Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.06.18 08:34:59
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

26647

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1816
8 Ιουνίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευ−
σης και Αποχέτευσης στο Δήμο Βοΐου της Περι−
φερειακής Ενότητας Κοζάνης. ...........................................
Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες Ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προ−
σωπικού των Δασικών Υπηρεσιών. .................................
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου. ................
*Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής του Ν.2520/97
για την αναγνώριση της ιδιότητας του Αγρότη,
νέου Αγρότη, εργάτη γης στην Π.Ε. Αχαΐας...........
*Μετατροπή θέσης σε προσωποπαγή θέση Μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή−
μιο Θράκης. .........................................................................................
*Μετατροπή τακτικών θέσεων εκπαιδευτικού Προσω−
πικού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε προσω−
ποπαγείς θέσεις στο ΤΕΙ Πάτρας....................................

1
2
3
4
5
6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23604/1653
(1)
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης
και Αποχέτευσης στο Δήμο Βοΐου της Περιφερεια−
κής Ενότητας Κοζάνης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και του άρθρου
2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την
ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−
2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».
4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 325/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βοΐου, με τη συνημμένη οικονομοτεχνική
μελέτη βιωσιμότητας, αποφασίζουμε:
Την σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρ−
δευσης και Αποχέτευσης στο Δήμο Βοΐου της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του Ν. 1069/1980, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευ−
σης και Αποχέτευσης Βοΐου».
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Β.
είναι:
• Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή επέκταση, συντήρη−
ση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείρηση και λειτουργία
των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, άρ−
δευσης, αποχέτευσης καθώς και των γεωτρήσεων και
των δεξαμενών ύδρευσης και άρδευσης στο σύνολο
του Δήμου Βοΐου. Επίσης η κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
• Η προετοιμασία όλων των μελετών για να ικανο−
ποιηθεί η κυριότερη περιβαλλοντική υποδομή στο Δήμο
Βοΐου που δεν είναι άλλη από την εγκατάσταση δικτύων
αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου και η επεξεργασία
των λυμάτων με εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρι−
σμών.
• Η έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης,
αποχέτευσης.
• Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας
δικτύων, άρδευσης και αποχέτευσης.
• Η επιβολή και είσπραξη τελών ύδρευσης, άρδευσης
και αποχέτευσης οφειλόμενων λογαριασμών, καθώς και
προστίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
• Η αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και εφαρμογή των αντίστοιχων κανονι−
σμών δικτύων.
• Η συνεργασία με τη ΔΥΠΡΑ Α.Ε σε θέματα σχετικά
με τους σκοπούς της επιχείρησης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η διάρκεια της επιχεί−
ρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50) από τη δημοσί−
ευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυτικής Μακεδονίας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Έδρα της επιχείρησης ορί−
ζεται η δημοτική ενότητα Νεάπολης του Δήμου Βοΐου
και περιοχή αρμοδιότητάς της είναι η διοικητική περι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

φέρεια του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Το κεφάλαιο της επι−
χείρησης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: Ο τρόπος εκμεταλλεύσεως των έρ−
γων και υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.1069/1980 και με κανονισμούς που θα συνταχθούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Στην περιουσία της επι−
χείρησης ανήκουν τα έργα υδρεύσεως, αρδεύσεως και
αποχετεύσεως που έχουν εκτελεσθεί ή θα εκτελεσθούν
βάσει των μελετών που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν
στην περιοχή αρμοδιότητας της επιχειρήσεως όλοι ανε−
ξαιρέτως οι υπάρχοντες υπόνομοι και εγκαταστάσεις
υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων
υδάτων, καθώς επίσης και όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί
αγωγοί που εκβάλλουν αμέσως ή εμμέσως στο δίκτυο
και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών
αποβλήτων.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Οι πόροι της επιχείρησης
θεσπίζονται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 ήτοι:
− Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
− Το ειδικό τέλος επί του ακαθορίστου εισοδήματος εξ
οικοδομών που κείνται στην περιφέρεια του Δήμου.
− Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύ−
σεως.
− Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς τον
αγωγό υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
− Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
− Το τέλος άρδευσης.
Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος.
− Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητή.
− Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεων και
συνδέσεων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρητών
ή άλλων συναφών εργασιών.
− Οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων κατά
προτεραιότητα.
− Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης
και αποχέτευσης.
− Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από
την εκποίηση της.
− Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις.
− Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν.1069/1980, καθώς
και άλλη νόμιμη πρόσοδος.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές
(11) διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με
τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά είναι:
• επτά (7) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και εξ αυτών
οι τρεις (3) προέρχονται από τη μειοψηφία.
• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
• Τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης.
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση,
ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών,

παράλληλα δε μειώνεται ο αριθμός των δημοτών από
τρεις (3) σε δύο (2).
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκα−
τάσταση των νέων μελών.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί
την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός
του ο Αντιπρόεδρος.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Γ. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδι−
κασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
άνω των δύο (2) ετών.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
Βοΐου.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, σε
βάρος του προυπολογισμού του Δήμου Βοίου έτους
2012, ύψους 50.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Μαΐου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 28795/2261
(2)
Απασχόληση σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και
Εξαιρέσιμες Ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπι−
κού των Δασικών Υπηρεσιών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006).
γ) Του άρθρου 1 παρ. 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιε−
χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώ−
σεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ 299/Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
δ) Του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ
195/Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα
και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών, και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας της Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
2. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/Β΄)
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της
αριθ. ΔΙΑΔΠ /Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) από−
φαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη−
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.».
3. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3−11−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ−Ρ2Λ), όπου παρέχο−
νται «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου
εργασίας» και εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραμματείς
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον καθορισμό με
απόφασή τους, των ωρών έναρξης εργασίας των υπη−
ρεσιών τους, των εποπτευόμενων από την Περιφέρεια
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού
της περιφέρειάς τους πλην των σχολικών μονάδων της
δημόσιας εκπαίδευσης».
4. Τις ανάγκες των δασικών υπηρεσιών των Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων αναφορικά με την υλοποίηση
του προγράμματος δασοπροστασίας και την εν γένει
την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που
τους έχουν εκχωρηθεί.
5. Την ανάγκη απασχόλησης σε 24ωρη βάση του
μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπηρετούντος προσωπικού για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων δασοπροστασίας και την
εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρό−
γραμμα Δασοπροστασίας έτους 2012 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
1538/Β΄/2012) και μέχρι του ποσού των 241.465,00 € και
συγκεκριμένα μέχρι ποσού στον κωδικό 0511 88.400,00 €,
στον κωδικό 0512 96.165,00 € και στον κωδικό 0711
56.900,00 € για το σύνολο των υπαλλήλων των δασικών
υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την απασχόληση σε 24ωρη βάση
καθ’ όλο το έτος, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών
και Εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, για το σύνολο ή μέ−
ρος του μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπηρετούντος προσωπικού
των Δασικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας των κλάδων:
1. ΔΕ Δασοφυλάκων – Γεωτεχνικών,
2. ΔΕ16 Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών,
3. ΤΕ και ΔΕ Τεχν. Δομ. Έργων,
4. Δε Τεχν. Χειρ. Μηχανημάτων,
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5. ΥΕ Δασοφυλάκων, και
6. ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας.
Β. Στην πιο πάνω απασχόληση θα μετέχουν οι υπάλλη−
λοι βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο στο ετήσιο πρόγραμ−
μα δασοπροστασίας, απόφαση 169558/1673/27−4−2012
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1538/Β΄/2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 30 Μαΐου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
(3)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
Με την αριθ. 253/2012 απόφαση του Δημάρχου Αγίου
Νικολάου, που εκδόθηκε έπειτα από την αριθ. 13291/
29−11−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 3156/30−12−2011)
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/
2006, του άρθρου 219 παρ. 1, 2, και 5 του Ν. 3584/
2007, των άρθρων 102 και 254 του Ν. 3852/2010 κατατάσ−
σεται αυτοδίκαια στο Δήμο Αγίου Νικολάου από 1−1−2012
η Τσιχλή Φωτεινή του Νικολάου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχό−
λησης σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΥΕ
Καθαριστριών (με 4ωρη απασχόληση).
(Αριθ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό
του Δήμου Αγίου Νικολάου οικονομικού έτους 2012: 6346/
26−3−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3414/10−4−2012).
*(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 528/Γ΄/18.5.2012)
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 120109/6427
(4)
*Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής του Ν.2520/97 για
την αναγνώριση της ιδιότητας του Αγρότη, νέου
Αγρότη, εργάτη γης στην Π.Ε. Αχαΐας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2520/1997 περί «μέτρων για τους Νέους Αγρό−
τες».
2. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 337410/98 (Β 712) κοινή
υπουργική απόφαση Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
Αποκέντρωσης Οικονομικών και Γεωργίας «Περί λεπτο−
μερειών εφαρμογής του Ν.2520/97 κ.λπ. και την τροπο−
ποίηση αυτής με αριθμ. 356366/8−6−99 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄1119).
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7−6−2010)
άρθρο 283 παρ. 3 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
4. Την αριθ. 191209/3232/26−10−2011 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Ανάθεση άσκησης
τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» (ΦΕΚ 2513/Β΄/7−11−2011).
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5. Το γεγονός ότι η θητεία της προηγούμενης Επι−
τροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3141/22−
03−2010 Απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. /
106/23−03−2010) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
13312/31−03−2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας (ΦΕΚ 124/Β΄/06−05−2011) έληξε στις 31−03−2012.
6. Τις υπ’ αριθμ. 12447/10−02−2012 και 1039/619/07−05−
2012 Απαντήσεις της Α ΔΟΥ Πατρών και Ε.Α.Σ. Πατρών
αντίστοιχα στο υπ’ αριθμ. 71419/3629/22−03−2012 έγγρα−
φό μας «περί ορισμού εκπροσώπων» και τις εισηγήσεις
της Υπηρεσίας μας λόγω Υπηρεσιακών μεταβολών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος της Π.Δ.Ε. /Π.Ε. Αχαΐας, απο−
φασίζουμε:
− Συνιστούμε και συγκροτούμε επιτροπή αποτελού−
μενη από τους :
1. Καφάση Σουλτάνα του Ζήση με Α.Δ.Τ. ΑΕ 709175 με
βαθμό Β ως πρόεδρο με αναπληρώτριά της την Μαρού−
λα Κυριακίδου του Δημητρίου με βαθμό Δ με Α.Δ.Τ. ΑΕ
710483, Γεωπόνοι και οι δύο της Υπηρεσίας μας.
2. Γριτσώνη Φίλιππα του Κων/νου με Α.Δ.Τ. Χ303326,
Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Πατρών με αναπληρωτή του τον
Μπατάλη Κων/νο του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. Κ815951 Γραμ−
ματέα Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Πατρών.
3. Σωτηροπούλου Ελένη του Χρήστου (ΔΕ/Α) με Α.Δ.Τ.
Χ297857 με αναπληρώτριά της την Καρατζά Βασιλική
του Πάικου (ΔΕ/Α) με Α.Δ.Τ. Ν560915, εφοριακοί και οι
δύο που υπηρετούν στην Α Δ.Ο.Υ. Πατρών.
4. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Σπυρούλια Ελένη
του Σταύρου με Α. Δ. Τ. Χ 295322 με βαθμό Β με ανα−
πληρώτρια την Παπαγεωργοπούλου Μαγδαληνή του
Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 204006 με βαθμό Β, υπάλληλοι
της Υπηρεσίας μας.
5. Εισηγητής της Επιτροπής θα είναι ο Φραγκούλιας
Κων/νος του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Ν 219469 με βαθμό Δ
με αναπληρώτρια την Λιαρομμάτη Μάρθα του Νικολάου
με Α.Δ.Τ. Φ441504 με βαθμό Δ΄, Γεωπόνοι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας μας.
6. Έργο της επιτροπής θα είναι η εξέταση των αιτή−
σεων των ενδιαφερομένων για την απόδειξη της ιδιό−
τητας αυτών ως αγροτών, νέων αγροτών εργατών γης
προκειμένου να επωφεληθούν από τα ευεργετικά μέτρα
του Ν. 2520/97.
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής (2).
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 258/ΥΟΔΔ/30.5.2012).
Πάτρα, 15 Μαΐου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
*Μετατροπή θέσης σε προσωποπαγή θέση Μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή−
μιο Θράκης.
Με την αριθ. Α4711/9−5−2012 Πράξη του Πρύτανη του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/
2007 και των άρθ. 20 του Ν. 4009/2011, α) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙ−
ΤΑΙ ο Εμμανουήλ Παρασκάκης, του Νικολάου, Επίκουρος
Καθηγητής του Τομέα Υγείας του Παιδιού του Τμήματος
Ιατρικής, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» στη
θέση της βαθμίδας που κατέχει, επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα και β) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ η μετατροπή της
θέσης του Εμμανουήλ Παρασκάκη, του Νικολάου σε
προσωποπαγή θέση Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του
Τομέα Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής, κατ’
εφαρμογή της παρ. 8 του αρθ. 77 του Ν. 4009/2011.
*(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ528/18−5−2012).
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ
F

(6)
*Μετατροπή τακτικών θέσεων εκπαιδευτικού Προσωπι−
κού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωπο−
παγείς θέσεις στο ΤΕΙ Πάτρας.
Με την αριθ. 14695/08−05−2012 ταυτάριθμη απόφαση
Προέδρου Τ.Ε.Ι. Πατρών και σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄/6−9−2011) οι ακόλουθες τακτικές θέσεις υπη−
ρετούντων Καθηγητών Εφαρμογών του Ιδρύματός μας,
τις οποίες κατέχουν τα παρακάτω μέλη Εκπαιδευτικού
Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών χωρίς
διδακτορικό δίπλωμα μετατρέπονται αυτοδικαίως σε
προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας βαθμίδας, τις οποίες
και καταλαμβάνουν.
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*(Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ528/18−5−2012).
Ο Πρόεδρος
Σ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02018160806120004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

