
την αρχειοθέτηση δικαιολογητικών συμπλήρωση πινά−
κων κατεδαφιστέων κτισμάτων στην ευρύτερη περιοχή.
Επίσης την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες −
πυρκαγιές κ.λπ.) για την καταγραφή πινάκων, φωτοτύ−
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πιση πρωτοκόλλων Ε.Ε., διεκπεραίωση εργασιών των
Τεχνικών της υπηρεσίας, απολογισμός αρχειοθέτηση
εκθέσεων αυτοψιών κ.λπ.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνι−
κών Υπηρεσιών, απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να
απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου.
6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2009 Ε.Φ.310 της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Δ/νση
Τεχν. Υπηρεσιών), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή με αμοιβή
απασχόλησης (1440) ωρών για τέσσερις (4) υπαλλήλους
της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής
που απασχολούνται με τα αναφερόμενα στο στοιχείο
(4) αντικείμενα της Υπηρεσίας. Η ανωτέρω υπερωριακή
εργασία θα παρασχεθεί μέχρι 31.12.2009.
Κάλυψη δαπάνης:
Το ύψος της ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης, που
ανέρχεται στο ποσό των 6.700,00 € θα καλυφθεί από
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονομικό προϋ−
πολογισμό έτους 2009 Ε.Φ. 310, για υπερωριακή εργασία
(ΚΑΕ 0511)της Νομ/κής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής Δ/νση
Τεχν. Υπηρεσιών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την
δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 9 Ιουλίου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
Σύσταση θέσης.

(8)

Με την υπ’ αριθμ. 04/12963/22.6.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 30/1996, του π.δ. 410/1988, της παρ. 2
του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 και της παρ. 4 του άρ−
θρου 42 του ν. 3731/2008, συστήνεται στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης μία (1) προσωποπαγής θέση
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού −Λογιστικού και κατατάσσε−
ται σε αυτήν ο Μιχαλούδης Παναγιώτης του Χρήστου.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού της Ν.Α. Θεσσαλονί−
κης 05/9986/13.4.2009).
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 7666
(8)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων
(Δ.Ε.Α.Δ.Α.)» στο Δήμο Αρταίων και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυ−
τού και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
(Αριθμ. απόφ. 183/09)
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ.
Τη μετατροπή της «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Δήμου Αρταίων (ΔΕΑΔΑ)» σε ανώνυμη εταιρεία του άρ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θρου 254 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ με την επωνυμία «ΑΡΤΑΙ−
ΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Δ.Α.Ε.ΟΤΑ)»
(υπ’ αριθμ. 333/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρταίων, ΦΕΚ 273/τ. Β΄/2009) και σε κοινωφελή επιχεί−
ρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ με την επω−
νυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)» (υπ’ αριθμ. 334/08 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, ΦΕΚ 259/τ. Β΄/2009).
Τις οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας για την
μετατροπή της «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δή−
μου Αρταίων (ΔΕΑΔΑ)», αποφασίζουμε:
Α) το κάτωθι πλεονάζον προσωπικό της ανώνυμης
εταιρείας «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
(Α.Δ.Α.Ε.ΟΤΑ)» και της επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)».
1. Σφήκα Χαριτίνη του Ηλία
2. Μίχου Ελένη του Θεοδώρου
3. Κατσαδωράκης Αλέξανδρος του Χρήστου
4. Κεφάλα Βασιλική του Χρυσοστόμου
5. Σερδενέ Αθανασία του Ευαγγέλου
6. Ζουμπούλης Απόστολος του Νικολάου
7. Φέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
8. Παππάς Ευάγγελος του Ιωάννη
9. Νικολής Κων/νος του Δημητρίου
10. Νταλαμάγκας Κων/νος του Χρήστου
11. Τριαντάφυλλος Θωμάς του Δημητρίου
12. Καρύδης Αυγερινός του Ιωάννη
13. Παπαθανασίου Απόστολος του Παναγιώτη
14. Μπαλατσός Μιχαήλ του Ευαγγέλου
του οποίου οι συμβάσεις εργασίας αναγνωρίστηκαν
ως αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία του άρθρου
11 του π.δ. 164/2004, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες
του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας και των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, μεταφέρεται σε αντί−
στοιχες υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας
και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε συ−
νιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργα−
σίας ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητας. Συνιστώνται οι εξής δώδεκα
(12) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Αρταίων Νομού Άρτας, μία (1) προσωρινή προσωποπα−
γής θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στο Ο.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
και μία (1) προσωρινή προσωποπαγής θέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ο.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρταίων» για την
ένταξη του μεταφερόμενου πλεονάζοντος προσωπικού
της ανώνυμης εταιρίας «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (Α.Δ.Α.Ε.ΟΤΑ)» και της επιχείρησης «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)» σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Αρ−
ταίων Νομού Άρτας και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου αυτού:
Σε υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας:
Μία θέση (1) ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου Σφήκα Χαριτίνη
του Ηλία
Έξι θέσεις (6) ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
1. Κατσαδωράκης Αλέξανδρος του Χρήστου
2. Κεφάλα Βασιλική του Χρυσοστόμου
3. Σερδενέ Αθανασία του Ευαγγέλου
4. Ζουμπούλης Απόστολος του Νικολάου

5. Παππάς Ευάγγελος του Ιωάννη
6. Νταλαμάγκας Κων/νος του Χρήστου
Δύο θέσεις (2) ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
1. Μίχου Ελένη του Θεοδώρου
2. Φέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
Μία θέση (1) ΥΕ Εργατοτεχνίτης Νικολής Κων/νος του
Δημητρίου
Δύο θέσεις (2) Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας
1. Τριαντάφυλλος Θωμάς του Δημητρίου
2. Καρύδης Αυγερινός του Ιωάννη
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αρταί−
ων»
Μία θέση (1) ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου Παπαθανασίου
Απόστολος του Παναγιώτη
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
Μία θέση (1) ΥΕ Εργάτη Γενικών καθηκόντων Μπαλα−
τσός Μιχαήλ του Ευαγγέλου
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν
με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή για τις δώδεκα (12) προσω−
ποπαγείς θέσεις του Δήμου, προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2009 του Δήμου
Αρταίων Νομού Άρτας η οποία ανέρχεται στο ύψος
των 220.000,00€ περίπου και των Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Αρταίων» δαπάνη ποσού 7.000,00€
περίπου και Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρ−
ταίων», δαπάνη ύψους 10.950,006 περίπου, για την οποία
έχει γίνει πρόβλεψη στους αντίστοιχους ΚΑΕ.
Για τα επόμενα έτη αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνεται
κατά τη σύνταξη των οικείων προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 10 Ιουλίου 2009
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
F
Αριθμ. 3033
(10)
Μεταφορά σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
πλεονάζοντος προσωπικού της Δ.Ε.Α.Ρ. στο Δήμο
Ραφήνας Ν. Αττικής και στα ΝΠΔΔ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμ. απόφ. 73/2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/τ. Α΄/8.6.2006) «Συγχώνευση−Μετατροπή−Λύση Επι−
χειρήσεων».
2. τις διατάξεις του άρθρου 25 ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις
θεμάτων επιχειρήσεοον ΟΤΑ Α΄ βαθμού».
3. τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.».
4. την υπ’ αριθμ. 106/2007 απόφαση Δ.Σ. Ραφήνας που
αφορά τη διάσπαση της ΔΕΑΡ.
5. την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/13501/16.10.2007 έγκριση της
Περιφέρειας Αττικής.
6. την υπ’ αριθμ. 157/2008 απόφαση Δ.Σ. που αφορά
τη διόρθωση των εγκριτικών αποφάσεων σύστασης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ με το
διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΗΡ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 08/ΔΤΑ/17578/17.10.2008 απόφαση Γεν. Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη σύσταση Κοι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ραφήνας «ΚΕΔΗΡ» από
απόσχιση κλάδου από την αμιγή Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Ραφήνας «ΔΕΑΡ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2387/τ. Β΄/24.11.2008.
7. την υπ’ αριθμ. 158/2008 απόφαση Δ.Σ. που αφορά τη
διόρθωση των εγκριτικών αποφάσεων σύστασης ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΚΕΑΠ» η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 08/ΔΤΑ/17577/17.10.2008
απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής σχετικά
με τη σύσταση ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟΥ−ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ «ΚΕΑΠ» από
απόσχιση κλάδου από την Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Ραφήνας «ΔΕΑΡ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2387/τ. Β΄/24.11.2008.
8. την υπ’ αριθμ. 6/2009 απόφαση ΔΕΑΡ «περί καθορι−
σμού πλεονάζοντος προσωπικού και μεταφοράς του στο
ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ και στα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ αυτού.
9. το γεγονός ότι στους ΟΕΥ του Δήμου Ραφήνας, του
Κ.Α.Π.Η. Ραφήνας και του Παιδικού Σταθμού Ραφήνας δεν
υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.
10. το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό απασχολείται
στην Επιχείρηση (ΔΕΑΡ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.
11. Τα στοιχεία των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων
των εργαζομένων, αποφασίζουμε ομόφωνα:
Α. Μεταφέρουμε σε συνιστώμενες προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, το πλεονάζον
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ρα−
φήνας (Δ.Ε.Α.Ρ.) λόγω μεταφοράς του στο ΔΗΜΟ ΡΑ−
ΦΗΝΑΣ και ειδικότερα ως εξής:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αντωνίου, σε θέση
ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΕ)
2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Φωτίου, σε θέση
ΕΡΓΑΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
3. ΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θεολόγου, σε θέση ΠΟΛ.
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΦΑΡΜ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(TE)
4. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τον Στυλιανού, σε θέση ΕΡΓΑΤΗ
ΚΗΠΩΝ (ΥΕ)
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου, σε θέση ΕΡΓΑΤΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
6. ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου, σε θέση
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ)
7. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη, σε θέση ΕΡ−
ΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ)
8. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου, σε θέση
ΕΡΓΑΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
Β. Μεταφέρουμε σε συνιστώμενες προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου γρόνου
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, το πλεονάζον
προσωπικό της ΔΕΑΡ λόγω μεταφοράς του στο ΝΠΔΔ −
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)
Δήμου Ραφήνας και ειδικότερα ως εξής:
1. ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου, σε θέση ΚΑ−
ΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (ΥΕ)
2. ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου, σε θέση
ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ)
Γ. Μεταφέρουμε σε συνιστώμενες προσωρινές προ−
σωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, το πλεονάζον
προσωπικό της ΔΕΑΡ λόγω μεταφοράς του στο ΝΠΔΔ −
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ και ειδικότερα
ως εξής:
1. ΡΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ του Αθανασίου, σε θέση
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ (ΥΕ)
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
110124 € για το οικονομικό έτος 2009 που θα καλυφθεί
από το προϋπολογισμό του Δήμου Ραφήνας στους Κ.Α.
τους ΚΑ. 10.6021, 20.6021, 25.6021, 30.6021, 35.6021.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
220248 € η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προ−
ϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ραφήνα, 24 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
F
Αριθμ. 4022
(11)
Μεταφορά και κατάταξη υπαλλήλων από τη Δημοτική
Επιχείρηση Προβολής και Ενημέρωσης Δήμου Άνω
Σύρου «ΔΕΠΕΔΑΣ» σε συνιστώμενες προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Άνω Σύ−
ρου Νομού Κυκλάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄.
114/8.6.2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
2) Τις διατάξεις του μέρους Β΄ του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ.
τ. Α΄ 143/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3) Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 206/
8.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.
4) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 25 του ν. 3613/2007
(Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 263/23.11.2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρ−
τήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών».
5) α) Την υπ’ αριθμ. 2051/13.4.2009 αίτηση της Νικο−
λέττας Ρούσσου του Γεωργίου με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την οποία ζητά τη
μεταφορά της από τη «ΔΕΠΕΔΑΣ» στο Δήμο Άνω Σύρου
με την ίδια σχέση εργασίας, καθώς και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
β) Την υπ’ αριθμ. 2041/13.4.2009 αίτηση του Βενέδικτου
Βουτσίνου του Γεωργίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την οποία ζητά τη μετα−
φορά του από τη «ΔΕΠΕΔΑΣ» στο Δήμο Άνω Σύρου με
την ίδια σχέση εργασίας, καθώς και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
γ) Την υπ’ αριθμ. 2040/13.4.2009 αίτηση του Ευάγγε−
λου Άγα του Σταματίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την οποία ζητά τη μετα−
φορά του από τη «ΔΕΠΕΔΑΣ» στο Δήμο Άνω Σύρου με
την ίδια σχέση εργασίας, καθώς και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά.
6) Τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας της «ΔΕΠΕΔΑΣ», από
τις οποίες προκύπτει ότι οι ανωτέρω αιτούντες έχουν
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περισσότερα από τρία έτη πραγματική υπηρεσία στη
Δημοτική Επιχείρηση Προβολής και Ενημέρωσης του
Δήμου Άνω Σύρου «ΔΕΠΕΔΑΣ».
7) Το γεγονός ότι το παρακάτω προσωπικό της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Προβολής και Ενημέρωσης Δή−
μου Άνω Σύρου «ΔΕΠΕΔΑΣ» πληροί τους όρους για τη
μεταφορά του στο Δήμο Άνω Σύρου και συγκεκριμένα
τους:
Α) Ρούσσου Νικολέττα του Γεωργίου και της Αναστα−
σίας που γεννήθηκε το έτος 1960.
Β) Βουτσίνος Βενέδικτος του Γεωργίου και της Μαρίας
που γεννήθηκε το έτος 1970.
Γ) Άγας Ευάγγελος του Σταματίου και της Μαριγού−
λας που γεννήθηκε το έτος 1978.
8) Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2009
στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις
για την κάλυψη των αποδοχών και των εργοδοτικών
εισφορών στους εξής κωδικούς:
10.6021.0001, 10.6021.0002, 10.6052.0001,
30.6021.0001, 30.6021.0002, 306052.0001.
Σχετική είναι και η υπ’ αριθμ. 3990/8.7.2009 βεβαίωση
της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη
στους αντίστοιχους Κ.Α. των δημοτικών προϋπολογι−
σμών, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά και κατάταξη υπαλλήλων από τη Δη−
μοτική Επιχείρηση Προβολής και Ενημέρωσης Δήμου
Άνω Σύρου «ΔΕΠΕΔΑΣ» σε συνιστώμενες προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Άνω Σύρου Νομού
Κυκλάδων και συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαια σύσταση των παρακάτω προσωρι−
νών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια μόλις κενω−
θούν με οποιοδήποτε τρόπο και οι οποίες θα συμπερι−
ληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου κατά την πρώτη του τροποποίηση.
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ)

Μία (1) θέση

2. Βοηθητικού προσωπικού (ΔΕ)
(Γενικών καθηκόντων)

Μία (1) θέση

3. Κλητήρων (ΥΕ)

Μία (1) θέση

κατατάσσουμε:
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΜΙΑ (1)

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

ΜΙΑ (1)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΜΙΑ (1)

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άνω Σύρος, 9 Ιουλίου 2009
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΙΟΣ Δ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
F
Αριθμ. 1853
(12)
Κατανομή Θέσεων ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας στα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμο−
γές στη Βιοϊατρική και Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 84/2004 «Ίδρυση
Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας» με το
οποίο ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο δέκα (10) θέσεις Ει−
δικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.
Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) Π.Ε. κατηγορίας, τέσ−
σερις (4) Τ.Ε. κατηγορίας και δύο (2) Δ.Ε. κατηγορίας.
3. Τη διάταξη τις παραγράφου 6 του άρθρου 10 του
ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλ−
λες διατάξεις», με το οποίο ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο
δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τε−
χνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4)
Π.Ε. κατηγορίας, τέσσερις (4) Τ.Ε. κατηγορίας και δύο
(2) Δ.Ε. κατηγορίας.
4. Τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και του ν. 1268/1982.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/24.4.2009 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ με θέμα: Κατανομή διακοσίων (200) θέσεων με−
λών Ε.Τ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, με την οποία εγκρίνεται
για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος η πλήρωση των
τριών (3) κενών θέσεων ΕΤΕΠ.
6. Την απόφαση στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ.
72/22.5.2009 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
Κατανέμουμε τις θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ως εξής:
Α) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρι−
κή (με έδρα τη Λαμία) Δύο (2) θέσεις ΕΤΕΠ (μία (1) Π.Ε.
κατηγορίας και μία (1) Τ.Ε. κατηγορίας).
Β) Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
(με έδρα τη Λιβαδειά) Μία (1) θέση ΕΤΕΠ (Π.Ε. κατη−
γορίας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 7 Ιουλίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ
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