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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.50/οικ. 11784/742
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερ−
μηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη−

κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22.4.2005).
2. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989)
«Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» και το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/
31.5.1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 396/1989».
3. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ
147/Α/27.6.2011).
4. Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α/27.6.2011).
5. Της υπ’ αριθμ. Υ352/8.7.2011 απόφασης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη»
(ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4483/1965 «περί
καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τι−
νών διατάξεων» (ΦΕΚ 118/Α/1965), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11
Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας
«Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966
(ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας περί
ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965».
9. Την ανάγκη προσαρμογής των μελών των σχετικών
με το θέμα φορέων στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.50/
503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) απόφασης του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της Φ.50/503/168/
19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για το χρονικό διάστημα έως και τις 31.10.2011, επι−
τρέπεται να εκδίδεται και η Υ.Δ.Ε. όπως αυτή καθορίζε−
ται στην υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11
Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφαση του Υπουργού Βιομηχανί−
ας. Οι παραπάνω Υ.Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλονται εντός
ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους.».
2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.40021/15155/1850
(2)
Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, για το έτος 2011,
στους δικαιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 124/1967 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου
14 του Ν. 1066/1980 (ΦΕΚ Α΄, 183), του άρθρου 12 του
Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ Α΄ 100) και του άρθρου 59 του Ν. 3518/
2006 (ΦΕΚ Α΄ 272).
2. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομί−
ας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 50 του
Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), για την ανάληψη από τους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ολόκληρου του ποσού των

πιστώσεων του προϋπολογισμού, από την έναρξη του
οικονομικού έτους 2011.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0635
του προϋπολογισμού των Ασφαλιστικών Οργανισμών
ύψους 1.259.250,00 € περίπου, που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και
τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
για τη θερινή περίοδο 2011, εφάπαξ επιδόματος αε−
ροθεραπείας ύψους 250,00 € στους ασφαλισμένους
και συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας, που
πάσχουν:
α) από φυματίωση,
β) από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση,
γ) από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού,
δ) από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80%
στην πνευμονική νόσο και
ε) όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων,
καρδιάς και ήπατος.
Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμό−
νων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος
αεροθεραπείας εφ’ όρου ζωής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι−
δόματος, είναι:
α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από
τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περί−
πτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33%,
β) οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανι−
σμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτού−
νται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά
το χρονικό διάστημα από 1.6.2011 μέχρι 31.8.2011, έστω
και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού, και
γ) οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών ορ−
γανισμών που δεν καταβάλλουν επιδόματα ασθενείας,
να προσκομίζουν γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου ή
κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την
οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της
θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά
το ως άνω χρονικό διάστημα.
Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση, δικαιούνται
του επιδόματος αεροθεραπείας και στις περιπτώσεις
που παίρνουν βοήθημα τύπου συντάξεως λόγω φυμα−
τιώσεως ή επίδομα διαιτολογίου.
3. Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές διατάξεις
κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλέπεται η χο−
ρήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτε−
ρου από αυτό που ορίζεται με την παρούσα απόφαση,
μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το
ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατά−
σταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.
4. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας:
• Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε
άλλη πηγή.
• Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοση−
λείας τους καταβάλλονται από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο
ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή παρέχονται σε
αυτούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής,
εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλο−
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νται οι ανωτέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο
τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 2β της απόφασης αυτής.
5. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως
από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανι−
σμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας
μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
6. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, θα
αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι
6 μήνες.
7. Το επίδομα αεροθεραπείας, δικαιούνται και οι συ−
νταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους ανα−
τρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31.8.2011, η
καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
συνταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλοδαπό,
που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα και ενηλικι−
ώθηκε πριν την 24.3.2010 ΤΖΙΚΑ (ΧΗΙΚΑ) ΕΝΚΕΛΕ−
ΝΤΑ (ENKELEDA) του ΑΖΙΣ (AZIS) και της ΒΟΥΛΕ
(VULE).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 340/20.7.2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι−
κής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από
13.1.2011 αίτηση της ΤΖΙΚΑ ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ του ΑΖΙΣ (AZIS),
που γεννήθηκε στην Αλβανία, την 14.2.1992 και κατοι−
κεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης),
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συ−
μπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα την 30.6.2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
5962/15.12.2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βορείου Αιγαίου.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(4)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 32256/10256/Π08/5/00269/Ε/Ν.3299/
04/27.7.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννή−
σου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΦΟΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ O.E.» που αναφέρεται σε εκσυγχρονι−
σμό ελαιοτριβείου, που βρίσκεται στο Δήμο Μεσσήνης
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του Νομού Μεσσηνίας. Το ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των επτακοσί−
ων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ
(746.626,00 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (447.886,90 €),
που αποτελεί ποσοστό 60 % του συνολικού ύψους της
ενισχυόμενης αρχικής επένδυσης ποσού επτακοσίων
σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα
ευρώ (745.739,00 €), ήτοι ποσού τετρακοσίων σαράντα
επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και
σαράντα λεπτών (447.443,40 €) και 50 % του συνολι−
κού ύψους των μελετών και αμοιβών συμβούλων ποσού
οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (887,00 €), ήτοι ποσού
τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών
(443,50 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν
ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και
πενήντα λεπτών (186.656,50 €) η οποία καλύφθηκε με
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
Για την υλοποίηση της επένδυσης έγινε χρήση με−
σομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου ύψους εκατόν
δώδεκα χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών
(112.082,60 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 25.7.2011. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν
νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
συνόλου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων σαρά−
ντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και
ενενήντα λεπτών (447.886,90 €), στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ O.E.».
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 24442/01−06−2011 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για τροποποιήσεις και ολοκληρώσεις επεν−
δυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 δεν απαιτείται η
γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
6 παρ. 15 του Ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 142/2011
(5)
Μεταφορά του προσωπικού της κατηργημένης «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ» και της
κατηργημένης «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗΣ ΟΙΑΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109, παρ. 7 του Ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/
2011.
4. Την υπ’ αριθμ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε η
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΡΑΣ» και η
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΑΣ».
5. Την υπ’ αριθμ. 4641/27.4.2011 και 4642/27.4.2011 από−
φαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα
Διοίκησης Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις οποίες
εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 49/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και καταργήθηκαν οι ανωτέρω επιχειρή−
σεις.
Α) Τη μεταφορά των εργαζομένων: 1) Σιγάλα Μακάριου
του Ιωάννη, ο οποίος υπηρετούσε στην κατηργημένη
«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θήρας» ως Διευθυντής
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
με την ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικός (Κοινωνιολόγος), σε
αυτοδίκαια συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο Θήρας με την ειδικότητα του Π.Ε. Διοικητικός και
2) Καφιέρη Μαρίας του Δημητρίου η οποία υπηρετούσε
στην κατηργημένη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Θήρας» με την ειδικότητα του Π.Ε. Ψυχολόγος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αυ−
τοδίκαια συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Θήρας με την ειδικότητα Π.Ε Ψυχολόγος.
Β) Τη μεταφορά των εργαζομένων: 1) Μπάμπα Θεοδώ−
ρας του Βασιλείου, η οποία υπηρετούσε στην κατηργη−
μένη «Κοινοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Οίας» με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την
ειδικότητα του Π.Ε. Διοικητικός (Περιβαλλοντολόγος),
σε αυτοδίκαια συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο Θήρας με την ειδικότητα του Π.Ε. Διοικητικός
καθώς και των 2) α) ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ του
ΜΑΚΑΡΙΟΥ − Ψυχολόγος, β) ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΦΛΩΡΑΣ
του ΠΕΤΡΟΥ − Νοσηλεύτρια, γ) ΣΙΓΑΛΑ ΕΠΙΦΑΝΙΑΣ του
ΑΡΤΕΜΙΟΥ − Οικογενειακή Βοηθός, δ) ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙ−
ΑΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ − Νοσηλεύτρια, ε) ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ
του ΣΩΤΗΡΗ − Οικογενειακή Βοηθός, στ) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ − Οικογενειακή Βοηθός,
ζ) ΒΕΝΙΟΥ ΦΛΩΡΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ − Νοσηλεύτρια, η) ΔΙΒΟ−

ΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ − Οικογενειακή Βοηθός, οι
οποίοι υπηρετούσαν στην κατηργημένη «Κοινοτική Κοι−
νωφελή Επιχείρηση Οίας» με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε αυτοδίκαια συνιστώμενες
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θήρας με τις ίδιες
ειδικότητες.
Γ) Οι ανωτέρω διέπονται ως προς τους όρους και το
ύψος της αμοιβής της εργασίας τους από τις συλλο−
γικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για
το προσωπικό των δήμων, λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους.
Δ) Η πράξη κατάταξης του ανωτέρω προσωπικού ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς
θέσεις θα εκδοθεί από το Δήμαρχο Θήρας.
Από την παραπάνω απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 21.000 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6021 του Προϋπο−
λογισμού του Δήμου Θήρας έτους 2011. Για τα επόμενα
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη περίπου 42.000 € η
οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θήρα, 16 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΛΩΡΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’αριθμ. Δ16γ/015/182/Γ απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 883/Β΄/19.5.2011, στη σελίδα 12631, στη 2η στήλη,
γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο ποσό: «5.300,00 €»,
στο ορθό: «1.300,00 €».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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