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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100692 (1)

   Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2830/2000 «Κώ−

δικας Συμβολαιογράφων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 
89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών» (Β΄ 40).

4. Το υπ’ αριθμ. 47/14.5.2009 έγγραφο στο οποίο δια−
τυπώνεται η γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμ−
βολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων 
ως εξής:

Άρθρο 1

α) Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει 
εισπράττει ως πάγια αμοιβή είκοσι (20,00) ευρώ.

β) Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για 
πράξεις που το αντικείμενο τους είναι αποτιμητό σε 
χρήμα, εισπράττει και αναλογική αμοιβή ένα τοις εκα−
τό (1,%), που υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία 
που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία 
που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή 
οριστικά.

Άρθρο 2

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση α) του 
άρθρου 1, η πάγια αμοιβή του συμβολαιογράφου για 
τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως 
εξής:

α) Για κάθε πράξη αναστολής, αναβολής ή ματαίωσης 
του πλειστηριασμού είκοσι (20,00) ευρώ για την πρώτη 
και δέκα (10,00) ευρώ για κάθε μεταγενέστερη. 

β) Για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δέκα έως εξήντα 
(10,00−60,00) ευρώ. 

γ) Για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης οκτώ έως ογδό−
ντα (8,00−80,00) ευρώ.

δ) Για την κατάθεση μυστικής διαθήκης τέσερα έως 
είκοσι (4,00−20,00) ευρώ.

ε) Για τη δημοσίευση κάθε διαθήκης, δημόσιας ή μυ−
στικής ή ιδιόγραφης δώδεκα (12,00) ευρώ.

στ) Για τη σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας 
ιδιοκτησίας ή κανονισμού πολυκατοικίας τέσσερα έως 
ογδόντα (4,00−80,00) ευρώ.

ζ) Για τη σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κλη−
ρονομίας ή κληροδοσίας τέσσερα έως σαράντα (4,00−
40,00) ευρώ.
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η) Για τα πληρεξούσια που αφορούν τη λήψη συντάξε−
ων, μερίσματος και κάθε άλλου ποσού που καταβάλλεται 
από τα κάθε είδους Ταμεία, Ιδρύματα και Οργανισμούς 
Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως τέσσερα (4,00) ευρώ.

θ) Για τα διαμαρτυρικά τρία (3,00) ευρώ.
ι) Για την παράσταση σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης 

Εταιρείας ή Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ή για 
την παράσταση σε κληρώσεις κάθε μορφής σαράντα 
(40,00) ευρώ και 

ια) Για την επικύρωση υπογραφής, στις περιπτώσεις 
όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο, πέντε (5,00) 
Ευρώ.

Άρθρο 3

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση β) του 
άρθρου 1, η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου 
για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται 
ως εξής:

α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική 
αμοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεμα−
τιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12,00) 
ευρώ, ούτε μεγαλύτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε 
περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστη−
ριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από 
έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα 
χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο 
πλειστηρίασμα.

β) Για τη σύνταξη απογραφής η αναλογική αμοιβή 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8,00) ευρώ και 
ανώτερη των πενήντα (50,00) ευρώ. Ο υπολογισμός της 
αμοιβής αυτής γίνεται επί του ποσού του ενεργητικού, 
που απομένει μετά την αφαίρεση των αποδεδειγμένων 
χρεών.

γ) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυ−
μης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι 
ανώτερη από τετρακόσια ογδόντα (480,00) ευρώ.

δ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή 
τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβο−
λαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το 
ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προ−
συμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την 
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή 
αμοιβή συμψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού 
συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε 
εκτέλεση του προσυμφώνου.

ε) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφλη−
ση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη 
συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την 
απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορ−
θώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται δεν έχουν 
εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, 
άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

Άρθρο 4

Πέραν της αμοιβής των προηγουμένων άρθρων ο συμ−
βολαιογράφος εισπράττει:

α) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για 
κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει έξι (6,00) 
ευρώ. Ειδικώς για κάθε πρόσθετο φύλλο των διαμαρ−
τυρικών και των πληρεξουσίων της παραγράφου η) του 
άρθρου 2 η αμοιβή ορίζεται σε δύο (2,00) ευρώ.

β) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή 
άλλων εγγράφων που εκδίδει πέντε (5,00) ευρώ.

γ) Για την έκδοση απογράφου δώδεκα (12,00) ευρώ.
δ) Για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσε−

ως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του δέκα 
(10,00) ευρώ και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοι−
νότητας της έδρας του δέκα πέντε (15,00) ευρώ, ως 
κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξό−
δων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ΄ αποκοπή 
αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε 
κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνε−
ται με επιμέλειά του και μόνον ύστερα από αίτηση των 
συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος 
δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα.

ε) Για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή 
δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και 
για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που κα−
ταρτίζει δέκα (10,00) ευρώ.

στ) O συμβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το μισό 
της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που 
συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, 
το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποι−
ουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι 
αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους. Τα 
δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποι−
αδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.

ζ) Για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα 
πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του τριάντα 
ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που 
επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης 
σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφεί−
λεται ιδιαίτερη αμοιβή γι΄ αυτές, η αμοιβή δε, που τυχόν 
καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται 
για την πράξη.

Άρθρο 5

Εάν με το ίδιο συμβόλαιο καταρτίζονται περισσότερες 
από μια δικαιοπραξίες η αμοιβή του συμβολαιογράφου 
υπολογίζεται για κάθε μία απ΄ αυτές ξεχωριστά.

Άρθρο 6

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για δεύτερα φύλλα 
και αντίγραφα των συντασσομένων πράξεων στις πε−
ριπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή τους είναι 
το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., η Τράπεζα της Ελλάδος και η Α−
γροτική Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται σε τριάντα 
πέντε λεπτά (0,35) του ευρώ ανά φύλλο.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
(2)

   Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγάλεω.

     Με την υπ’ αριθμ. 1808/10.6.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Αιγάλεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 181 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη 
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 
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μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου ΝΤΑΟΥΛΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου, κλάδου 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων  Έργων, από τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 
στο Δήμο Αιγάλεω, με μεταφορά της θέσης του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής: 23398/14839/30.6.2009).
  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

Αριθμ. 3576 (3)
      Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρηση στο Δήμο Αβδήρων 

με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αβδήρων».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 2503/1997 

(ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και 
γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δη−
μοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων.

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23.11.2007).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων 
στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύστα−
ση ή μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου 
αυτής (ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β΄/14.9.2007).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 3382/1.12.1995 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Ν. Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
(ΦΕΚ.103/Β΄/22.2.1996), με την οποία συστάθηκε η δημο−
τική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης Δήμου Αβδήρων» (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), όπως μεταγενέ−
στερα τροποποιήθηκε με τις: α) 4951/8.8.1997 απόφαση 
του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή (ΦΕΚ 758/ 
Τεύχος Β΄/22.8.1997) και β) 5659+4938/18.10.1999 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης (ΦΕΚ 1974/Τεύχος Β΄/4.11.1999).

9. Την από τον Δεκέμβριο του 2008 οικονομοτεχνική 
μελέτη σκοπιμότητας τροποποίησης και μετατροπής 
της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αβδήρων» 

(Δ.Ε.Α.Δ.Α.), σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αβδήρων».

10. Την υπ’ αριθμ. 141/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης περί «Δι−
άσπασης της υφιστάμενης δημοτικής επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Αβδήρων − Οικονομική Ανάπτυξη Κατοίκων − Τουριστική 
Ανάπτυξη Περιοχής» που εδρεύει στα Άβδηρα, σε κοι−
νωφελή και ανώνυμη δημοτική εταιρία σύμφωνα με το 
άρθρο 252 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί 
με την όμοια 70/2009.

11. Την υπ’ αριθμ. 2439/16.4.2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα ΠεριφέρειαςΑ.Μ.Θ. περί Εξουσιοδότη−
σης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό 
Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμη−
μάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 839/Β/6.5.2009), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 141/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης 
όπως έχει τροποποιηθεί με την όμοια 70/2009 και συ−
στήνουμε στο Δήμο Αβδήρων του νομού Ξάνθης Κοινω−
φελή Δημοτική Επιχείρηση σύμφωνα με τα παρακάτω 
οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3463/2006 (άρθρο 

252 παραγ. 1).
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Η Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι−
ωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 
αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθη−
μάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη της παραβατικότητας

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.



18994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσε−
ων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Β. Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
− Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
− Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 

εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλητικών κέ−
ντρων και χώρων άθλησης.

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Γ. Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία καιαναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στοπλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην πε−
ριφέρεια τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

5. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Ε. η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
ΣΤ. Δράσεις για την προώθηση της τοπικής απασχό−

λησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα 

χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου, ο 

οικισμός Άβδηρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 
10.780 € το οποίο προέρχεται από το αρχικό κεφάλαιο 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αβδήρων 
(ΔΕΑΔΑ) ποσού 5.870 € και αυξάνεται κατά το ποσό των 
4.910 €. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30/7513 του 
προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2009.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα 
μέλη αυτά τουλάχιστο:

Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της 
Κοινότητας και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προ−
έρχεται από τη μειοψηφία. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι 
δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται 
ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συ−
νέλευση αυτών.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Αβδήρων για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/2006.

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

− Λοιπές επιχορηγήσεις.
− Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−

σεων της.
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του 
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.
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Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2009 το οποίο αντι−
στοιχεί στο ύψος της αύξησης του κεφαλαίου δηλαδή 
κατά το ποσό των 4.910 €. Η ανωτέρω πίστωση έχει 
εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7513 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 3 Ιουλίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
Κ. ΒΑΓΓΛΗ

F
(4)

    Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

 Με την υπ’ αριθμ. 133/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Τσιανάκας Ιωάννης του Βασιλείου, υπάλληλος του Δή−
μου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκό−
ντων με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
ταυ κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, σύμφωνα με το άρθρο 77 
του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κάσσανδρας 700,00 € 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4583/ 
10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ
F

(5)
 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

      Με την υπ’ αριθμ. 135/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Τσιανάκας Δημήτριος του Ιωάννη, υπάλληλος του Δή−
μου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κλάδου Εργατών Καθαριότητας με 
εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλά−
δου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 77 
του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 
για το έτος 2009.(Αριθμ. απόφ. Περιφ Κεντρικής Μακε−
δονίας: 4584/ 10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

(6)
    Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας.

  Mε την υπ’ αριθμ. 137/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Λειβαδιώτης Σωκράτης του Αθανασίου, υπάλληλος 
του Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών 
καθηκόντων με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 500,00 € 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 4586/ 
10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(7)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 
      Με την υπ’ αριθμ. 141/2009 απόφαση του Δημάρχου 

Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Τσιόπλος Αθανάσιος του Δημητρίου, υπάλληλος του 
Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 1.300,00€ 
για το έτος 2009.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4579/ 
10.6.2009).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(8)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 
      Με την υπ’ αριθμ. 140/2009 απόφαση του Δημάρχου 

Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Βούλγαρης Χρήστος του Δημητρίου, υπάλληλος του 
Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με το 
άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 
για το έτος 2009.(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακε−
δονίας: 4590/ 10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(9)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 
      Με την υπ’ αριθμ. 142/2909 απόφαση του Δημάρχου 

Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο Σα−
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μαράς Δημήτριος του Τριαντάφυλλου, υπάλληλος του 
Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, κλάδου Εργατών Καθαριότητας 
με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα 
με το άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Mε την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 250,00€ 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4585/ 
10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(10)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

    Με την υπ’ αριθμ. 136/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Κωνσταντινούδης Βασίλειος του Κλεομένη, υπάλληλος 
του Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθα−
ριότητας με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θ§ση του κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών, σύμφωνα με το άρθρο 
77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4587/ 
10.6.2009).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(11)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

      Με την υπ’ αριθμ. 139/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Κερμεντής Τριαντάφυλλος του Δημητρίου, υπάλληλος 
του Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών 
καθηκόντων με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση του κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενικά, σύμφωνα με 
το άρθρο 77 του ν. 3584/2007. Με την απόφαση αυτή 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Κασσάνδρας 200,00€ για το έτος 2009.(Αριθμ. 
απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4581/ 10.6.2009).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(12)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

    Με την υπ’ αριθμ. 134/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Καρανικόλας Νικόλαος του Δημητρίου, υπάλληλος του 
Δήμου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

με εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα 
με το άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 1.000,00€ 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4589/ 
10.6.2009).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
(13)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας. 

        Με την υπ’ αριθμ. 138/2009 απόφαση του Δημάρχου 
Κασσάνδρας που εκδόθηκε νόμιμα, μετατάσσεται ο 
Αλεξάκης Αθανάσιος του Σταύρου, υπάλληλος του Δή−
μου Κασσάνδρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με 
εμπειρία, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλά−
δου ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων  Έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 77 του ν. 3584/2007.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας 2.500,00€ 
για το έτος 2009. 

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 4591/ 
10.6.2009).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΚΑΣ

F
Αριθμ. 50469/7837 (14)
      Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομι−

κού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό κέντρο 
Δ. Αυλώνος – Ιωάννης Τζέμης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θυμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».3. Τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α) «Κώδικας 
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Την υπ’ αριθμ. 11090/1073/11.2.2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Μ.Ε.Γ.Γ.Π.» (ΦΕΚ 346 
Β/26.2.2009).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Πνευματικού κέντρου Δ. Αυλώνος – Ιωάν−
νης Τζέμης, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του.

6. Την υπ’ αριθμ. 116/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αυλώνος, περί έγκρισης του ως άνω 
Οργανισμού σε ορθή επανάληψη.

7. Το υπ’ αριθμ. 17/19.5.2009 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Ευβοίας, με το οποίο γνωμοδοτεί 
υπέρ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό κέντρο Δ. Αυλώνος 
– Ιωάννης Τζέμης», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 116/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Αυλώνος σε ορθή επανάλη−
ψη περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό κέντρο Δ. 
Αυλώνος – Ιωάννης Τζέμης», ο οποίος έχει ως εξής: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ»

Άρθρο 1ο

Το Πνευματικό Κέντρο συγκροτείται από ένα αυτο−
τελές Γραφείο

Άρθρο 2ο

Το ανωτέρω Γραφείο αποτελείται από:
Τον Υπεύθυνο Διοίκησης−Διαχείρισης και τον Υπεύ−

θυνο Βιβλιοθήκης

Άρθρο 3ο

Το προσωπικό του Πνευματικού Κέντρου συγκροτείται 
κατά κατηγορία, κλάδο και θέση ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατηγορία Τ.Ε.
1. Κλάδος ΤΕ 1 Βιβλιοθηκονόμων (1) θέση με βαθμό 

Δ.Α.
Β. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μία θέση (1) Κλάδου ΔΕ 1 διοικητικού με βαθμό Δ.Α. 

με ειδικά προσόντα την χρήση Η/Υ (ανώτερη διάρκεια 
πρόσληψης 4 μήνες κατ’ έτος).

Άρθρο 4ο

Προϊστάμενος του Γραφείου του Πνευματικού Κέντρου 
θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πνευματικού Κέντρου, μέχρι την πρόσληψη του αναγκαί−
ου προσωπικού για την οργάνωση της μονάδας για να 
οριστούν οι κλάδοι προϊσταμένων σύμφωνα με άρθρο 
88 και 89 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 5ο

Οι αρμοδιότητες των επιμέρους Υπευθύνων είναι οι 
κατωτέρω:

Α) Υπεύθυνος Διοίκησης – Διαχείρισης
Καταρτίζει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο 

τον προϋπολογισμό εσόδων− εξόδων και τις εκθέσεις 
αυτών μέσα σε προθεσμίες που ορίζει ο Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων.

Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του προϋ−
πολογισμού εσόδων – εξόδων και εισηγείται την ανα−
μόρφωσή του.

Συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί στα σχετικά 
λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των εσόδων− εξόδων.

Καταρτίζει σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου Αυλώνος τον απολογισμό εσόδων – εξό−
δων και τον ισολογισμό του καθώς και τις εκθέσεις 
για αυτό.

Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμών 
κάθε δαπάνης.

Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης προς διαπί−
στωση του νομίμου και κανονικού ή όχι αυτής.

Φροντίζει για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και 
την μισθοδοσία του προσωπικού.

Τηρεί μισθολογικά μητρώα όλου του προσωπικού, συ−
ντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων και 
φροντίζει για την ασφάλιση αυτού.

Φροντίζει για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατά−
σταση των υπαλλήλων.

Φροντίζει για την διεξαγωγή όλων των διαδικασιών 
που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη προσωπικού, 
προαγωγές απολύσεις, παρατηρήσεις κ.λπ.

Τηρεί τα μητρώα και τους ατομικούς φακέλους του 
προσωπικού.

Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θέματα που αφορούν 
το προσωπικό και ενεργεί την σχετική αλληλογραφία.

Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και συ−
σχέτισης όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγ−
γράφων και της τήρησης και φύλαξης των πρωτοτύπων 
στο αρχείο.

Παρακολουθεί και φροντίζει για την τήρηση του γε−
νικού αρχείου του Πνευματικού Κέντρου και εισηγείται 
την καταστροφή του θεωρούμενου ως αχρήστου.

Διεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχομένη αλληλο−
γραφία και επικυρώνει αντίγραφα αυτής.

Μελετά σχεδιάζει και επεξεργάζεται διακηρύξεις δη−
μοπρασιών, συμβόλαια και κάθε σχετικό που του ανα−
τίθεται από τη Διοίκηση σε συνεργασία με την αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου Αυλώνος.

Έχει την ευθύνη σχετικά με τις αγορές, δημοσιεύσεις, 
διαγωνισμούς προμήθειες του Νομικού Προσώπου.

Β) Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης:
Αναπτύσσει τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις ώστε 

μέσω αυτών να βελτιώνεται η προς το κοινό εικόνα 
της βιβλιοθήκης.

Επιμελείται την προβολή του έργου της με εκδόσεις, 
ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκθέσεις 
και λοιπές εκδηλώσεις, ξενάγηση επισκεπτών στην βι−
βλιοθήκη, τηρεί τα ανάλογα αρχεία εισαγωγής όλου του 
βιβλιακού υλικού, τις καρτέλες των μελών, τις δισκέτες 
των Η/Υ αναπτύσσει συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, 
Οργανισμούς, Ενώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Μελετά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των 
χρηστών−αναγνωστών της Βιβλιοθήκης.Παρακολουθεί τις 
ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις της βιβλιοθηκονομίας, 
καθορίζει, αναθεωρεί και προσαρμόζει τα κριτήρια και 
τα πρότυπα (κώδικες, συστήματα) σύμφωνα με αυτές.

Εισηγείται το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα δραστη−
ριότητας της Βιβλιοθήκης, συμβάλλει στη διαμόρφωση 
του προϋπολογισμού και έχει την ευθύνη της εφαρμο−
γής και εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος

Επεξεργάζεται συστηματικά στατιστικά στοιχεία, συ−
γκεντρώνει Ντοκουμέντα, κάνει εκθέσεις – αναφορές και 
ειδικές έρευνες σχετικά με το έργο της βιβλιοθήκης.

Μελετά την παροχή νέων τεχνολογικών μεθόδων 
όπως εφαρμογές Η/Υ με επιλογή προγραμμάτων σύμ−
φωνα με τα διεθνή πρότυπα και συμβατά και ελληνικά 
και ξένα διαδίκτυα.

Τηρεί βιβλίο εισαγωγής για όλα τα έντυπα και άλλο 
υλικό της βιβλιοθήκης που αποκτά με αλλαγές, ανταλ−
λαγές δωρεές, κληρονομιές, ή κληροδοτήματα και κρα−
τά στατιστικά στοιχεία ενημερώνοντας κάθε τέλος του 
έτους το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έχει την ευθύνη της επιλογής του βιβλιακού υλικού, 
καθώς και της εφαρμογής των όρων αγοράς του, μετά 
από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τηρεί ιδιαίτερο αρχείο για τις περιοδικές εκδόσεις 
(εφημερίδες−περιοδικά) επιμελείται το υπό καταστροφή 
υλικό λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη πολλαπλών αντι−
τύπων, ημερομηνία έκδοσης και συχνότητα χρήσης.

Έχει την ευθύνη για την βιβλιοθηκονομική επεξερ−
γασία του βιβλιακού και άλλου υλικού, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα περιγραφικής καταλογογράφησης και 
θεματικής ευρετηρίασης.

Συντάσσει καταλόγους με βάση καθορισμένους κανό−
νες όπως το δελτιοκατάλογο, τον τοπογραφικό δελτι−
οκατάλογο, το θεματικό ευτερήριο κ.λπ.

Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εξυπηρέτηση 
των χρηστών μέσω του συστήματος δανεισμού, με την 
πληροφόρηση για το υλικό της Βιβλιοθήκης και τον 
τρόπο χρήσης του υλικού.

Επιμελείται και φροντίζει για την σωστή λειτουργία 
του δανεισμού σύμφωνα πάντα με τους κανόνες που τον 
διέπουν (Κανονισμός Λειτουργίας) και κρατά στατιστικά 
στοιχεία αύξησης νέων μελών.

Μελετά την αξιοποίηση χειρογράφων, σπανίων εκδό−
σεων και ειδικών συλλογών.

Φροντίζει για την συντήρηση και αποκατάσταση του 
βιβλιακού υλικού.

Άρθρο 6ο

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου 
για το έτος 2009 το ποσόν 25.000,00 ευρώ και έχει 
γραφεί στον Κ.Α. 00−6715.001 του Προϋπολογισμού του 
Δήμου Αυλώνος και στον Κ.Α. 0718 του Προϋπολογισμού 
του Πνευματικού Κέντρου Ι. Τζέμης.

Για δε τα επόμενα έτη το ποσόν των 25.000,00 ευρώ 
περίπου θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς των Προ−
ϋπολογισμών που προαναφέρθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Xαλκίδα, 10 Ιουλίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ − ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ

(15)
    Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

  Με την υπ’ αριθμ. 4734/24.2.2009 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττι−
κής και ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/31/
οικ.2323/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1388/1983, 
του ν. 1877/1990, του ν. 2527/1997 και του ν. 3528/2007, 
σχετικά με διάθεση αποφοίτων ΙΘ΄ Εκπαιδευτικής Σει−
ράς των τμημάτων Γενικής Διοίκησης, Περιφερειακής 
Διοίκησης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ, διορίζεται ο Παπαδόπουλος Ιωάν−
νης του Κωνσταντίνου−Σάββα σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού 
με τον Β΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 
Ε=2, Μ=8, Η=0 και κατατάσσεται στο 17° Μ.Κ. της ΠΕ4 
κατηγορίας. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης: 
7266/11.6.2009).

  Ο Διοικητής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)

      Στην υπ’ αριθμ. 12090/12.5.2009 απόφαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών «Σύσταση Επιτροπής Μελέτης Θεμάτων 
και Προώθησης Δράσεων για θέματα Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη Βόρεια Ελλάδα», η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 958/Β/22.5.2009 γίνεται η 
εξής διόρθωση:

στη σελίδα 12246, στήλη Α΄ και στίχο 40 εκ των άνω
από το λανθασμένο: «... 2 περ. γ΄ του ν.3205/2003 ...»
στο ορθό:
«... 2 περ. β΄ του ν.3205/2003 ...».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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