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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 138598 π.ε./Β2 (1)
  Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου τεχνικού προσωπι−

κού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης για το Β΄ εξάμηνο του 2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
297/23.12.2003), όπως ισχύουν.

2. Τις υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 και 2/12412/ 
0022/3.3.2006 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 25447/28.11.2007 έγγραφο καθώς και 
το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1324/22.11.2007 Συνεδρίασης 
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποία προκύπτει ότι 
η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
ως άνω Ιδρύματος.

4. Το γεγονός ότι για το έτος 2007 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Παν/μιου Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους εκατόν εβδο−
μήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) Ευρώ (ΚΑΕ 0261) για 
κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/1.10.2007/τ.Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα (ΚΑΕ 0261), σε πέντε (5) μονίμους υπαλλή−
λους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης κλάδου ΔΕ Τεχνικού για το β’ εξάμηνο του έτους 
2007 και για αριθμό ωρών διακοσίων πενήντα (250) 
συνολικώς.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, συνολικού ύψους δύο χιλιάδων 
(2.000,00) Ευρώ, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή 
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπομένης της 
επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ−
σεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 3 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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    Αριθμ. 135306 π.ε./Β2 (2)
Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... και άλλες συναφείς δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 297/23.12.2003).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 8211/14.11.2007 έγγραφο του Παν/μιου 
Κρήτης από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
Ιδρύματος αυτού.

4. Το γεγονός ότι για το έτος 2007 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στο Προϋπολογισμό του Παν/μιου Κρήτης 
ύψους 82.171,68 Ευρώ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης (ΚΑΕ 0261).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα, 
σε εκατό πενήντα έναν (151) μονίμους διοικητικούς υπαλ−
λήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το έτος 2007.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ύψους 35.897,20 Ευρώ δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγε−
γραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋ−
πολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, μη επιτρεπομέ−
νης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 3 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 135306α π.ε./Β2 (3)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαί−

ου αορίστου χρόνου του Παν/μιου Κρήτης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30.8.1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

5. Το υπ’ αριθμ. 8211/14.11.2007 έγγραφο του Παν/μιου 
Κρήτης από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
Ιδρύματος αυτού.

6. Την υπ’ αριθμ. 812/16.7.2007 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργα−
σίας (Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης −Τμήμα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης Ρεθύμνου).

7. Το γεγονός ότι για το έτος 2007 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στο Προϋπολογισμό του Παν/μιου Κρήτης 
ύψους 82.171,68 Ευρώ για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
απασχόλησης (ΚΑΕ 0261).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογι−
σμού έτους 2007 του Παν/μιου Κρήτης σε πενήντα πέντε 
(55) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν εκατόν 
είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο για το έτος 2007.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 14.997,00 Ευρώ 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Παν/μιου Θράκης, μη επιτρεπομέ−
νης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 3 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
     Αριθμ. 147459 π.ε./Α1 (4)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Πανελληνί−

ου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου για το 
έτος 2008 .

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α).
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2. Το υπ’ αριθμ. 2938/2787/18.12.2007 έγγραφο του Πα−
νελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και 
την υπ’ αριθμ. 40/14.12.2007 συνεδρίαση της Διοικούσας 
επιτροπής του, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που 
επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και προτείνονται οι ώρες που θα πρέπει 
να απασχοληθούν υπερωριακά ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ο καθένας απ’ αυτούς.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1944/2007 τ. Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κα−
τωτέρω υπαλλήλων του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος 
Ευαγγελιστρίας Τήνου για το έτος 2008, ως εξής:

Α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 
22α ώρα από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008 ΚΑΕ 0261.

1. Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε για 250 
ώρες συνολικά.

2. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 20 ώρες 
συνολικά.

3. Δώδεκα (12) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 500 
ώρες συνολικά.

4. Δεκαεννέα (19) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 900 
ώρες συνολικά.

Β) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέ−
ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής από 1.1.2008 μέχρι 
31.12.2008 ΚΑΕ 0263.

1. Επτά (7) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ για 950 ώρες 
συνολικά.

2. Τριών (3) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ για 550 ώρες 
συνολικά.

3. Δώδεκα (12) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 1100 
ώρες συνολικά.

4. Δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 
1350 ώρες συνολικά.

Γ) Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008 ΚΑΕ 0263.

1. Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ για 80 ώρες.
2. Έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ για 2000 ώρες 

συνολικά.
3. Δεκαεπτά (17) υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ για 5000 

ώρες συνολικά.
Η δαπάνη ύψους 57.050 ευρώ θα βαρύνει τον προϋ−

πολογισμό του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγε−
λιστρίας Τήνου, στον οποίο έχουν εγγραφεί σχετικές 
πιστώσεις συνολικού ποσού 60.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 143003 (5)
    Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Πρωτοδικείου Σερρών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αρθμ. 1669/6.12.2007 έγγραφο του Πρωτοδι−
κείου Σερρών, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πρωτοδικείου Σερρών όπως διαμορφώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Πρω−
τοδικείου Σερρών η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τον κανονισμό λειτουργίας της εσωτε−
ρικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών, όπως ακο−
λουθεί, ο οποίος κατά τα λοιπά θα ισχύει ως έχει:

α) Στο άρθρο 1 και στις υπό στοιχ. Α΄ παραγράφους 
που αναφέρονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, προστί−
θεται 3η παράγραφος που έχει ως εξής: «Στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο συγκροτείται και λειτουργεί ειδικό τμήμα 
το οποίο εκδικάζει αποκλειστικά όλες τις υποθέσεις Οι−
κογενειακού Δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
του. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται Δικαστές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 2447/1996» και

β) Στο άρθρο 1 και στην υπό στοιχ. Β παράγραφο που 
αναφέρεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: «Στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο συγκροτείται και λειτουργεί ειδικό τμήμα 
το οποίο εκδικάζει αποκλειστικά όλες τις υποθέσεις 
Οικογενειακού Δικαίου (ειδικής διαδικασίας και εκούσιας 
δικαιοδοσίας), που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. 
Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται Δικαστές, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 2447/1996».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις Σέρρες στις 16 
Οκτωβρίου 2007.
 ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ−ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΗΣ
  ΠΟΛΥΞΕΝΗ−ΜΑΡΙΑ
  ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΤΟΥ
 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΕΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ



24 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. 141145 (6)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 
67).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 2475/21.11.2007 έγγραφο του Διοικητι−
κού Εφετείου Κομοτηνής, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής όπως διαμορφώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 6/2007 απόφαση της Ολομέλειας του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Συγκρότηση Υπηρεσιών−Αναίρεση αυτών

Το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, με κριτήριο τις αρ−
μοδιότητές του, τον αριθμό των υπηρετούντων σ’ αυτό 
δύο προέδρων Εφετών, τον αριθμό των υπηρετούντων 
Εφετών (5), διαιρείται σε: α) Σχηματισμό αρμόδιο για 
την εκδίκαση κυρίως διαφορών ουσίας και β) Σχημα−
τισμό αρμόδιο για την εκδίκαση κυρίως ακυρωτικών 
διαφορών.

Άρθρο 2 περ. α
Τμήματα Συνεδριάσεων, αντικείμενο και

τρόπος συγκρότησης αυτών
Τα Τμήματα Συνεδριάσεων θα είναι δύο (Α−σχηματι−

σμός αρμόδιος για την εκδίκαση των διαφορών ουσίας 
και Β−ακυρωτικός σχηματισμός).

Το Α΄ Τμήμα θα εκδικάζει κυρίως υποθέσεις διαφο−
ρών ουσίας [φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, ν. 
1406/1983, υποθέσεις κάθε άλλου αντικειμένου που θα 
έρχεται στο εφετείο σε πρώτο βαθμό].

Το Β΄ Τμήμα θα δικάζει κυρίως υποθέσεις ακυρωτι−
κής αρμοδιότητας των νόμων 702/1977, 2721/1999 και 
2944/2001 (Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δημοσίας Τάξεως, 
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Υγείας, Οικονομίας και Οι−
κονομικών κ.λπ.). Συμπληρωματικά δε όταν παρίστα−
ται ανάγκη, θα δικάζει και υποθέσεις όλων των λοιπών 
αντικειμένων.

Οι υποθέσεις της εκλογικής διαδικασίας για την ανά−
δειξη των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων δη−
μοσίου δικαίου των άρθρων 267 επ. του Κ.Δ.Δ., οι οποίες 
προβλέπονται από το νόμο ως διοικητικές διαφορές 
ουσίας, θα εκδικάζονται και από τα δύο Τμήματα.

Τέλος, αιτήσεις αναστολών χρεώνονται κατ’ αρχήν 
στους δικαστές των οικείων Τμημάτων. Αν με τον τρόπο 
αυτό η χρέωση του δικαστή φθάσει κατά τη διάρκεια του 
δικαστικού έτους τις 15 υποθέσεις, η περαιτέρω χρέωσή 
του διακόπτεται και η χρέωση των επί πλέον υποθέσεων 
γίνεται κατ’ αρχάς σε δικαστές του οικείου Τμήματος και 
κατόπιν σε δικαστές οποιουδήποτε Τμήματος που δεν 
έχουν φθάσει τον αριθμό αυτό και μέχρι συμπληρώσεως 
του εν λόγω αριθμού. Εάν ο συνολικός αριθμός υποθέσε−
ων αναστολών με βάση την ως άνω κατανομή υποθέσε−
ων υπερβεί το ανώτατο όριο (αριθμός δικαστών επί 15) 
η χρέωση θα ενεργείται περαιτέρω ισομερώς ανάμεσα 
στους δικαστές του ακυρωτικού σχηματισμού.

Αριθμός δικασίμων, ημέρες και ώρες συνεδριάσεων
Και τα δύο Τμήματα θα συνεδριάζουν στο ακροα−

τήριο του Δικαστηρίου στον 1° όροφο του Δικαστικού 
Μεγάρου.

Ορίζεται μία συνεδρίαση το μήνα για κάθε Τμήμα.
Το Τμήμα Ουσιαστικού Σχηματισμού θα συνεδριάζει 

την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, στις 10 π.μ..
Το Τμήμα του Ακυρωτικού Σχηματισμού θα συνεδρι−

άζει την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα, στις 10 π.μ..
Χρόνος υπηρεσίας των δικαστών στα Τμήματα
Το χρονικό διάστημα που υπηρετούν οι δικαστές σε 

τμήματα που δικάζουν υποθέσεις της ίδιας ενότητας 
ορίζεται σε τέσσερα έτη. Η μετακίνηση των δικαστών 
μετά την πάροδο των τριών ετών ενεργείται σταδιακά 
και με κατευθυντήρια αρχή την ενημέρωση όλων των 
δικαστών στα αντικείμενα της αρμοδιότητας του Δι−
καστηρίου.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετακίνηση δικαστών 
με την πάροδο μεγαλύτερου ή μικρότερου από το πιο 
πάνω χρονικό διάστημα, όταν το επιβάλλουν ειδικές 
υπηρεσιακές ανάγκες ή σοβαροί προσωπικοί λόγοι.

Κατόπιν αυτών η Ολομέλεια αποφάσισε την κατά τ’ 
ανωτέρω τροποποίηση.

Αποφασίσθηκε στην Κομοτηνή στις 12 Νοεμβρίου 
2007.
 Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη
 Γεώργιος Μπαλατσός  Οι Πρόεδροι
   Ελένη Δημητρακοπούλου
 Η Γραμματέας Οι Εφέτες
 Ειρήνη Σιμοπούλου Ευγενία Μυλωνοπούλου
   Αννα Τσαμήτρου
   Θωμάς Ματζόγλου
   .Ελένη Γεωργούτσου
   Κωνσταντίνος Παππάς

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
Αριθμ. 139652 (7)
    Συμπλήρωση−Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν.2812/2000 (Α΄ 
67).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2003 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 2804/29.11.2007 έγγραφο του Πρωτο−
δικείου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
συμπλήρωσης−τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου όπως 
διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2007 απόφαση της 
Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου η οποία έχει 
ως εξής:

Συγκροτείται ειδικό τμήμα, το οποίο θα έχει σαν 
αποκλειστική αρμοδιότητα την εκδίκαση όλων των 
υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Θα συνεδριάζει σε 
πολυμελή και μονομελή σύνθεση, στο τμήμα δε, τοπο−
θετούνται δύο (2) Πρωτοδίκες η Πολυξένη Μπαντουβάκη 
και ο Γεώργιος Βιολιτζής−Πλατσάς και ο 5ος κατά σειρά 
αρχαιότητας Πρόεδρος Πρωτοδικών η Μαρία Βαρεδάκη, 
που θα προεδρεύει στο Πολυμελές. Στο Πολυμελές θα 
υπάγονται οι υποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
592 και 614 του ΚΠολΔ (διαζύγια, προσβολή και ανα−
γνωρίσεις πατρότητας, ακύρωσης γάμου κ.λπ.), καθώς 
και οι αγωγές του άρθρου 1400 ΑΚ (αξίωση συμμετο−
χής στα αποκτήματα). Το Πολυμελές θα συνεδριάζει 
την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα, πλην των μηνών 
Απριλίου, Ιουνίου και Δεκεμβρίου, που θα συνεδριάζει 
την πρώτη Τετάρτη των μηνών αυτών. Ώρα έναρξης 
συνεδριάσεων ορίζεται η 10.30 π.μ. Αριθμός υποθέσε−
ων που θα προσδιορίζονται ανά δικάσιμο ορίζεται ως 
εξής: Ισχυροί κλονισμοί 20, τετραετίες 30, προσβολές 
και αναγνωρίσεις πατρότητας 3, αποκτήματα 2, άλλης 
φύσης 2. Στο Μονομελές θα υπάγονται οι υποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 681 Β παρ. 1 ΚΠολ (γονική 
μέριμνα − επιμέλεια −διατροφή ανηλίκων τέκνων, δια−
τροφή συζύγων λόγω γάμου ή διαζυγίου κ.λπ.), καθώς 
και τα συναινετικά διαζύγια.

Το Μονομελές θα συνεδριάζει: 1) για την εκδίκαση των 
υποθέσεων του άρθρου 681 Β παρ. 1 ΚΠολΔ τις ίδιες 
ημέρες που εκδικάζονται και οι μισθωτικές διαφορές, 
όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Ώρα έναρξης συνεδριάσεων 
ορίζεται η 9.00 π.μ. Οι δύο πρωτοδίκες θα ανεβαίνουν εκ 
περιτροπής μία δικάσιμο ο καθένας. Αριθμός υποθέσεων 
που θα προσδιορίζονται ανά δικάσιμο θα οριστεί σε 
15. 2) για την εκδίκαση των συναινετικών διαζυγίων την 
ίδια ημέρα που θα συνεδριάζει και το Πολυμελές και θα 
μετέχουν και οι δύο (2) πρωτοδίκες. Ώρα συνεδρίασης 
και εκδίκασης των υποθέσεων 10.00 π.μ. − 10.30 π.μ. 
Αριθμός υποθέσεων που θα προσδιορίζονται σε κάθε 
δικάσιμο ορίζεται σε 70.

Το Ειδικό Τμήμα να αρχίσει να λειτουργεί από 
1.1.2008.

Ανανεώνει για μια ακόμη διετία τη θητεία αυτής, και 
ορίζει Ανακρίτρια του Α΄ Ανακριτικού Τμήματος την 
Πρωτοδίκη Ευαγγελία Αρβανίτου.

Αυξάνονται κατά τέσσερις (4) ανά δικαστικό έτος οι 
συνεδριάσεις του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά−
κλειο στις 31 Οκτωβρίου 2007.
 Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
   ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΔΑΚΗ
   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ
 Η Εισηγήτρια ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ−ΠΛΑΤΣΑΣ
   ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΡΟΚΟΥ
 ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΧΙΛΙΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΟΓΚΗ
   ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ
   ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΑΪΖΑΝΗ
 Ο Εισηγητής  ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
   ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
 Ο Γραμματέας  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΡΗΣ
   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
Αριθμ. Α−οικ. 68631/5717 (8)
    Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για 

τα ενάριθμα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, 
κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249) με το οποίο 

ρυθμίζεται η διαδικασία μεταβίβασης ενάριθμων επιβατι−
κών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, όπως αυτή ισχύει.

2. Τις περίπτωσης εε της υποπαραγράφου α’ της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργά−
νωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των 
οχημάτων −Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).

3. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

4. Την ανάγκη προσκόμισης ισχύοντος δελτίου τεχνι−
κού ελέγχου, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ενάριθ−
μων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημά−
των, για λόγους οδικής ασφάλειας.

5. Το γεγονός, ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, σύμφωνα με τις εκάστο−
τε ισχύουσες διατάξεις, θα κατατίθεται, υποχρεωτικά, 
ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, από ΚΤΕΟ.

2. Το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, θα κατατίθε−
ται, εφόσον, το επιβατικό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, 
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υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό, με βάσει τις 
ισχύουσες διατάξεις.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελ−
τίου τεχνικού ελέγχου, θα τίθεται μαζί με την άδεια 
κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του αυτο−
κινήτου.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/15388 (9)
     Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης στο 

Δήμο Περάματος.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 16 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α΄/4.12.1997) «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 255, 257, 258 και 259 
του ν. 3463/2006.

4. Την 484/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Περάματος περί «Σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης».

5. Την υπ’ αριθμ. 460/07 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Περάματος με την οποία εγκρίθηκε η οι−
κονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της «Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης», αποφασίζουμε:

Συστήνουμε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης εί−
ναι η εκμετάλλευση και λειτουργία των κοινωφελών 
δραστηριοτήτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης του Δήμου Περάματος και την προώθηση 
της Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περάματος με 
σκοπό την βελτίωση και την αναβάθμισή τους.

Αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι :
−Η συνέχιση των προγραμμάτων « Βοήθεια στα σπίτι» 

και « Συνοδευτικών Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα:
Α. Άνεργες γυναίκες
Β. Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών
− Η συνέχιση του προγράμματος « Κοινωνικής Μέριμνα 

Μέτρο 3.1» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Υγεία Πρόνοια μέχρι και το τέλος του 2008.

− Η συνέχιση των επιδοτούμενων προγραμμάτων από 
τον ΟΑΕΔ όπως ΑΜΕΑ και πλησίον σύνταξης.

− Η δημιουργία γραφείου διασύνδεσης για την παροχή 
εύρεση εργασίας στους δημότες.

Η αρωγή του γραφείου διασύνδεσης στην σταδιοδρο−
μία των δημοτών θα κινείται στους εξής τρεις άξονες:

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
− Η παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο Περάματος 

και τα Νομικά Πρόσωπα με προγραμματικές συμβάσεις, 
για υπηρεσίες που αφορούν κυρίως τον συντονισμό 
και την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Προ−
γραμμάτων.

Η διάρκεια της επιχείρησης με την επωνυμία « ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» 
θα είναι είκοσι (20) έτη με έδρα το Δήμο Περάματος 
στη Λ. Δημοκρατίας 28 Τ.Κ. 18863.

Η Επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
το οποίο θα αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον 
τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Περάματος 
από τους οποίους τουλάχιστον ένας προέρχονται από 
την μειοψηφία. Ένας είναι εκπρόσωπος εργαζομένων 
στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζομένους, ένας είναι εκπρόσωπος 
κοινωνικού φορέα της περιοχής του Δήμου Περάματος 
και τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου Περάματος με πείρα και γνώσεις σχετικές με 
την κοινωνική παροχή και την πολιτιστική ανάπτυξη 
του Δήμου.

Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επι−
χείρηση προσλαμβάνει διευθυντή, με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική προκήρυξη. Στον 
κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που 
πρέπει να έχει ο Διευθυντής της Επιχείρησης.

Ως Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 
ορίζονται με συγκεκριμένη θητεία η οποία ακολουθεί 
αυτή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την 
διάρκεια της θητείας τους τα μέλη μπορούν να αντι−
κατασταθούν μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται 
με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου 
των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της πε−
ριοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που 
τους πρότεινε.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο εάν αυτές αφορούν:

Την ψήφιση του προϋπολογισμού του ισολογισμού και 
της έκθεσης πεπραγμένων.

Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση 
αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.

Την διάθεση των καθαρών κερδών ή την διενέργεια 
επενδύσεων.

Την αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
Την συγχώνευση ή την λύσης της επιχείρησης.
Την σύναψη δανείων.
Την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του 

Δ.Κ.Κ. καθώς και την επιβολή εύλογης αποζημίωσης 
στους αποδέκτες υπηρεσιών που παρέχει μια κοινωφε−
λής επιχείρηση, για κάλυψη μέρους του κόστους των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένες αυτές αποφάσεις λαμβάνονται με 
την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την άρτια και εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και 

στελέχωση της κοινωφελούς επιχείρησης απαιτείται 
να συνταχθούν Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Κα−
νονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Διαχείρισης καθώς 
και άλλοι κανονισμοί οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι 
για την λειτουργία της επιχείρησης με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών περιγράφει το 
οργανωτικό σχήμα της επιχείρησης. Ειδικότερα ο κανο−
νισμός αναλύει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβου−
λίου, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού 
Διευθυντή, τις αρμοδιότητες των τομέων δράσης της 
επιχείρησης, τις θέσεις εργασίας, τον κλάδο και τις 
ειδικότητες προσωπικού καθώς και το ανώτατο όριο 
του αριθμού αυτού.

Ο κανονισμός προσωπικού αφορά το προσωπικό της 
επιχείρησης. Περιγράφει τα απαιτούμενα προσόντα του 
Γενικού Διευθυντή καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης 
και τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση ερ−
γασίας με βάση το οργανόγραμμα της επιχείρησης. 
Επιπλέον ο κανονισμός περιγράφει την διαδικασία προ−
σλήψεων και απολύσεων του προσωπικού, τις εργασια−
κές σχέσεις, τις αποδοχές, τις άδειες, τις ώρες και τον 
τόπο εργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
εργαζομένων καθώς και την προβλεπόμενη συμπερι−
φορά του προσωπικού, τον πειθαρχικό έλεγχο και τις 
ποινές προβλέπονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάματος μπο−

ρεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς και 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που 
ισχύουν για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(άρθρο 223 νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ν. 
3463/2006). Ειδικότερα , σε ότι αφορά την σύναψη συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα ισχύουν 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό της Κοινωφελούς επιχείρησης συνδέ−

εται με αυτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν 
για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων. Επομένως 
η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Περάματος δύναται να 
προσλαμβάνει προσωπικό που συνδέεται με αυτή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν καθοριστεί 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών. Η κάλυψη των 
θέσεων εργασίας που προβλέπονται διενεργείται σύμ−
φωνα με όσα ισχύουν για την πρόσληψη αντίστοιχου 
προσωπικού των ΟΤΑ. Ειδικότερα οι θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου πληρούνται με την διαδικασία 
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, που παραπέμπουν στο άρθρο 18 του 
ν. 2190/1994 όπως αυτός ισχύει.

Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Περάματος μπο−
ρεί να απασχολήσει υπαλλήλους, με απόσπαση από 
το Δήμο Περάματος, ύστερα από αίτηση των ενδια−
φερομένων για δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για 
άλλα δύο έτη εφόσον η σχετική ανάγκη θεμελιώνε−
ται επαρκώς. Η απόσπαση εκδίδεται με απόφαση του 

Δημάρχου μετά από σχετικό αίτημα του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης. Επίσης είναι δυνατή η 
απόσπαση υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Περάματος σε άλλη Κοινωφελή Επιχείρηση ή 
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (μονομετοχική) του Δήμου 
Περάματος. Η απόσπαση γίνεται για τα ίδια χρονικά 
διαστήματα, όπως παραπάνω με απόφαση των οικείων 
διοικητικών συμβουλίων και έγκριση του Δημάρχου Πε−
ράματος. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων 
καταβάλλονται από την επιχείρηση προς την οποία 
γίνεται η απόσπαση. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το ν. 3463/2006 και συγκεκριμένα το 

άρθρο 259 επιτρέπεται η χρηματοδότηση της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Δήμου Περάματος από το Δήμο 
Περάματος για το σύνολο των παρεχόμενων από αυτήν 
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την πλει−
οψηφία του συνόλου των μελών του με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

• Την κατάθεση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Περάματος διετούς προγράμματος δράσης, στο οποίο 
αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες της, η οικονομική δαπάνη αυτών και ενδεχό−
μενη χρηματοδότησή της από τυχόν τέλη της παρ. 3 του 
άρθρου 259, ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι 
όροι άσκησή τους.

• Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Περάματος 
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάματος, 
στην οποία να περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ανα−
φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των μερών, αλλά και οι ρήτρες σε 
περίπτωση παράβασης των συμφωνημένων όρων, καθώς 
επίσης και όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους 
δύο συμβαλλόμενους.

Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η χρηματο−
δότηση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Περάμα−
τος για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα δράσης.

Παράλληλα η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάμα−
τος με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί 
να εισπράξει εύλογη αποζημίωση από τους αποδέκτες 
των προσφερόμενων υπηρεσιών για την κάλυψη μέρους 
του κόστους αυτών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην 
προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του. Τα έσοδα που προέρχονται από τις προ−
αναφερόμενες πηγές ή άλλες που συνδέονται συμπλη−
ρωματικά με τους κύριους σκοπούς της, δεν αλλοιώνουν 
τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι 
αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για 
την ικανοποίηση – χρηματοδότηση των καταστατικών 
της σκοπών. 

Το κεφάλαιο που θα προέρχεται από τον Δήμο Πε−
ράματος ορίζεται στο ποσό των 60.000 ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 006714 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τα έσοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα προέρ−
χονται από την επιδότηση των προγραμμάτων που θα 
υλοποιεί η επιχείρηση.

Ο Δήμος Περάματος θα επιχορηγεί την Κοινωφελή 
Επιχείρηση από μέρος των εσόδων των εμπορικών 
δραστηριοτήτων που έχει αναλάβει μετά τη λύση της 
ΔΕΑΠ με το ποσό των 220.000 ευρώ ετησίως, σε βάρος 
των Κ.Α. 04610003−0462−0434 του προϋπολογισμού του 
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Δήμου Περάματος για τα επόμενα πέντε (5) έτη και με 
προγραμματικές συμβάσεις των Νομικών Προσώπων του 
Δήμου ύψους 200.000 € ετησίως, αναπροσαρμοζόμενες 
κατά 20.000€ ανά έτος, σχετική πίστωση έχει προβλε−
φθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2008

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
 ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ      
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