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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 871
8 Μαΐου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κύρωση του πίνακα αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, που
αναγνωρίστηκε με το υπ’ αριθμ. 48/10.10.2007 πρα−
κτικό της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των
άρθρων 9, 11 του π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 του
ν. 2320/1995 (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύουν σήμερα, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.........................
Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008. ....................
Απόφαση αποδοχής αίτησης μεταφοράς της Μού−
λια Αυρηλίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και σύ−
σταση προσωρινής προσωποπαγής θέσης ΙΔΑΧ
κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Μηχανικών.....................
Σύσταση ΟΕΥ του ΚΑΠΗ Δήμου Ακρωτηρίου...............
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων.....................
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1)
μίας συμπλήρωσης απόφασης καθορισμού ανώτα−
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέ−
ση εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δω−
δεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ........
Επανάληψη απόφασης Καθορισμού δύο (2) νέων
Αστικών Επιβατικών Γραμμών στο Δήμο Αλεξ/
πολης, καθώς και της Διαδρομής αυτών (Αφετη−
ρία − Τέρμα − Στάσεις). .............................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 454.1/1/159270
(1)
Κύρωση του πίνακα αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, που
αναγνωρίστηκε με το υπ’ αριθμ. 48/10.10.2007 πρα−
κτικό της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των
άρθρων 9, 11 του π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 του
ν. 2320/1995 (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύουν σήμερα, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1285/1982 «Για
την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού

Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941−1944»
(ΦΕΚ Α΄ 115).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 11 του π.δ. 379/1983
«Επέκταση ευεργετημάτων α.ν. 971/1949 σε αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους «(ΦΕΚ
Α΄ 136)
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 132/1985 «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 10 του 379/1983 π.δ. επέκταση
ευεργετημάτων α.ν. 971/1949 σε αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης και λοιπούς δικαιούχους» (ΦΕΚ Α΄ 52).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2292/1995 «Ορ−
γάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2320/1995 «Αύ−
ξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995,
ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων
και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης» (ΦΕΚ Α΄ 133).
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2703/1999 «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών
υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 72).
ζ. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυ−
πουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 1929).
η. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3202/2003 «Εκλο−
γικές δαπάνες κατά τις Νομαρχιακές και Δημοτικές
εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ,
θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις «(ΦΕΚ Α΄ 284).
θ. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3320/2005 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και
των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα και για
τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 48).
ι. Το γεγονός, ότι τυχόν προκαλούμενη από τις δι−
ατάξεις της παρούσας οικονομική επιβάρυνση, έχει
συνυπολογισθεί εις την συνολική τοιαύτη, προκαλού−
μενη από τις διατάξεις των ν. 2320/1995, 2703/1999 και
3320/2005.
ια. Την από 2.4.2009 εισήγηση της ΔΕΠΑΘΑ/ΓΔΟΣΥ,
αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε τον πίνακα αγωνιστή Εθνικής Αντίστα−
σης, που αναγνωρίστηκε με το υπ’ αριθμ. 48/10.10.2007
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κρίσης, των
άρθρων 9, 11 του π.δ. 379/1983 και 7 του ν. 2320/1995,
όπως ισχύουν σήμερα, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λακωνίας, ως προς τον κάτωθι:
Ανδριτσάκος Παναγιώτης του Γεωργίου και της Αδα−
μαντίας, έτος γεν. 1923, τόπος γέν. Αμυκλών, Σπάρτης
Λακωνίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π οικ. 59716
(2)
Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 6 του ν. 3697/2008
(Α΄ 194/25.9.2008).
2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση
και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3/3525/12.12.2005 (Β’
1869) «Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» ΑΔ
14/89» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Το άρθρο 10 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλι−
στικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
1. Οι φαρμακευτικές εταιρείες/κάτοχοι αδειών κυκλο−
φορίας φαρμάκων βαρύνονται με την απόδοση στους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ ποσοστού
3% επί της λιανικής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευ−
ασμάτων τους, που αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά
ταμεία και τον ΟΠΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008.
Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία/
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προκύπτει από τα στοι−
χεία των συνολικών πωλήσεων της, αφού αφαιρεθούν οι
απευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία
και οι παράλληλες εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για τον υπο−
λογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ως συμμετοχή
του ασφαλισμένου ποσοστό 15% και η σχέση δημόσιας−
ιδιωτικής δαπάνης για φάρμακα, ήτοι 65%−35%.
2. Ο ΕΟΦ, εντός δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε τε−
τραμήνου, υποχρεούται να συντάσσει επίσημη κατάστα−
ση με τις πωλήσεις κάθε εταιρείας ανά προϊόν και να
υπολογίζει το ποσό που αντιστοιχεί στο προαναφερό−
μενο ποσοστό και πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο
για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών.
3. Κάθε φαρμακευτική εταιρεία/κάτοχος άδειας κυκλο−
φορίας, εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση του
υπολογισθέντος ποσού, αποδίδει αυτό σε λογαριασμό
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφα−

λίσεων, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι ασφαλιστικοί
οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ αναζητούν το ποσό που τους
αναλογεί, σύμφωνα με τη συμμετοχή εκάστου στη συνο−
λική φαρμακευτική δαπάνη. Σε περίπτωση καθυστέρησης
απόδοσης των οφειλομένων ποσών, αυτά εισπράττονται
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπάρξεως
και τοπικού αντιπροσώπου, η γνωστοποίηση του υπολο−
γισθέντος ποσού και η απόδοση στο λογαριασμό γίνεται
από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας με μέριμνα του
τοπικού αντιπροσώπου.
4. Στις Δ/νσεις Οικονομικού και Ασφάλισης Ασθένειας
και Μητρότητας της ΓΓΚΑ ανατίθεται ο συντονισμός, η
επεξεργασία και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την
υλοποίηση της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. τ.τ. 2348/1262
(3)
Απόφαση αποδοχής αίτησης μεταφοράς της Μούλια Αυ−
ρηλίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και σύσταση προ−
σωρινής προσωποπαγής θέσης ΙΔΑΧ κατηγορίας ει−
δικότητας Μηχανικών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30.5.1997)
«Διοίκηση οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
263/Α/23.11.2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Επιχειρήσεων ΟΤΑ
Α΄ βαθμού».
3. Την υπ’ αριθμ. 77/71245/19.12.2007 Εγκύκλιο της Διεύ−
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών «Διευκρινήσεις ζητημάτων που προ−
κύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου
για τις Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις».
4. Την υπ’ αριθ. 50/3.4.2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Ιωαννίνων
με την οποία κρίνεται ως πλεονάζον προσωπικό και
δεν μεταφέρεται σε υπηρεσία του Δήμου ή σε νομικό
πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του η εργαζό−
μενη της επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίου Δημητρίου» Μούλια
Αυρηλία του Αγησιλάου, κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας
Χημικών Μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου.
5. Την από 6.4.2009 αίτηση της Μούλια Αυρηλίας Χη−
μικού Μηχανικού για τη μεταφορά της από τη Δημοτική
Επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίου Δη−
μητρίου» στην Περιφέρεια Ηπείρου, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την αίτηση της Μούλια Αυρηλίας για
μεταφορά της από τη Δημοτική Επιχείρηση «Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Ιωαννίνων»
στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Συστήνουμε μία (1) προσωποπαγή θέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ειδι−
κότητας Μηχανικών η οποία καταργείται μόλις κενωθεί
με οποιονδήποτε τρόπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. 2518
Σύσταση ΟΕΥ του ΚΑΠΗ Δήμου Ακρωτηρίου.

(4)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008
4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη−
τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής»
5. Την υπ’ αριθμ. 9/2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ
Ακρωτηρίου περί έγκρισης ΟΕΥ, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. 318/2008 όμοια του Δήμου Ακρωτηρίου
6. Την υπ’ αριθμ. 8/2009 πρακτ. 5/25/02−2009 γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 9/2008 απόφαση του ΔΣ
του ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ
318/2008 όμοια του Δήμου Ακρωτηρίου, με την οποία
καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η) ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 1
Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ−
ΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
συγκροτείται σε ένα αυτοτελές γραφείο.
Άρθρο 2
Για τη λειτουργία του γραφείου του Άρθρου 1 οι θέ−
σεις του προσωπικού θα είναι:
Μόνιμο Προσωπικό
Μία (1) θέση ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών.
Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Τέσσερις (4) θέσεις για προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων αναγκών περιοδικών
ή πρόσκαιρων.
Οι ειδικότητες θα προσδιορίζονται με την ανακοίνωση
πλήρωσης των θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 3
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:
Η πληροφόρηση των πολιτών για τα Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων με σκοπό την προσέλκυση
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των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή
θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενι−
κότερα την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Η αποδοχή, ενημέρωση, συμβουλευτική και κοινωνική
υποστήριξη των επωφελούμενων και των οικογενει−
ών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια:
α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο
οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την
πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς
διαβίωσης, β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των
ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής
ένταξης.
Η υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλη−
σης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμε−
νους των Κέντρων του παρόντος Ν.Π.Δ.Δ.
Η συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για
την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμε−
νους και τις οικογένειες τους και παραπομπή σε αυτές,
όταν απαιτείται.
Η προσέλκυση εθελοντών, η εκπαίδευση και η φροντί−
δα για την αξιοποίηση τους στις δομές και υπηρεσίες
των Κέντρων.
Η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών
επιστημών που διενεργούν στον φορέα την πρακτική
τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται από
τον φορέα για την απόκτηση επαγγελματικής εμπει−
ρίας.
Το γραφείο αυτό στελεχώνεται από τον/την Κοινωνικό/
ή Λειτουργό ο/η οποίος/α:
Λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Γραφείου και συνερ−
γάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό και με προσωπικό
αντίστοιχων ειδικοτήτων άλλων φορέων με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών
και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ακρωτηρίου».
Στα καθήκοντα του/της περιλαμβάνονται μεταξύ άλ−
λων:
Λαμβάνει κοινωνικό ιστορικό και διενεργεί τις εγγρα−
φές των μελών.
Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατομικών ή οικογε−
νειακών προβλημάτων, σεβόμενος την προσωπικότητα,
την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του μέλους.
‘Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και
αξιοποίηση των εθελοντών στον τομέα ευθύνης του.
Έχει την ευθύνη είσπραξης των συνδρομών ή συμμε−
τοχών των μελών του Κ.Α.Π.Η. και απόδοσής τους στο
Διοικητικό και Οικονομικό Γραφείο.
Έχει την ευθύνη της Πρακτικής Άσκησης των σπου−
δαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν
θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο.
Προγραμματίζει και οργανώνει διάφορες ψυχαγωγι−
κές – επιμορφωτικές εκδηλώσεις, ομάδες δημιουργικής
απασχόλησης και ενεργοποίησης για τα μέλη, καθώς και
άλλα προγράμματα που άπτονται της ειδικότητάς του.
Πραγματοποιεί πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών
προβλημάτων με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επι−
πέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων και
ομάδων για την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα
στην Κοινότητα.
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Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους τοπικούς
φορείς της περιοχής με σκοπό τη διαφώτιση και τη
συμμετοχή τους στις δράσεις των Κέντρων.
Διενεργεί κοινωνικές μελέτες, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, στα πλαίσια της κοινωνικής Εργασίας με
άτομα, ομάδα ή κοινότητα.
Διαμορφώνει προτάσεις, αυτόνομα ή σε συνεργασία
με άλλους ειδικούς, για τα προβλήματα που εντοπίστη−
καν. Εκπονεί και εκτελεί σχέδια δράσης και ενεργεί για
την αντιμετώπισή τους.
Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμε−
νων εγγράφων.
Η διαχείριση της αλληλογραφίας.
Η τήρηση του αρχείου του Νομικού Προσώπου.
Η μέριμνα για την τοιχοκόλληση –κοινοποίηση των
διακηρύξεων των δημοπρασιών των εγγράφων και των
πιστοποιητικών διαφόρων αρχών.
Η καταχώρηση των ενταλμάτων στα οικεία βιβλία και
η αποστολή τους στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
για εξόφληση.
Η τήρηση των οριζομένων από το νόμο βιβλίων.
Άρθρο 4
Για το διορισμό, τα καθήκοντα, τους περιορισμούς,
το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα,
τις άδειες, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το
προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδική−
ματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατρο−
φαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων εφαρμόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Με απόφαση του Δ.Σ θα μπορούν να ανατεθούν αρμο−
διότητες στο παραπάνω προσωπικό πέραν αυτών που
ορίζει ο οργανισμός μέσα στα πλαίσια του αντικειμένου
τους για την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Η.
Άρθρο 6
Για την εβδομαδιαία απασχόληση (αριθμός ημερών
και ωρών) και τις άδειες του προσωπικού ισχύουν οι
διατάξεις της νομοθεσίας για τους εργαζόμενους στους
ΟΤΑ.
Άρθρο 7
Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του
Δήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο Πρακτι−
κής Άσκησης σπουδαστών Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας.
Άρθρο 8
Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νομικού
προσώπου και για τη μισθοδοσία του προσωπικού θα
καλύπτεται από:
1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
2. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες.
3. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των
εγγεγραμμένων μελών.
4. Πρόσοδοι από τη ίδια αυτού περιουσία.
5. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο.
Άρθρο 9
Ο ταμίας του Δήμου Ακρωτηρίου έχει και την Τα−
μειακή διαχείριση του ΚΑΠΗ. Είναι υπεύθυνος για την

φύλαξη των χρημάτων που είναι στη διάθεση του κέ−
ντρου. Καταθέτει τα χρήματα που προέρχονται από
έσοδα επιχορηγήσεις στην Τράπεζα, και είναι ο μόνος
που πραγματοποιεί τις αναλήψεις κατόπιν εντολής του
προέδρου του Δ.Σ. για την εξόφληση των δαπανών βά−
σει νόμιμων δικαιολογητικών, των καταστάσεων απο−
δοχών προσωπικού, απόδοσης Φ.Μ.Υ. και γενικά κάθε
υποχρέωσης του κέντρου.
Άρθρο 10
Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του Νομικού
Προσώπου και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κα−
νονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
Ο παρών Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ακρωτηρίου που αποτελείται από δέκα
(10) άρθρα, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.Η.,
περίπου 40.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 27 Απριλίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 10882/4699
(5)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
β) Των άρθρων 10 και 161 του ν. 3584/2007 ‘’Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’’
2. Την 41/99 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Οίας
με την οποία ψηφίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων
που εγκρίναμε με την υπ’ αριθμ. 3995/20.4.1999 απόφασή
μας (ΦΕΚ 6787/Β/17.5.1999).
3. Την υπ’ αριθμ. 683/27.1.2004 απόφασή μας με την
οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Κοινότητας Οίας Ν. Θήρας Νομού Κυκλάδων.
4. Την υπ’ αριθμ. 28/2009 απόφασης του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου της Κοινότητας Οίας Ν. Θήρας Ν. Κυκλάδων.
5. Την υπ’ αριθμ. 30/2009 γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Κυκλάδων που
διατυπώθηκε στο πρακτικό 12/2009, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 28/2009 απόφαση του Κοι−
νοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Οίας για την τρο−
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Κοινότητας ως εξής:
Άρθρο 1
Στις οργανικές μονάδες προστίθεται ένα αυτοτελές
Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το ν. 3731/2008,
ΦΕΚ 263/23.12.2008 τ. Α΄.
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Το αυτοτελές τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των περ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και
28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008.
Άρθρο 2
Α. Τμήμα Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Διαγράφεται το Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
2. Δημιουργείται Γραφείο Αλλοδαπών
3. Διαγράφεται η αναφορά στο πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
στον τίτλο του Γραφείου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών (ΚΕΠ − ΑΣΤΕΡΙΑΣ)
Β. Δημιουργείται Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Γ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Διαγράφεται η Τεχνική Υποδομή Πολεοδομικών Θε−
μάτων
2. Δημιουργείται Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Άρθρο 3
Στο εδάφιο β)
Προστίθεται παράγραφος για το Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας και αναφέρει:
Η επιλογή στις θέσεις ιεραρχίας διενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3731/2008,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά
που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3731/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η επιλογή του προϊσταμένου του αυτοτελούς τμή−
ματος διενεργείται με τη διαδικασία των αντιστοίχων
διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3731/2008.
Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ανωτέρω νόμου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρ−
χίας γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16
του ίδιου νόμου.
Άρθρο 4
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
α) Διαγράφεται η Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Οινολογίας
και Τεχνολογίας ποτών με βαθμούς Δ − Α
β) Διαγράφεται η Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ 23 − Ειδικού
Προσωπικού με βαθμούς Δ − Α
γ) Διαγράφεται η Μία (1) θέση ΔΕ προσωπικού Η/Υ ή
ΔΕ Πληροφορικής με βαθμούς Δ − Α ΚΕΠ
δ) Προστίθεται Μία (1) θέση ΤΕ Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών με βαθμούς Δ − Α
ε) Διορθώνεται ο κλάδος των Δύο (2) θέσεων ΔΕ Δι−
οικητικού Γραμματέων με βαθμούς Δ − Α ΚΕΠ σε κλάδο
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμούς Δ − Α
ζ) Διαγράφεται η λέξη ΚΕΠ από τη Μία (1) θέση ΔΕ
Διοικητικού− Λογιστικού με βαθμούς Δ − Α ΚΕΠ
η). Διαγράφονται οι Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ 23 – Ει−
δικού Προσωπικού με βαθμούς Δ – Α
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΕΔΑΦΙΟ:
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
α) Τρεις (3) θέσεις Π.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας
β)Δύο (2) θέσεις ΤΕ. Δημοτικής Αστυνομίας
γ) Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η ιεραρχία του προσωπικού του αυτοτελούς τμήματος
έχει ως εξής:
α) Ένας (1) Τμηματάρχης
β) Δύο (2) Επόπτες
γ) Επτά (7) Δημοτικοί Αστυνομικοί
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
α) Προστίθεται Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών
Αυτοκινήτων με βαθμούς Δ − Α [συνολικές θέσεις Πέντε
(5)]
β) Προστίθενται Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΥΕ 16 Εργα−
τών Καθαριότητας με βαθμούς Ε − Β [συνολικές θέσεις
Δεκατέσσερις (14)]
Άρθρο 5
α) Διαγράφεται το εδάφιο 9 (Γραφείο Δημοτικής
Αστυνομίας)
β) Δημιουργείται νέο εδάφιο, μεταξύ του Τμήματος
Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο Τμήμα Δημοτικής Αστυ−
νομίας, που αναφέρει:
Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος έχει τις
κατωτέρω αρμοδιότητες:
• Είναι υπεύθυνος για την σύννομη, εύρυθμη και απο−
τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν
σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας
• Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
• Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή
τους.
• Αναφέρει στον Πρόεδρο για τα προβλήματα που
επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
• Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει
το έργο του προσωπικού.
• Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
του προσωπικού.
• Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης
έγγραφα, δίδει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει
για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.
• Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί−
πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
Άρθρο 6
Προστίθεται και το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.
Άρθρο 9
Αντικαθιστάται από τα εξής:
Τα θέματα που έχουν σχέση με το διορισμό, τα κα−
θήκοντα, τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την
αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις άδειες, τις μεταβολές
της υπηρεσιακής κατάστασης, τις ηθικές αμοιβές, τα
πειθαρχικά αδικήματα, τις ποινές, τη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσεις, καθενός των τακτικών − μονίμων υπαλ−
λήλων που προβλέπονται στον παρόντα οργανισμό,
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3584/28.6.2007 (ΦΕΚ
143/Α/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Άρθρο 10
Διαγράφεται ολόκληρο το άρθρο
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο
Στην περίπτωση κάλυψης των θέσεων έχουν προβλε−
φθεί οι σχετικές πιστώσεις στους οικείους κωδικούς
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εξόδων στον προϋπολογισμό της Κοινότητας έτους
2009. Συγκεκριμένα:
• Κ.Α.Ε 106011 «Τακτικές Αποδοχές», 253.000,00 ευρώ
• Κ.Α.Ε.106055 «Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές»,
75.024,00 ευρώ
• Κ.Α.Ε.206011 «Τακτικές Αποδοχές», 280.000,00 ευρώ
• Κ.Α.Ε.206051 «Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», 10.000,00 ευρώ
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας της Κοινότητας Οίας, όπως δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 678/Β΄/17.5.1999.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 4 Μαϊου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 10394/6661
(6)
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1) μίας
συμπλήρωσης απόφασης καθορισμού ανώτατου ορί−
ου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των
υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημό−
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 18 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τ.Α. και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
5. Την υπ’ αριθμ. 2029/22.2.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 455/17.3.2008, τεύχος Β),
όπως συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 8422/
12.5.2008 και 36266/23866/21.11.2008.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΔΟΥ 2894/1.4.2009 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους
30.000 €, που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της
παρούσας, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ποσού
300.000 € που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον
προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδε−
κανήσου, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και από πιστώσεις του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης.
8. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποια−
δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου για εκτέλεση
υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 2029/22.2.2008 (ΦΕΚ 455/
17.3.2008, τεύχος Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
8422/12.5.2008 και 36266/23866/21.11.2008 αποφάσεις,
και ορίζεται ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκτός έδρας
ημερών των υπαλλήλων υπηρετούντων στη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, ως εξής:
Α. ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Ο.Χ.
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
2

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
120

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
TE ΖΩΙΚΗΣ
1
120
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απαιτείται: ο συμψηφισμός των κατά μήνα δικαιούμε−
νων ημερών, εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων
(έως 20) και μέχρι εξαντλήσεως των δικαιούμενων, των
ανωτέρω κλάδων της Διεύθυνσης,
Β. ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΡΧΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

30

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

120

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Α.Ο.Χ.
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
2
120

Απαιτείται: ο συμψηφισμός των κατά μήνα δικαιούμε−
νων ημερών, εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων
(έως 20) και μέχρι εξαντλήσεως των δικαιούμενων, των
ανωτέρω κλάδων του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
20
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
20
TE ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
20
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
20
ΚΛΑΔΟΣ

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 2029/22.2.2008 (ΦΕΚ
455/17.3.2008, τεύχος Β) προηγούμενη απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας, όπως συμπληρώθηκε με
τις υπ’ αριθμ. 8422/12.5.2008 και 36266/23866/21.11.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Απριλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Λ−3889
(7)
Επανάληψη απόφασης Καθορισμού δύο (2) νέων Αστι−
κών Επιβατικών Γραμμών στο Δήμο Αλεξ/πολης, κα−
θώς και της Διαδρομής αυτών (Αφετηρία − Τέρμα−
Στάσεις).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους ν. 2218/1994 και ν. 2240/1994, που αφορούν την
«Ιδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατά−
ξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το ν. 2307/1995, καθώς
και το π.δ. 30/1996 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ−
ΣΗΣ», όπως αυτό ισχύει σήμερα.
2. Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ροδόπης − Εβρου, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου,
που ψηφίστηκε με την Απόφαση του Νομαρχιακού Συμ−
βουλίου υπ’ αριθμ. 28/1995 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
393/Β/10.5.1995, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις
μεταγενέστερες Αποφάσεις του Ν.Σ. που δημοσιεύθηκαν
στα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 617/Β/2000, 1061/B/2001, 1351/Β/2003,
ΦΕΚ 28/Β/17.1.2005 και ΦΕΚ 2306/12.11.2008.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ Α/268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων
επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.»
4. Τα άρθρα 1 και 4 της απόφασης του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικ/νιών υπ’ αριθμ. οικ. Β−54871/4060/
17.9.2003 (ΦΕΚ 268/Α), που εκδόθηκε σε εφαρμογή της
παρ. 1 του αρθρ. 7 του ν. 2693 και αφορά τον καθορισμό
των Αφετηριών − Τερμάτων − Διαδρομών − Στάσεων των
Επιβατικών γραμμών.
5. Την υπ’ αριθμ. Λ−9992/25.10.1994 απόφαση του Νο−
μάρχη Εβρου, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ
859/Β/18.11.1994 και με την οποία έγινε διαχωρισμός του
ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ σε Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξ/πο−
λης και καθορίστηκε το έργο του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξ/
πολης και η οποία Απόφαση εκδόθηκε μετά την σχετική
Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που εμπεριέ−
χεται στο υπ’ αριθμ. 08/1.9.1994 Πρακτικό.
6. Το υπ’ αριθμ. 13094/13.10.2008 έγγραφο του ΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΕ για τον καθορισμό δύο νέων
Αστικών Επιβατικών Γραμμών στο Δήμο Αλεξ/πολης,
καθώς και των διαδρομών (αφετηρίας − στάσεων − τέρ−
ματος).
7. Το υπ’ αριθμ. 68477/10.10.2008 έγγραφο του Δήμου
Αλεξ/πολης με το οποίο εστάλη η υπ’ αριθμ. 466/2008
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης και
ζητήθηκε η έγκριση 2 νέων Αστικών Επιβατικών Γραμ−
μών στο Δήμο Αλεξ/πολης, καθώς και το νέο έγγραφο
του Δήμου Αλεξ/πολης υπ’ αριθμ. 15929/27.3.2009, με το
οποίο εστάλη η υπ’ αριθμ. 128/2009 νέα απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επαναλαμβάνει την
παροχή γνώμης του για τον καθορισμό 2 νέων Αστικών
Επιβατικών Γραμμών, καθώς και της διαδρομής των.
8. Την υπ’ αριθμ. Λ−13094/13.10.2008 Απόφαση του Νο−
μάρχη, με την οποία συστάθηκε Επιτροπή Εξέτασης των
προϋποθέσεων για την δημιουργία δύο νέων Αστικών
Γραμμών στο Δήμο Αλεξ/πολης, καθώς και τον καθορι−
σμό της Αφετηρίας − του Τέρματος − των Στάσεων και
της Διαδρομής των γραμμών αυτών.
9. Το από 27.10.2008 Πρακτικό της παραπάνω Επιτρο−
πής, στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά και ο καθο−
ρισμός της Αφετηρίας − του Τέρματος− των Στάσεων
και της Διαδρομής αυτών.
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10. Το γεγονός ότι συντρέχουν όλες απαιτούμενες
προϋποθέσεις για την δημιουργία των 2 νέων προτει−
νόμενων αστικών επιβατικών γραμμών, οι οποίες και
θα εξυπηρετήσουν την Βόρεια και Ανατολική πλευρά
της πόλης, τόσο εντός, όσο και εκτός σχεδίου, όπου
υπάρχει άμεση ανάγκη εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά και
εργαζομένων σε Επιχειρήσεις, που ήδη έχουν αναπτυ−
χθεί, αλλά και αναπτύσσονται ταχύτατα και επιπλέον
οι περιοχές αυτές κατοικούνται από πολίτες μέσου και
χαμηλού βιοτικού επιπέδου, όπως προκύπτει και από
την από 27.11.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, απο−
φασίζουμε:
1. Επαναλαμβάνουμε την υπ’ αριθμ. Λ−15211/27.11.2008
προηγούμενη σχετική απόφαση μας και καθορίζουμε
δύο (2) νέες Αστικές Επιβατικές Γραμμές στο Δήμο
Αλεξ/πολης και ορίζουμε τις Διαδρομές αυτών με την
Αφετηρία, τις Στάσεις και το Τέρμα αυτών και συγκε−
κριμένα τις γραμμές:
Α) Επιβατική γραμμή: Κέντρο Πόλης − οδός Άβαντα
και επιστροφή
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ − ΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ −
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ − ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΕΛ. ΦΙΛΙΠ−
ΠΙΔΟΥ − ΑΒΑΝΤΟΣ − ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ − ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ −
ΑΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ − ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ:
1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 145 (OTE −SHOP)
3. ΕΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 27 (ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ)
4. ΑΒΑΝΤΟΣ 30 (στο 1° ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
5. ΑΒΑΝΤΟΣ 14 (στο 2° ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)
6. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 23
7. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ στο Ο.Τ. 468 (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ)
8. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ − Ο.Τ. 698 (στο μέσον του Ο.Τ.)
9. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ 52
10. ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ 192 (ΑΛΑΝΑ)
ΤΕΡΜΑ: ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ 192 (ΑΛΑΝΑ)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ − ΑΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ − ΠΟ−
ΛΥΖΩΙΔΗ − ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ) ΑΒΑΝΤΟΣ −
ΕΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ − ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ − ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ −
ΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ − ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ 192 (ΑΛΑΝΑ)
ΣΤΑΣΕΙΣ:
1. ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ 192 (ΑΛΑΝΑ)
2. ΑΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Ο.Τ. 519 (στο κέντρο του O.T. 519)
3. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ Ο.Τ 464 (στο κέντρο του Ο.Τ.464 − 11°
ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
4. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ από το Ο.Τ. 468 − 30μ.
από διαστ/ση)
5. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 30
6. ΑΒΑΝΤΟΣ 89 (στο 2° ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)
7. ΑΒΑΝΤΟΣ 37 (στο 1° ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)
8. ΕΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 12
9. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 180 (30 μ. πριν την είσοδο
του πρατηρίου καυσίμων)
10. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Β) Επιβατική Γραμμή: Κέντρο Πόλης − Εξώπολη και
επιστροφή
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ − ΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ −
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ − ΟΔΟΣ 14ης ΜΑΙΟΥ − ΘΡΑΚΗΣ −
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ − ΚΑΡΤΑΛΗ − ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΑΡΦΟΥΡ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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ΣΤΑΣΕΙΣ:
1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2. ΟΔΟΣ 14ης ΜΑΪΟΥ 50
3. 14ης ΜΑΪΟΥ 88
4. 14ης ΜΑΪΟΥ 108 (στο τέλος του ορίου του 1ου ΓΥ−
ΜΝΑΣΙΟΥ)
5. ΘΡΑΚΗΣ 16
6. ΘΡΑΚΗΣ στο Ο.Τ. 448 (30 μ. από την γωνία του Ο.Τ.)
7. ΚΑΡΤΑΛΗ 7 (στο Ο.Τ. 434 απεναντι από το φαρ−
μακείο)
8. ΚΑΡΤΑΛΗ στο Ο.Τ. 681 (έναντι ΚΑΡΤΑΛΗ 55)
9. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ στα Ο.Τ. 666 − 667 (ανάμεσα στα Ο.Τ.
και απέναντι από το τέλος της ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ)
10. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ (75 μ. ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΚ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΦΟΥΡ.
ΤΕΡΜΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ (75 μ. πριν το πάρκινκ αυτοκ/
των του καρφουρ)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ − ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ − ΗΡΟΔΟ−
ΤΟΥ − Ι. ΚΑΒΥΡΗ − Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ) − ΤΖΑ−
ΒΕΛΑ − ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ (75 μ. πριν το πάρκινκ
αυτοκ/των του καρφουρ)
ΣΤΑΣΕΙΣ:
1. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ (75 μ. πριν το πάρκινκ αυτοκ/των
του καρφουρ)
2. ΣΤΟ Ο.Τ. 662 (στο κέντρο του Ο.Τ.)
3. ΗΡΟΔΟΤΟΥ 71
4. ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17
5. ΚΑΒΥΡΗ 97
6. ΚΑΒΥΡΗ 57

7. ΚΑΒΥΡΗ 19
8. ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 303 (στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)
9. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΕΡΜΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2. Προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενημέρωση των
οδηγών και να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλή−
ματα στις στάσεις κατά την επιβίβαση και αποβίβαση
των επιβατών, πρέπει να φροντίσει έγκαιρα ο Δήμος
Αλεξ/πολης για την τοποθέτηση στις στάσεις των
προβλεπομένων σημάνσεων ( από τον Κ.Ο.Κ.), και στις
συγκεκριμένες θέσεις που έχουν προταθεί και αναφέ−
ρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής και στο τοπογρα−
φικό σχεδ/μα, που συνοδεύουν την Απόφαση αυτή και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
3. Για την πλήρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού,
ώστε να επιτευχθεί η καλλίτερη αξιοποίηση της Αστικής
Συγκοινωνίας από τους Δημότες, αλλά και προκειμένου
να συμβάλλουν οι δύο νέες Αστικές Γραμμές και στην
αποσυμφόρηση του Κέντρου της Πόλης από την μη χρή−
ση των αυτ/των Ι.Χ.,η Α.Ε ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
πρέπει να τοποθετήσει έγκαιρα στις στάσεις κατάλλη−
λες πινακίδες, στις οποίες θα αναφέρονται επακριβώς
οι ώρες των δρομολογίων, το αντίτιμο του εισιτηρίου
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται σκόπιμη
για την χρισιμοποίηση Αστικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 27 Απριλίου 2009
Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
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