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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7004/3/47−ε (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7004/3/47/27.11.2007 απόφα−

σης του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 2266).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α΄ 231).

3. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 232).

4. Το π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241).

5. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/44/30.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Πα−
ναγιώτη Χηνοφώτη» (Β 1974).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 1 της 7004/3/47/27.11.2007 
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών 
(Β΄ 2266) προστίθεται εδάφιο 20 ως εξής:

«20. Την έκδοση αποφάσεων για αποσπάσεις από μία 
αρχή σε άλλη του ίδιου υπουργείου ή Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου, του μόνιμου πολιτικού προσωπι−
κού, πράξεων αποδοχής αίτησής του για παραίτηση και 
αποφάσεων λύσης της υπαλληλικής του σχέσης (άρθρα 
68 παρ. 2, 148 παρ. 5 και 156 παρ. 1 του ν. 3528/2007)».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ

F     

  Αριθμ. 2/9185/0025 (2)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Κ.Ε.Δ. Α.Ε.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 1558/1985 

«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/
τ.Α΄/26.9.1985).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2469/1997 «Πε−
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
Κρατικών Δαπανών» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/14.3.1997).

3) Την υπ’ αριθμ. 423/2007 (ΦΕΚ Β 1948/3.10.2007) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4) Την από 22.2.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Κ.Ε.Δ. Α.Ε.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αύξηση του Με−
τοχικού Κεφαλαίου της Κτηματικής Εταιρείας του 
Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.) κατά το ποσό των επτά εκα−
τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσί−
ων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (7.780.410,86 €), 
το οποίο, κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσί−
ων Επενδύσεων 2007, είχε εγγραφεί στις υπ’ αριθμ. 
2/9335/0095/9.2.2007 (ΣΑΕ 0515), 2/77360/0095/4.12.2007 
(ΣΑΕ 0515), 55128/ΔΙΟ17639/14.12.2007 (ΣΑΕ 019/5), ΣΤ4/Π/
Φ.6/ΑΣ7327/23.1.2007 (ΣΑΕ 094/5), ΣΤ4/Π/Φ.6/ΑΣ7476/
27.2.2007 (ΣΑΕ 094/5), ΣΤ4/Π/Φ.6/ΑΣ7896/13.8.2007 (ΣΑΕ 
094/5), 33493Φ.531.23/24.7.2007 (ΣΑΕ 050/5), 1312.1/31/
07/16.10.2007 (ΣΑΕ 089/5) εντολές κατανομής, για την 
εκτέλεση έργων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Εξωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ανωτέρω αύξηση θα γίνει με την έκδοση ονομα−
στικών μετοχών ίσης αξίας με το ποσό των επτά εκα−
τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσί−
ων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (7.780.410,86 €), 
το οποίο αντιπροσωπεύει ισόποση επιχορήγηση που 
καταβλήθηκε από τον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) στην Κ.Ε.Δ. Α.Ε. 
κατά το έτος 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

      Aριθμ. Κ2−4583 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

που υπηρετούν στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρει−
ών και Πίστεως της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το χρονικό διάστη−
μα από 1.4.2008 έως 31.12.2008. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/31.12.2003 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 « Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 88/8.8.1985 ΠΥΣ (ΦΕΚ 
142/Α΄/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΥΣ 
33/30.5.1997 (ΦΕΚ 109/Α΄/1997) όμοια.

4) Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α΄/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
Εμπορίου και Τουρισμού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5) Το π.δ. 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της» 

6) Την υπ’ αριθμ.  Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ/19955/8.10.2007 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο»

7) Την υπ’ αριθμ. Β3−374/15.11.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγ−
γράφων με εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα 
Εμπορίου, στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, στους 
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους των Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Α/
Φ19/ΟΙΚ./19955/8.10.2007 απόφασης».

8) Το γεγονός ότι η προκύπτουσα δαπάνη για το 
χρονικό διάστημα από 1.4.2008 έως 31.12.2008 για τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου ανέρχεται σε Ευρώ 66.000 
περίπου και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0511 του φορέα 
35/140.

9) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την δαπάνη για την εργασία εκτός ωρών 
εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Διεύθυν−
ση Α.Ε. και Πίστεως (Τμήμα Α΄ και Β΄ και Γραμματεία 
αυτής) της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, οσάκις παρίσταται ανάγκη, από 15ης 
απογευματινής μέχρι 22ας βραδινής, μέχρι εξήντα (60) 
ώρες το ανώτερο το μήνα για κάθε υπάλληλο, για το 
χρονικό διάστημα από 1.4.2008 έως 31.12.2008 ως εξής: 

• δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων της Διεύθυνσης του 
Κλάδου Π.Ε.

• τριών (3) υπαλλήλων της Διεύθυνσης του Κλάδου 
Δ.Ε. 

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης θα διενεργείται με πράξη του αρμόδιου Προϊστα−
μένου της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως, ενώ με πράξη 
στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση 
των ωρών της υπερωριακής εργασίας.

 Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από τη 
Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ΄ μετά από τη Συγκρό−
τηση Συνεργείου και τη σχετική Βεβαίωση του Προ−
ϊσταμένου της Διεύθυνσης με τα ονόματα των απα−
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σχοληθέντων υπερωριακά και τις ώρες εργασίας που 
πραγματοποιούν κάθε μήνα.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. 

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

F
      Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.47909 (4)
Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής για τη δια−

πίστωση της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας 
και τη διαπίστωση της ιδιότητας του δικαιούχου των 
παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 3454/7.4.2006 (ΦΕΚ 

75/Α΄/7.4.2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές 
διατάξεις».

2. Των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/19.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».

3. Τα υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Οικογένειας.

Άρθρο 1
Έργο της Επιτροπής για τη διαπίστωση της
απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και τη

διαπίστωση της ιδιότητας του δικαιούχου των
παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 8 του ν. 3454/2006 λειτουργεί η Επιτροπή για τη 
διαπίστωση της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας 
και για τη διαπίστωση της ιδιότητας του δικαιούχου 
των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων, έργο 
της οποίας είναι:

α) η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται από 
οικογένειες πολυτέκνων, οι οποίες απώλεσαν την ιδι−
ότητά τους αυτή ύστερα από σχετική απόφαση της 
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας καθώς 
και η εξέταση των ενστάσεων τριτέκνων οικογενειών, 
οι οποίες δεν διαπιστώθηκαν ως τέτοιες, σύμφωνα με 
αποφάσεις της προαναφερόμενης Συνομοσπονδίας

β) η διαπίστωση της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότη−
τας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς 
τις οικογένειες τριτέκνων ύστερα από κοινοποίηση της δι−
καστικής απόφασης από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

2. Για την επίτευξη του έργου της Επιτροπής απαι−
τείται όπως:

• Κατά την εξέταση των ενστάσεων παρίστανται 
οι ενιστάμενοι στην Επιτροπή, εφόσον το επιθυμούν, 
ύστερα από σχετική πρόσκληση τους γι’ αυτό, σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις περί κλήτευσης, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/1999) «Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας και λοιπές 
διατάξεις».

• Η Α.Σ.Π.Ε. να διαβιβάζει υποχρεωτικά τους φακέλους 
των ενισταμένων στην Επιτροπή, μέσα σε τρεις ημέρες από 
την παραλαβή του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής.

• Επί πλέον δικαιολογητικά, μπορούν να προσκομι−
στούν στην Επιτροπή έως τρεις ημέρες πριν την καθο−
ρισμένη ημερομηνία εξέτασης κάθε ένστασης.

• Οι αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στους 
ενδιαφερομένους καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενο 
φορέα εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
λήψης τους.

Άρθρο 2
Σύνθεση − Διορισμός μελών

1. Ως μέλη της Επιτροπής για τη διαπίστωση της απώ−
λειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και τη διαπίστωση 
της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις 
οικογένειες τριών τέκνων διορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ν. 3454/2006, 
τα κατωτέρω πρόσωπα:

• Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αποφασιστική 
ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.

• Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείο του Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Έναν υπάλληλο του οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμ−
βούλιο

• Έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ελλάδας, ο οποίος ορίζεται από το Διοι−
κητικό της Συμβούλιο.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Πρόεδρου του της Επιτροπής για τη 

διαπίστωση της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας 
και τη διαπίστωση της ιδιότητας του δικαιούχου των 

παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων

1. Ο Πρόεδρος ορίζει εισηγητές των θεμάτων είτε μέλη 
της Επιτροπής, είτε ειδικούς εισηγητές αναλόγως της 
ιδιαιτερότητας των προς συζήτηση θεμάτων.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί με απόφασή του 
να εκχωρεί σε μέλος της αρμοδιότητές του.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προέδρου, εξουσιο−
δοτημένο μέλος της Επιτροπής ασκεί το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων αυτού καθώς και όσες του έχει αναθέσει 
με απόφαση του ο Πρόεδρος αυτής.

Άρθρο 4
Γραμματεία του Συμβουλίου − Πρωτόκολλο −

Σφραγίδα

1. Η Επιτροπή για την διαπίστωση της απώλειας της 
πολυτεκνικής ιδιότητας και την διαπίστωση της ιδιότη−
τας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες 
τριών τέκνων υποστηρίζεται από μονομελή γραμματεία, 
η οποία ορίζεται με την απόφαση διορισμού των με−
λών της Επιτροπής και αποτελείται από υπάλληλο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί το πρωτόκολ−
λο αυτού, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα 
εξερχόμενα έγγραφα καθώς και οι προσκλήσεις των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου, αλλά και κάθε σχετικό 
με τη λειτουργία της Επιτροπής έγγραφο.

3. Στην Γραμματεία του Συμβουλίου τηρείται το βιβλίο 
προσκλήσεων των μελών καθώς και το βιβλίο πρακτικών 
των συνεδριάσεων αυτού.
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Άρθρο 5
Λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το 
μήνα και εκτάκτως οσάκις τούτο απαιτείται από τις 
υπάρχουσες ανάγκες ή αν ζητηθεί από τον Πρόεδρο 
του ή τα μισά συν ένα των μελών του.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών 
και του γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής 
Ηθικής και Δεοντολογίας για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του οργάνου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Απριλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 22319/5155 (5)
      Συμπλήρωση − τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης 
Δήμου Πατρέων Ν. Αχαΐας». 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 8635/22.7.2004 απόφασή μας (ΦΕΚ 
1235/τ.Β΄/12.8.2004), περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Πατρέων».

4. Την υπ’ αριθμ. 14/26.2.2008 νεώτερη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργα−
νισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πατρέων Ν. Αχα−
ΐας» «περί συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του 
Ν.Π.Δ.Δ.», καθώς και την υπ’ αριθμ. 121/27.2.2008 όμοια 
του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 7 − θέμα 
1ο/14.3.2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ 
της συμπλήρωσης του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
και την σύσταση δυο (2) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων προσωπικού.

5. Του άρθρου 27 του ν. 2081/1991, με το οποίο προστέ−
θηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 
του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ.14/26.2.2008 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Ορ−
γανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πατρέων», 
περί συμπλήρωσης − τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του και με την πρόβλεψη, όπως 
παρακάτω:

Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες δυο (2) 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4, 5, 

7 του ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο 
Ν.Π.Δ.Δ. από δημοτική επιχείρηση, μετά την διάσπαση−
μετατροπή αυτής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 
διατάξεις:

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ1 1

ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 8635/22.7.2004 από−
φασή μας.

Από την απόφαση αυτή δημιουργείται δαπάνη μόνο 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός 
Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δ. Πατρέων», το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 52.000 € και 
είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑΕ 10 6021, 10 6052 και 10 
6022 των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2008 του 
Ν.Π.Δ.Δ. και επομένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 8 Απριλίου 2008 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
      Αριθμ. 22335/5159 (6)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. με την 
επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέ−
νων (ΚΑΠΗ)».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 239/1988 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Πατρέων, περί ψήφισης 
του Ο.Ε.Υ. του Κ.Α.Π.Η., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Α 17811/1988 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 400/τ.Β΄/15.6.1988.

4. Την υπ’ αριθμ. 10/2008 νεώτερη απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Κ.Α.Π.Η.», «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του 
υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπ’ αριθμ. 7 
− θέμα 6ο/14.3.2008 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί 
υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.» και τη σύσταση εννέα (9) προσω−
ρινών προσωποπαγών θέσεων διαφόρων κατηγοριών 
και ειδικοτήτων. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του 
άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 10/2008 απόφαση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.» περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και με την πρό−
βλεψη, όπως παρακάτω:
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Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες εννέα 
(9) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 § 4, 5, 7 του 
ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η.» από δημοτική επιχείρηση, 
μετά τη διάσπαση – μετατροπή αυτής, σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Φυσικοθεραπευτής (μειωμένο 
ωράριο) ΤΕ10 1

2. Ιατρός (μειωμένο ωράριο) ΠΕ11 1

3. Υπάλληλοι γραφείου  ΔΕ1 2

4. Καθαρίστριες  ΥΕ 2

5. Κοινωνικός Λειτουργός  ΤΕ9 1

6. Νοσηλεύτρια  ΤΕ 1

7. Οικιακή Βοηθός  ΥΕ 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α 17811/1988 απόφα−
ση του Νομάρχη Αχαΐας.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Κ.Α.Π.Η.» έτους 2008 και επομένων ετών, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται στο ποσό των 165.000€ και είναι εγ−
γεγραμμένη στον ΚΑ 10.6021 (τακτικές αποδοχές υπαλ−
λήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 8 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
       Αριθμ. 22317/5154 (7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 134/2005 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, καθώς και 
την όμοια με τον υπ’ αριθμ. 884/31.10.2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων περί 
ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., που εγκρίθηκαν με την 
υπ’ αριθμ. 24407/2005 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1956/τ.Β΄/30.12.2005.

4. Την υπ’ αριθμ. 153/2008 νεώτερη απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτικό Ωδείο Πατρών», «περί τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.» 
και την υπ’ αριθμ. 7 − θέμα 3ο/14.3.2008 γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την 

οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» 
και τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του 
άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2) 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 § 4, 5, 7 του 
ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» από δημοτι−
κή επιχείρηση, μετά την διάσπαση – μετατροπή αυτής, 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕ 1

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 24407/2005 απόφασή 
μας.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δη−
μοτικό Ωδείο Πατρών» έτους 2008 και επομένων ετών, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 640.000€ 
και είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 6021 (Τακτικές απο−
δοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου) και 
ποσό 135.000€ στον Κ.Α. 6052 «εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 9 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
      Αριθμ. 22331/5158 (8)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοι−
ας» Δήμου Πατρέων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 1/17.6.2003 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός 
Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας» Δήμου Πατρέων «περί 
ψήφισης του νέου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.» καθώς και την 
όμοια με αριθμό 443/19.6.2003 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία εγκρίνει 
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τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 13329/26.9.2003 απόφασή 
μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1523/τ.Β΄/15.10.2003. 

4. Την υπ’ αριθμ. 6/2008 νεώτερη απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτι−
κός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας» Δήμου Πατρέων, «περί 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. 
του Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπ’ αριθμ. 7 − θέμα 5ο/14.3.2008 
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. 
Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίη−
σης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός 
Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας» Δήμου Πατρέων και τη 
σύσταση δεκαεπτά (17) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του 
άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 6/2008 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρό−
νοιας» Δήμου Πατρέων περί τροποποίησης του Οργα−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και με την πρόβλεψη, 
όπως παρακάτω:

Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες δεκαεπτά 
(17) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 § 4, 5, 
7 του ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας 
Πρόνοιας» Δήμου Πατρέων από δημοτική επιχείρηση, 
μετά την διάσπαση – μετατροπή αυτής, σύμφωνα με 
τις προαναφερόμενες διατάξεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ2 3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) 1

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ1 4

 ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ (ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ) 1

 ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΥΕ (ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΟΥ) 1

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ) 1

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ
(Μειωμένο Ωράριο) ΤΕ (ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ) 1

ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΥΕ1 1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΥΕ16 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13329/26.9.2003 από−
φασή μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1523/τ.Β΄/
15.10.2003. 

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δη−
μοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας» Δήμου Πατρέων 
έτους 2008 και επομένων ετών, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 500.000€ και είναι 

εγγεγραμμένη στον ΚΑ 6021 (Αποδοχές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου – Τακτικές αποδοχές).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 9 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
      Αριθμ. 22322/5156 (9)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη» Πατρών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. .3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 10022/1954 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 48/11.3.1954, τ.Β΄) περί έγκριση του 
Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και της υπ’ 
αριθμ. 36239/1964 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 319/12.8.1964 τ.Β΄), 54084/1969 κοινής υπουργικής 
απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προ−
εδρίας Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 
456/19.7.1969 τ.Β΄), 35601/4986/1977 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 571/20.6.1977 τ.Β΄), 70304/17.10.1978 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 979/10.11.1978 
τ.Β΄), τροποποιήσεις του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Βιβλιο−
θήκης Πατρών.

4. Τις υπ’ αριθμ. 16/6.10.2000 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, καθώς 
και την όμοια με τον υπ’ αριθμ. 851/13.11.2000 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4350/14.6.2001 απόφασή 
μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 835/τ.Β΄/2.7.2001 καθώς 
και τη διόρθωση – συμπλήρωση σφάλματος αυτής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/τ.Β΄/14.1.2002 περί τροποποί−
ησης του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, 
και την υπ’ αριθμ. 19/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, καθώς 
και την όμοια με την υπ’ αριθμ. 885/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, που εγκρί−
θηκαν με την υπ’ αριθμ. 9212/1940/21.2.2008 απόφασή μας 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 379/τ.Β΄/6.3.2008.

5. Την υπ’ αριθμ. 3/2008 νεώτερη απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πατρών», «περί τροποποίησης και συμπλή−
ρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπ’ 
αριθμ. 7 − θέμα 2ο/14.3.2008 γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με την οποία γνω−
μοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» και τη 
σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του 
άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 3/2008 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες τέσσερις 
(4) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 § 4, 5, 7 του 
ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» από 
δημοτική επιχείρηση, μετά την διάσπαση – μετατροπή 
αυτής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ −
ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΙΑ (1) ΤΕ1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 

ΜΙΑ (1) ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΜΙΑ (1) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΜΙΑ (1) ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 10022/1954, 36239/1964, 
54084/1969, 35601/4986/1977, 70304/17.10.1978 αποφάσεις 
του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και οι υπ’ αριθμ. 
4350/14.6.2001, και 9212/1940/2008 προηγούμενες απο−
φάσεις μας. 

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» έτους 2008 και επομέ−
νων ετών, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 140.000€ και είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 6021 
(Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 8 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
      Αριθμ. 22326/5157 (10)
Συμπλήρωση − τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι−

κής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων Ν. Αχαϊας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 12119/3.8.1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 1648/
τ.Β΄/24.8.1999), περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πα−
τρέων», καθώς και τις όμοιες με αριθμούς 6802/14.5.2003 
(ΦΕΚ 646/τ. Β΄/23.5.2003) και 6752/24.5.2004 (ΦΕΚ 982/τ. 
Β΄/30.6.2004), περί έγκρισης τροποποίησης − συμπλή−
ρωσης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων.

4. Την υπ’ αριθμ. 119/27.2.2008 νεώτερη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων Ν. Αχαΐας «περί 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου» και την υπ’ αριθμ. 7 − θέμα 4ο/14.3.2008 γνω−
μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, 
με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του 

υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. του Δήμου και την σύσταση διακο−
σίων πέντε (205) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων.

5. Του άρθρου 27 του ν. 2081/1991, με το οποίο προστέ−
θηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 
του π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 119/27.2.2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, περί συ−
μπλήρωσης − τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

Α. Συστήνονται οι παρακάτω αναφερόμενες διακόσιες 
πέντε (205) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4, 5, 7 
του ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Δήμο 
από δημοτική επιχείρηση, μετά την διάσπαση−μετατροπή 
αυτής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΕΠ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ 1
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ 1
ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 1
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕ 1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕ 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΕ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΕ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕ 3
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΔΕ 1
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ 1
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 1
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕ 38
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ 5
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΕ 10
ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 82
ΟΔΗΓΩΝ ΥΕ 2
ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΥΕ 1
ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΕ 7
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ 1

ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΕ 3
ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΥΕ 1
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΥΕ 6
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΕ 1
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΕ 2
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ − ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΥΕ 1
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ − ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ − ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΥΕ 2
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ − ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ − ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΥΕ 1
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ 3
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ 8
ΚΛΗΤΗΡΩΝ − ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΥΕ 1
ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΥΕ 1

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 12119/3.8.1999, 
6802/14.5.2003 και 6752/24.5.2004 αποφάσεις μας.

Από την απόφαση αυτή δημιουργείται δαπάνη μόνο 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 3.345.000 € 
και είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑΕ 10 6021, 20 6021, 20 
6021.100, 20 6021.200, 20 6021.300, 30 6021, 35 6021, 40 
6021, 45 6021 και 50 6021 των εξόδων του προϋπολογι−
σμού έτους 2008 του Δήμου και επομένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 8 Απριλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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