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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 52196/29.11.2010 

(ΦΕΚ 1921/Β΄/2010) «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλο−
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γε−
νικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». ........ 1

Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών για το χρο−
νικό διάστημα ενός μηνός πριν τη δημοσίευση της 
παρούσας και έως το Δεκέμβριο του έτους 2011. 2

 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2011 απόφασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμε−
νίτσας με την επωνυμία, «Προσχολική Αγωγή, Κοι−
νωνική Προστασία & Πολιτισμός» περί σύστασης 
δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την 
μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της Κοι−
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηγουμενίτσας 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   οικ. 49216 (1)
Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 52196/29.11.2010 (ΦΕΚ 

1921/Β΄/2010) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμ−
ματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Δι−
ευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 50, 51, 53, 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄/2005).

β) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ−
μό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 
2234Β΄/2009).

γ) Των Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145Α΄/11), 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/09) και 24/2010 «Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56Α΄/10).

δ) Του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 19Α΄/88), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 255/1989 (ΦΕΚ 121Α΄/89), 334/1989 
(ΦΕΚ 155Α΄/89), 340/1990 (ΦΕΚ 135Α΄/90), 207/1991 (ΦΕΚ 
78Α/91) και 49/1996 (ΦΕΚ 44Α΄/96).

ε) Του Π.Δ. 28/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατη−
ρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 9Α΄/93).

στ) Της με αριθμό Δ17γ/07/ΦΝ439.4/04.03.2007 από−
φασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αποφαινόμενα και 
γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των επο−
πτευόμενων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών 
του Ν. 3316/2005» (ΦΕΚ 447Β΄/07).

ζ) Την Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 52196/29−11−2010 
«Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” της 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς 
και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» (ΦΕΚ 1921Β΄/10), 
όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές αποφάσεις υπ’ 
αριθμ. 12875/18−03−2011 (ΦΕΚ 469Β΄/11), 24470/27−05−2011 
(ΦΕΚ 1091Β΄/11) και 34422/29−07−2011 (ΦΕΚ 1731Β΄/11).

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 52196/29−11−2010 
(ΦΕΚ 1921 Β΄/10) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
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ματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς 
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 13 α. του άρθρου 1 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«13α. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχε−

τικά με τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και πάσης φύσεως 
μετατάξεις του προσωπικού.»

2. Προστίθενται στο άρθρο 1 παράγραφοι 13β. και 
13γ. ως εξής:

«13β. Κύρωση των πινάκων προακτέων των υπαλλήλων.
13γ. Τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.»
2. Στο άρθρο 1 μετά την παράγραφο 15 προστίθεται 

παράγραφος 15α ως εξής:
«15α. «Έγκριση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών σύμ−

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 
όπως ισχύει».

3. Απαλείφεται η παράγραφος 24 του άρθρου 1 και οι 
επόμενες παράγραφοι 25 έως και 28 επαναριθμούνται 
από 24 έως και 27.

4. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής:
«23. Κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου προστατευό−

μενων περιοχών.»
5. Το εδάφιο 3 της παραγράφου Α του άρθρου 6 

αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξι−

ολόγηση (Π.Π.Ε.Α) έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/02) και της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ. 104/14−03−2003 
(ΦΕΚ 332Β΄/03) όπως ισχύει.»

6. Στην παράγραφο Δ του άρθρου 7 προστίθεται υπο−
παράγραφος 5. ως εξής:

«5. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχε−
τικά με:

α) την κατάρτιση πινάκων προακτέων
β) την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 

ή χωρίς αμοιβή.»
7. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Μετακίνηση εκτός έδρας σε αποστολές στο εσω−

τερικό των υπαλλήλων».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθ. 101022 (2)
Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρε−
σίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών για το χρονικό 
διάστημα ενός μηνός πριν τη δημοσίευση της παρού−
σας και έως το Δεκέμβριο του έτους 2011. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 6 παρ.4 και 20 παρ.2 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 

40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
β) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθο−

λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων 
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 
Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των 
νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005(ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα 
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/71244/0022/9−11−2011 κοινή απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

3. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών 
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες 
αυτών εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
αυτές.

4. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω 
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ’ αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο 
Δημόσιο Τομέα.

5. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες 
για τη φύλαξη των κρατουμένων.

6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της 
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ 
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.

7. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από 
τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης και τους Αρχιφύλα−
κες των Καταστημάτων Κράτησης α) κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και 
εποπτεύουν τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν 
για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
έχουν αναθέσει και β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο, προκειμένου να πραγ−
ματοποιούνται έφοδοι για έλεγχο των Καταστημάτων 
Κράτησης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι 
διασάλευσης της τάξης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 1.557.350,49 € περίπου, 
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 512 του 
Ειδικού Φορέα 17−310., όπου υπάρχει εγγεγραμμένη ετή−
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σια πίστωση 6.905.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
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Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης Διευθυντών και Αρχιφυλάκων κατά τις 
νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες κατά Κατάστημα Κράτησης υπολογίζονται στο 
σύνολο των εγκεκριμένων (πίνακας ΣΤ΄ και Ζ΄) με την 
παρούσα απόφαση, ωρών και αριθμού υπαλλήλων που 
δύνανται να εργάζονται ανά μήνα για κάθε Κατάστημα 
Κράτησης.

Με ευθύνη του Διευθυντή και του εκκαθαριστή κάθε 
υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει 
υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών 
και του αριθμού των υπαλλήλων που δύνανται να ερ−
γάζονται ανά μήνα κατά υπηρεσία, όπως καθορίζονται 
με την απόφαση αυτή.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθεί−
ας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νο−
μαρχιών, με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του 
Συγκροτήματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα 
Κράτησης Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός μήνα από 
τη δημοσίευση της αυτή. 

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

F
   Αριθ. 2798/50746 (3)
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2011 απόφασης του Διοικη−

τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμε−
νίτσας με την επωνυμία, «Προσχολική Αγωγή, Κοι−
νωνική Προστασία & Πολιτισμός» περί σύστασης 
δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την με−
ταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 218, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις των παρ.4, 5 και 6 του άρθρου 109 

του Ν. 3852/2010. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.4 του Ν. 3979/2011 

(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−6−2011) «Για την ηλετρονική διακυβέρ−
νηση και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 263 και 269 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 

6. Την υπ’ αριθμ. 11/οικ.4569/27−1−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με θέμα, «Θέματα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων Δήμων.

7. Την υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ηγουμενίτσας περί συγχώνευσης των κοινωφε−
λών επιχειρήσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας σε μία (1) 
νέα κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας», η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 519/8449/15−4−2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1132/τΑ΄/3−6−2011.

8. Την υπ’ αριθμ. 220/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ηγουμενίτσας περί μεταφοράς του πλεονάζο−
ντος προσωπικού από το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμε−
νίτσας με την επωνυμία, «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική 
Προστασία και Πολιτισμός», η οποία επικυρώθηκε με το 
υπ’ αριθμ. 2242/37700/26−9−2011 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτ. Μακεδονίας.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΚΔΚΥ (Ν. 3584/2007). 
10. Την υπ’ αριθμ. 48/2011 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμενίτσας «Προ−
σχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός» 
περί σύστασης δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου για την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού 
της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης «Κοινωφελής  
Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας» και αποδοχής της εν 
λόγω μεταφοράς, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 48/2011 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγου−
μενίτσας «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και 
Πολιτισμός» (Π.Α.Κ.Π. ΠΟ) με την οποία εγκρίνεται, 

 Α. Η σύσταση δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνι−
κή Προστασία και Πολιτισμός» για τη μεταφορά του 
πλεονάζοντος προσωπικού της δημοτικής κοινωφελούς 
επιχείρησης  «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενί−
τσας», όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 220/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, ως 
κάτωθι περιγράφονται: 

1. Κλάδος ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, θέσεις τρεις (3)
2. Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτών, θέσεις δύο (2), 
3. Κλάδος ΥΕ Μαγειρισσών, θέση μία (1) 
4. Κλάδος ΤΕ Λογιστικού, θέση μία (1) 
5. Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών, θέση μία (1) 
6. Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέση μία (1) 
7. Κλάδος ΔΕ Τραπεζοκόμων, θέσεις δύο (2) 
8. Κλάδος ΔΕ Καθαριστριών, θέση μία (1) 
9. Κλάδος ΠΕ Διοικητικών, θέσεις δύο (2)

Β. Η μεταφορά του καθορισθέντος, με την 
αριθμ.220/2011 απόφαση Δ.Σ. Ηγουμενίτσας, πλεονά−
ζοντος προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστα−
σία & Πολιτισμός» με την ίδια σχέση εργασίας και σε 
θέσεις αντίστοιχης η παρεμφερούς ειδικότητας, στις 
ανωτέρω συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις ως εξής: 

α) Κλάδος ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, θέσεις τρεις 
(3), στις οποίες θα ενταχθούν οι Αναστασίου Πανωραία 
του Σωτηρίου, Τσούτση Στρατούλα του Κλεονικίου, Πά−
μπολλα Αλεξάνδρα του Βασιλείου.
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β) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτών, θέσεις δύο (2), στις οποίες 
θα ενταχθούν οι Πούλη Παρασκευή του Χρήστου και η 
Στάθη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνα.

γ) Κλάδος ΥΕ Μαγειρισσών, θέση μία (1) στην οποία θα 
ενταχθεί η Κωνσταντινίδη Σταυρούλα του Ιωάννη.

 δ) Κλάδος ΤΕ Λογιστικού, θέση μία (1) στην οποία θα 
ενταχθεί η Παργανά Χάιδω. 

ε) Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών, θέση μία (1) στην οποία θα 
ενταχθεί ο Χαλμαντζής Ευάγγελος του Θωμά.

στ) Κλάδος ΔΕ Τραπεζοκόμων, θέση μια (1) στην οποία 
θα ενταχθεί ο Βρύσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου. 

ζ) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέση μία (1) στην οποία θα 
ενταχθεί ο Δήμας Σπυρίδων του Μιχαήλ.

η) Κλάδος ΔΕ Τραπεζοκόμων, θέση μία (1) στην οποία 
θα ενταχθεί ο Νικολάου Ευάγγελος του Αθανασίου.

 θ) Κλάδος ΔΕ Καθαριστριών, θέση μία (1) στην οποία 
θα ενταχθεί η Πάνου Δήμητρα του Ελευθερίου.

ι) Κλάδος ΠΕ Διοικητικών, θέσεις δύο (2) στις οποίες 
θα ενταχθούν οι Ζάρρα Μαρία του Δημητρίου και η 
Στέρτσου Ευφροσύνη του Κωνσταντίνου.

Οι ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται όταν 
κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι θέσεις αυτές θα 
συμπεριληφθούν στον νέο Ο.Ε.Υ. όταν αυτός συνταχθεί. 
Το μεταφερόμενο προσωπικό θα τοποθετηθεί ανάλογα 
με την ειδικότητά του στα Τμήματα, Διοίκησης, Προστα−
σίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, 
Παιδικής Φροντίδας, Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρα−
στηριοτήτων, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 3852/2010 «το 
παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους 
και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε 
για το προσωπικό των νομικών προσώπων στο οποίο 
μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσω−
πικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις 
μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες».

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηγουμε−
νίτσας «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστα−
σία & Πολιτισμός» ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων 
(85.000,00) ευρώ, σύμφωνα με την έγγραφη βεβαίωση 
του Προέδρου του ως άνω νομικού προσώπου, στους 
Κ.Α.10.6021 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 65.000,00 
ευρώ και στον Κ.Α.6052 πίστωση ποσού 20.000,00 
ευρώ για κάλυψη της μισθοδοσίας του ως άνω με−
ταφερόμενου προσωπικού. Ανάλογη πρόβλεψη θα 
υπάρξει και στους προϋπολογισμούς του Ν.Π.Δ.Δ. και 
για τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Ηγουμενίτσα, 15 Νοεμβρίου 2011

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ    
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