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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 (1)
Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα−

στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή 
της, σε εκτέλεση του άρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 
63/Α΄/3−5−2010).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 «Προσαρ−

μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/13 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε−
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α΄).

β) Tης παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 
244/Α΄/4.12.1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης».

 γ) των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του
Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στό−
χους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ/Α΄/44/2004).

δ) του άρθρου 5 και των παραγράφων 4, 5, 6 του άρ−
θρου 6 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση 
και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία 
και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102 Α΄).
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ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 3448/06 
«Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου 
τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» 
(ΦΕΚ 57/Α΄).

στ) του παραρτήματος 3, του Ν. 3845/10 «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/Α΄/6−5−2010).

2) Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής από τη Δημόσια 
Διοίκηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

3) Την ανάγκη βελτίωσης και αναβάθμισης της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας 
Διοίκησης προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις καθώς 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας.

4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα−
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της

1. Οι φορείς οι οποίοι σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της οφείλουν να 
προβούν στην απλούστευση των διαδικασιών αυτών 
εφόσον δεν είναι αρκούντως απλές.

2. Ως διαδικασίες μη αρκούντως απλές νοούνται κυ−
ρίως οι διαδικασίες των οποίων η εφαρμογή συνεπά−
γεται:

• προβλήματα και δυσχέρειες από άποψη πολυπλο−
κότητας (εμπλοκή πολλών συναρμόδιων φορέων, πολυ−
άριθμες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά),

• επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με πάνω από έναν 
φορείς έως την ολοκλήρωση του αιτήματος και αδυνα−
μία ενημέρωσής του από έναν και μόνο φορέα για την 
εξέλιξη του αιτήματός του,

• ασάφειες και αντιφάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
• απαρχαιωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις,
• μη φιλικότητα χρήσης από τους ενδιαφερόμενους 

(συγκεντρώνει παράπονα από τους χρήστες, παρουσι−
άζονται καθυστερήσεις) και χειρισμού από τους υπαλ−
λήλους (προκαλούνται συχνά λάθη, καθυστερήσεις, 
παρανοήσεις),

• απουσία δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αι−
τήματος από τον ενδιαφερόμενο,

• επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων με περιττό 
διοικητικό βάρος,

• επιβάρυνση των δημοσίων υπηρεσιών με περιττές δι−
οικητικές διαδικασίες και επιπλέον κόστος λειτουργίας,

• αδυναμία διασφάλισης της διαφάνειας,
• προβλήματα στην πρόσβαση του πολίτη και των 

επιχειρήσεων στις απαραίτητες πληροφορίες,
• σημαντικό χρόνο διεκπεραίωσης και προβλήματα 

στην ηλεκτρονική διεκπεραίωσή τους κ.λ.π.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο της απλούστευσης

Η απλούστευση των διαδικασιών της παρ. 1 της πα−
ρούσας περιλαμβάνει, ιδίως, θεσμικές ρυθμίσεις για την 
απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες 
αυτές, μείωση των εμπλεκομένων φορέων και ομαδοποί−
ηση ομοειδών καθηκόντων, μείωση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών με κατάργησή τους ή αντικατάστασή 
τους με υπεύθυνη δήλωση ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών, κατάργηση της υποβολής δικαιολογη−
τικών όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρε−
σία, ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, συντόμευση του 
χρόνου διεκπεραίωσης και καθορισμός αποκλειστικών 
προθεσμιών, έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση 
και απεριόριστη διάρκεια, αναδιάρθρωση των σταδίων 
αδειοδότησης, μείωση των περιττών σημείων ελέγχου, 
ομαδοποίηση ενός μέρους αδειών και εγκρίσεων, σιω−
πηρή έγκριση αιτήματος του ενδιαφερομένου εάν έχει 
παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία από την 
υποβολή της αίτησης, δυνατότητα επαφής του ενδια−
φερόμενου με έναν μόνο φορέα έως την ολοκλήρωση 
του αιτήματος και ενημέρωσής του από έναν και μόνο 
φορέα για την εξέλιξη του αιτήματος, παροχή δυνα−
τότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον 
ενδιαφερόμενο, κ.λπ.

Άρθρο 3
Στάδια εφαρμογής της απλούστευσης

Κατά την απλούστευση των ανωτέρω διαδικασιών οι 
υπόχρεες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης προ−
βαίνουν σε:

Α. Καταγραφή των διαδικασιών αρμοδιότητας των 
οικείων φορέων που σχετίζονται με την πρόσβαση σε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της 
και οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά.

Β. Αποτύπωση, για κάθε μία διαδικασία ξεχωριστά, του 
νομικού πλαισίου που διέπει τη συγκεκριμένη διαδικασία, 
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πρόσβαση 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε δραστηριότητα με 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή εγκατάσταση στην ελ−
ληνική επικράτεια και για την άσκησή της, των αρμόδιων 
αρχών διεκπεραίωσης, των συναρμόδιων υπηρεσιών, 
των σταδίων της διαδικασίας, των δικαιολογητικών κα−
θώς και των τυχόν απαραίτητων παραβόλων/πληρωμών 
προς το Δημόσιο ή προς τρίτους και του απαιτούμενου 
χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Γ. Εντοπισμό των σημείων των διαδικασιών και δια−
τυπώσεων που τις καθιστούν μη συμβατές με τις απαι−
τήσεις της Οδηγίας.

Δ. Εντοπισμό των σημείων των διαδικασιών και διατυ−
πώσεων που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την ηλεκτρο−
νική διεκπεραίωση τους.

Ε. Εντοπισμό των απαραίτητων ενεργειών απλούστευ−
σης των διαδικασιών.

ΣΤ. Διαμόρφωση προτάσεων απλούστευσης/ανασχε−
διασμού διαδικασιών.

Ζ. Έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για την απλού−
στευση της συγκεκριμένης διαδικασίας και δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Χρόνος εφαρμογής της απλούστευσης

Η απλούστευση των διαδικασιών, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, στους κλάδους υπηρεσιών τουρι−
σμού, λιανικού εμπορίου και εκπαίδευσης πρέπει να ολο−
κληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 2010 και στους λοιπούς 
κλάδους έως τον Ιούνιο 2011, σύμφωνα με το συνημμένο 
χρονοδιάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ−
ρος της παρούσας.

Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες

Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των αποφάσεων 
της παρ. 3 της παρούσας είναι οι υπηρεσίες Οργάνωσης 
ή/και Απλούστευσης Διαδικασιών των υπόχρεων φορέ−
ων ή οι προβλεπόμενες από τον οργανισμό των οικείων 
φορέων αντίστοιχες υπηρεσίες και, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν αυτές, οι καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές 
μονάδες. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των 
απαραίτητων για την εκτέλεση της παρούσας απόφα−
σης ενεργειών των ανωτέρω υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Χρονοδιάγραμμα απαιτούμενων ενεργειών σε κλά−
δους υπηρεσιών τουρισμού, εμπορίου και εκπαίδευσης

Α/
Α Ενέργεια Υπόχρεη υπηρεσία ΧΡΟΝΟΔΙΑ−

ΓΡΑΜΜΑ

1

Καταγραφή και απο−
τύπωση διαδικασίας 
(δικαιολογητικά, 
προϋποθέσεις κλπ) 
Ορισμός εκπροσώ−
πων−ενημέρωση του 
ΥΠΕΣΑΗΔ

Δ/σεις Απλούστευ−
σης/Οργάνωσης 
των Υπουργείων 
σε συνεργασία με 
τις καθ’ ύλην αρ−
μόδιες υπηρεσίες 
των Υπουργείων

Έως 1 μήνα 
από την 
δημοσίευση 
της παρού−
σας 

2

Έλεγχος απλούστευ−
σης και συμβατότη−
τας διατυπώσεων και 
διαδικασιών με την 
Οδηγία

Δ/σεις Απλούστευ−
σης Οργάνωσης 
των Υπουργείων 
σε συνεργασία με 
Δ/ση Απλούστευ−
σης της ΓΓΔΔ&ΗΔ

Έως 2 μήνες 
από την 
δημοσίευση 
της παρού−
σας

3

Απλούστευση και 
ανασχεδιασμός δι−
αδικασιών (έκδοση 
ΚΥΑ και δημοσίευση)

Καθ’ ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο και 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Έως 31 Δε−
κεμβρίου 
2010

2. Χρονοδιάγραμμα απαιτούμενων ενεργειών σε λοι−
πούς κλάδους υπηρεσιών που θα προσδιοριστούν έως 
την 31 Δεκεμβρίου 2010

Α/Α Ενέργεια Υπόχρεη υπηρεσία ΧΡΟΝΟΔΙΑ−
ΓΡΑΜΜΑ

1

Καταγραφή και 
αποτύπωση διαδι−
κασίας (δικαιολογη−
τικά, προϋποθέσεις 
κλπ) Ορισμός εκ−
προσώπων−ενημέ−
ρωση του ΥΠΕΣΑΗΔ

Δ/σεις Απλούστευ−
σης/Οργάνωσης 
των Υπουργείων 
σε συνεργασία με 
τις καθ’ ύλην αρ−
μόδιες υπηρεσίες 
των Υπουργείων

Έως 3 μήνες 
από την 
δημοσίευση 
της παρού−
σας 

2

Έλεγχος απλού−
στευσης και συμβα−
τότητας διατυπώσε−
ων και διαδικασιών 
με την Οδηγία

Δ/σεις Απλούστευ−
σης Οργάνωσης 
των Υπουργείων 
σε συνεργασία με 
Δ/ση Απλούστευ−
σης της ΓΓΔΔ&ΗΔ

Έως 6 μήνες 
από την 
δημοσίευση 
της παρού−
σας

3

Απλούστευση και 
ανασχεδιασμός δι−
αδικασιών (έκδοση 
ΚΥΑ και δημοσίευση 
αυτής)

Καθ’ ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο και 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Έως 30 Ιου−
νίου 2011

F

    Αριθμ. 36190/Β. 1821 (2)
Εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης και αποδέσμευ−

σης κεφαλαίων του υποκαταστήματος της BANK 
SADERAT IRAN στην Αθήνα σύμφωνα με τους Κα−
νονισμούς 423/2007/ΕΚ και 668/2010/ΕΚ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 54 και 90 του 

Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκ−
συγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,

γ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 1 έως 5 του Π.Δ. 249/1998 (Α΄ 186) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988)»,

ε) του π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει,

στ) του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) «Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη−
ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 49,

ζ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
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»,

η) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
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2. Την υπ’ αριθμ. 2672/03.12.2009 (Β΄ 2408) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη»,

3. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξε−
ων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον 
περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 
του ν. 1892/1990»,

4. Την υπ’ αριθμ. 1001939 ΕΞ/29.1.2010 (Β΄ 77) του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου−
σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γε−
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 423/2007 του Συμ−
βουλίου της 19−04−2007 (OJ L 103/20−04−2007) σχετικά 
με «ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν»,

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 668/2010 
του Συμβουλίου της 26−07−2010 (OJ L 195/27−07−2010) για 
«την εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
με αριθμό 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά 
μέτρα κατά του Ιράν»,

7. Την απόφαση του Συμβουλίου της 26−07−2010 (OJ L 195/
27−07−2010) για «περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για 
την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ»,

8. Το με στοιχεία CFSP/ATH/0048/10/10−08−2010 COREU 
του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο γνωστοποι−
είται, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η 
πρόθεση της αρμόδιας αρχής της Ελλάδος για την απο−
δέσμευση κεφαλαίων ορισμένων λογαριασμών του υπο−
καταστήματος της BANK SADERAT IRAN στην Αθήνα.

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

1. Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οι−
κονομικής Πολιτικής−ΓΔΟΠ), ως αρμόδια αρχή για την 
εφαρμογή των Κανονισμών 423/2007/ΕΚ και 668/2010/
ΕΚ, μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του μέτρου της 
δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχεί−
ων στο υποκατάστημα της Τράπεζας «BANK SADERAT 
IRAN» στην Ελλάδα καθώς και για την ολική ή μερική 
αποδέσμευση κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
αναφερόμενης στο ανωτέρω στοιχείο 7 απόφασης αλλά 
και των δύο Κανονισμών.

2. Οι πληρωμές του υποκαταστήματος της BANK 
SADERAT IRAN στην Αθήνα που αφορούν: (α) την μι−
σθοδοσία του υπάρχοντος προσωπικού της Τράπεζας 
κατά την ημερομηνία έκδοσης του Εκτελεστικού Κα−
νονισμού με αριθμό 668/2010 του Συμβουλίου σε λογα−
ριασμούς που το υποκατάστημα τηρεί είτε στην ίδια 
Τράπεζα, είτε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, 
(β) τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις της προς 
το Ελληνικό Δημόσιο, (γ) τις υποχρεώσεις της προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα,
(δ) ης υποχρεώσεις για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, 
(ε) το ενοίκιο των γραφείων της, (στ) τα κοινόχρηστα 
για την λειτουργία των γραφείων της, (ζ) κεφάλαια και 
οικονομικούς πόρους που προορίζονται αποκλειστικά 
για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και 
εξόφληση. δαπανών οι οποίες συνδέονται με την παροχή 
νομικών υπηρεσιών καν (η) κεφάλαια και οικονομικούς 
πόρους που προορίζονται, σύμφωνα με την εθνική νομο−
θεσία, αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων 
για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή 
φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, 

μπορούν να εκτελούνται στο εξής χωρίς ειδική κατά 
περίπτωση έγκριση αποδέσμευσης. Για τις λοιπές κα−
τηγορίες πληρωμών και εν γένει συναλλαγών της BANK 
SADERAT IRAN η Τράπεζα της Ελλάδος καταρτίζει συ−
γκεντρωτικές καταστάσεις ανά κατηγορία των ολικώς ή 
μερικώς αποδεσμευτέων κεφαλαίων, ανά πελάτη ή συ−
ναλλασσόμενο ή επενδυτή και ανά κωδικό λογαριασμού 
ή συναλλαγής. Οι καταστάσεις αυτές, εγκρινόμενες από 
τον Υπουργό Οικονομικών, έχουν άμεση εφαρμογή.

3. Για την επιλογή των προς αποδέσμευση κεφαλαίων 
η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει, σε συνεργασία με 
τυχόν άλλες αρμόδιες αρχές, εάν τα ονόματα των πελα−
τών ή συναλλασσομένων ή το αντικείμενο των συναλλα−
γών περιλαμβάνονται στους καταλόγους των ανωτέρω 
Κανονισμών ή άλλων Κανονισμών της Ε.Ε. ή αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επιβάλλουν 
ως κύρωση τη δέσμευση κεφαλαίων για οποιαδήποτε 
παράβαση του διεθνούς δικαίου. Εντός του πλαισίου 
των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο 
άρθρο 55Α του Καταστατικού της, σε συνδυασμό με 
το ν. 3601/2007 και το ν. 3691/2008, η Τράπεζα της Ελ−
λάδος θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή εκ μέρους της 
BANK SADERAT IRAN και των λοιπών ελεγχόμενων από 
αυτήν προσώπων, της παρούσας απόφασης, των δύο 
Κανονισμών καθώς και τυχόν νέων Κανονισμών που θα 
εκδοθούν για το ίδιο θέμα.

4. Ως προς τη διαδικασία εντοπισμού και δέσμευσης 
κεφαλαίων των φυσικών και νομικών προσώπων που 
αναφέρονται στους καταλόγους των ανωτέρω Κανονι−
σμών, εφαρμόζονται αναλόγως από την Επιτροπή του 
άρθρου 7 και τον Υπουργό Οικονομικών οι διατάξεις 
του άρθρου 49 του ν. 3691/2008. Το ίδιο ισχύει και ως 
προς τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα 
κεφάλαια έχουν δεσμευτεί, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο εδάφιο στ΄ και ως προς το δικαίωμα του Υπουργού 
για ολική ή μερική αποδέσμευση κεφαλαίων, σύμφωνα 
με το εδάφιο ζ΄ του ιδίου άρθρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία υπογρα−
φής της. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. Φ 22/6131/576 (3)
Χορήγηση έγκρισης άδειας κτιριακού και μηχανολογικού 

εκσυγχρονισμού του εργοστάσιου παραγωγής υγρών 
απορρυπαντικών, λευκαντικών, απολυμαντικών προϊ−
όντων, παραγωγής μαργαρινών και συναφών τροφί−
μων και κατάψυξη συντήρηση ευπαθών προϊόντων 
της UNILEVER – KNORR A.B.E.E που βρίσκεται στo 
Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του Ν. 3325/05 και άλλων διατάξεων 
και σύμφωνα με το άρθρο 28 αυτού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
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αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 16 και 28,

β) του άρθρου 4 του Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως 
ισχύει.

γ) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει,

δ) του πδ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την 
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄),

ε) του πδ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.3521/33/13−4−2010 (ΦΕΚ 418 Β΄) 
απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους 
Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους Διευθύνσε−
ων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γ.Γ.Β. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης του δικαιώματος να υπογρά−
φουν με εντολή Υπουργού».

3. Την αίτηση της UNILEVER – KNORR A.B.E.E. για την 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3325/05 και άλ−
λων διατάξεων έγκριση της κτηριακής και μηχανολογι−
κής επέκτασης του εργοστασίου της, παραγωγής υγρών 
απορρυπαντικών προϊόντων, παραγωγής μαργαρινών 
και συναφών τροφίμων και κατάψυξη συντήρηση ευπα−
θών προϊόντων που βρίσκεται στo Δήμο Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη Ν. Αττικής.

4. Την αρ. πρωτ. Φ796/3506//Φ.Περιβ.9/20−5−2010 από−
φαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας 
Αττικής.

5. Την από 7−7−2010 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπ. Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία η εν λόγω 
επένδυση κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την ανά−
πτυξη της εθνικής οικονομίας, αποφασίζουμε:

Την κατά παρέκκλιση της παρ. 2γ του άρθρου 16 του
Ν. 3325/05 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν. 1360/1983/(ΦΕΚ 65Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 28 του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α΄), έγκριση χορήγησης 
άδειας κτηριακής και μηχανολογικής επέκτασης, του 
εργοστασίου παραγωγής υγρών απορρυπαντικών, λευ−
καντικών και απολυμαντικών προϊόντων της UNILEVER −
KNORR−ABEE που βρίσκεται στην οδό Λεγάκη 22 του 
Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Η έγκριση αφορά 
κτηριακή επέκταση 3.853,64 τμ και μηχανολογική επέ−
κταση ισχύος 1.164,24 KW – θερμικής 427 KW,για την 
παραγωγή μαργαρινών και συναφών τροφίμων και την 
κατάψυξη συντήρηση ευπαθών προϊόντων, σύμφωνα με 
τα θεωρηθέντα σχεδιαγράμματα και τους κάτωθι όρους 
και περιορισμούς:

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών να εφοδιασθεί με 
άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης της 
Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς – Νομαρχία Πειραιά Δ/νση Ανά−
πτυξης.

2. Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την χορήγηση 
άδειας λειτουργίας να έχει αυξήσει κατά 120 τις θέσεις 
εργασίας.

3. Να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους και περιο−
ρισμούς που έχουν εγκριθεί με την αρ. Φ.796/3506/Φ.Πε−
ριβ. 9/20−5−2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής.

4. Η κτηριακή επέκταση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με το ΓΟΚ χωρίς παρεκκλίσεις.

5 Η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης δεν θα 
υπερβαίνει ανά πενταετία το δέκα τοις εκατό (10%) του 
μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας, με 
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα 
εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμο−
σφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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F

    Αριθμ. 5118.28/02/2010 (4)
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού 

του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου Β΄ εξαμήνου 2010 .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας.» (ΦΕΚ 213 Α΄/07−10−2009).

γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/05−11−2009) 
όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 89 Α΄/16−06−2010).

2. Την αριθ. Οικ. 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, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

3. Τις αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003, 2/16606/0022/
24−4−2009 και 2/14924/0022/1−4−2010 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

4. Την αριθ. 112/2010 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
του Λ.Τ. Λέσβου.

5. Το αριθ. 1372/06−08−2010 έγγραφο Λ.Τ Λέσβου, απο−
φασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, χιλίων διακοσίων 
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(1.200) ωρών για έναν (01) ΙΔΑΧ και πέντε (05) μόνι−
μους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Λ.Τ. Λέσβου, για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών κατά το β΄ εξάμηνο 2010 και 
ειδικότερα:

− Σύνταξη και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων.
− Επίβλεψη των εκτελούμενων λιμενικών έργων.
− Έλεγχος αριθμού διακινούμενων επιβατών − οχημά−

των και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων.
− Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος των παραλια−

κών χώρων και είσπραξη τελών.
− Έλεγχος και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται 

στα λιμάνια της νήσου Λέσβου.
− Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ.
− Παροχή υπηρεσιών σε πλοία όπως υδροδότηση.
− Καθαρισμός, παρακολούθηση, διαφύλαξη χερσαίων 

χώρων λιμένων.
2. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλη−

σης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

3. Για τη δαπάνη ύψους 6.000,00 ΕΥΡΩ περίπου που 
θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία, υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Λ. Ταμείου 
Λέσβου, έτους 2010, στον ΚΑΕ 0261 και δεν βαρύνεται 
ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

4. Η παραπάνω υπερωριακή εργασία θα πραγματο−
ποιείται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των 
ωρών 17.00−21.00 και μέχρι συμπληρώσεως των χιλίων 
διακοσίων (1.200) ωρών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέ−
λεσης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται ο Πρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ ενός μήνα από τη 
δημοσίευσή της.

  Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F

Αριθμ. Φ.2/5/οικ. 17992/2570 (5)
Κατανομή Ειδικού Κεφαλαίου του πρώην ΟΑΠ−ΔΕΗ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛONTOΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 132 του Ν. 3655/08 (Φ.Ε.Κ 58/τ.Α΄/08) 

«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις».

2. Του άρθρου 21 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/11−5−2010) 
«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες δι−
ατάξεις».

3. Του Π.Δ 187/2009 (Φ.Ε.Κ 214/τ.A΄/2009) περί διορισμού 
Υπουργών και Υφυπουργών, του Π.Δ 185/2009 «Ανασύ−
σταση Υπουργείων» και του Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός 
και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Την με αρίθμ. 34819/49/2009 (ΦΕΚ 2441/Β/11−12−2009) 
απόφαση περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

5. Την με αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/7−10−2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων».

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών 2672/03−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β) 
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλ−
λιπου Σαχινίδη, αποφασίζουμε:

1) Κατανέμουμε το Ειδικό Κεφάλαιο του τέως Οργανι−
σμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ που είναι κατατεθει−
μένο στην Τράπεζα της Ελλάδος στον με αρίθμ. IBAN 
GR 2301000240000000250082131 λογαριασμό και που 
στις 28/6/2010 ανέρχεται στο ποσό των 136.355.926,09 
€ ως εξής:

α) Στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ ποσοστό 76% και ποσό 
103.630.503,83 €.

β) Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ−ΔΕΗ ποσοστό 24% και ποσό 
32.725.422,26 €.

2) Η Τράπεζα της Ελλάδος καλείται με την κοινοποί−
ηση της απόφασης αυτής να μεταφέρει το ποσό των 
103.630.503,83 € στο λογαριασμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ/ΤΑΠ 
ΔΕΗ με αριθμό 250133650 και IBAN GR 870100024000
0000250133650.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 27923/2056 (6)

Παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή
με εντολή Νομάρχη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 περ. η΄ (τελευταίο 

εδάφιο) του Π.Δ 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης» (ΦΕΚ 21/Α).

2. Την αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλειας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον υφυπουργό Εσωτερικών.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1353/Β/29.9.2005).

4. Την αριθ. πρωτ 13088/789/27.3.2009 απόφασή μας 
με την οποία τοποθετήθηκε προϊστάμενος της Γενικής 
Δ/νσης ο Καρακώστας Κωνσταντίνος, ύστερα από επι−
λογή του από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή του Νομαρ−
χιακού Διαμερίσματος Ξάνθης να υπογράφει με εντολή 
μας (με εντολή Νομάρχη) τη χορήγηση και ανάκληση 
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των αδειών αρμοδιότητας Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κτηνιατρικής του φο−
ρέα μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 25 Αυγούστου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 21/2010 (7)
Αποδοχή των με αριθμό 300 και 307/2010 αποφάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου που 
αφορούν στη μεταφορά μέρους από το πλεονάζον 
προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσί−
ου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)» στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργα−
νισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρ−
τεμις» και στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων για το μεταφερόμενο προσωπικό».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 269 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−06).
2. Τη με αριθμό 300/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή του καταλόγου 
των εργαζομένων που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό 
της αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου», (ΔΕΑΔΑ).

3. Τη με αριθμό 307/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου με την οποία μέρος πλεονάζοντος προσωπικού 
της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.ΑΔ.Α) 
μεταφέρεται στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός 
Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις».

4. Τη με αριθμό 237/25−08−2010 βεβαίωση της Προέ−
δρου για την εγγραφή των πιστώσεων σχετικών με τη 
δαπάνη που προκαλείται από τη μεταφορά του προσω−
πικού στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικ. έτους 
του Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζει ομόφωνα:

− την αποδοχή των με αριθμό 300/2010 και 307/2010 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν:

α) στον κατάλογο των εργαζομένων που αποτελούν 
πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμα−
ρουσίου» (ΔΕΑΔΑ) και

β) στη μεταφορά μέρους από το πλεονάζον προσωπι−
κό της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Α) 
στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Μουσείων 
Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις»:

− τη μεταφορά του προσωπικού που θα πραγματοποιη−
θεί όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 269
του Ν. 3463/2006.

− τη σύσταση πέντε (5) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Μουσείων Δήμου 
Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» ήτοι:

Ειδικότητα Αριθμός 
Θέσεων Ονοματεπώνυμο Πατρώ−

νυμο

ΠΕ Γεωλόγος −
Παλαιοντολόγος 1 ΚΩΛΕΤΤΗ ΛΗΔΑ ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ Κλητήρων 1 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΣ

ΔΕ Διοικητικού 2
ΜΠΛΑΟΥΤ ΔΑΦΝΗ ΧΕΡΜΑΝ

ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ Διοικητικού 1 ΣΠΑΘΑΡΗ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. για 
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία βαρύνει τους Κ.Α. 
10−6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
Βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικό 
επιδόματα)» ποσού ύψους 28.845,00 € (αναφέρεται η 
αναλογία του ποσού από 9° έως 12° μήνα με το Δώρο 
Χριστουγέννων) και Κ.Α. 10−6052.001 με τίτλο «Εργοδοτι−
κές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 
υπέρ ΙΚΑ» ποσού ύψους 8.091,00€.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους περίπου 104.500,00€ και θα προβλέπεται στον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό με τους αντίστοιχους Κ.Α. 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου 
«Αμαρυσία Άρτεμις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2010

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ − ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ

F
    Αριθμ. 92/2010 (8)
Αποδοχή των με αριθμό 300/2010 και 310/2010 αποφά−

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσί−
ου που αφορούν στη μεταφορά μέρους από το πλε−
ονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α)» στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ποιό−
τητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου» και σύσταση προ−
σωποπαγών θέσεων για το μεταφερόμενο προσω−
πικό.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 269 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−06).
2. Τη με αριθμό 300/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή του καταλόγου 
των εργαζομένων που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό 
της αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου», (ΔΕΑΔΑ).

3. Τη με αριθμό 310/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου με την οποία μέρος πλεονάζοντος προσωπικού 
της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.ΑΔ.Α) 
μεταφέρεται στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμαρουσίου».
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4. Τη με αριθμό 93/2010 βεβαίωση του Προέδρου σχε−
τική με την εγγραφή των πιστώσεων σχετικών με τη 
δαπάνη που προκαλείται από τη μεταφορά του προσω−
πικού στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικ. έτους 
του ΝΠΔΔ., αποφασίζει ομόφωνα:

− την αποδοχή των με αριθμό 300/2010 και 310/2010 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν:

α) στον κατάλογο των εργαζομένων που αποτελούν 
πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμα−
ρουσίου» (ΔΕΑΔΑ) και

β) στη μεταφορά μέρους από το πλεονάζον προσωπι−
κό της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Α) 
στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου»:

− τη μεταφορά του προσωπικού που θα πραγματοποιη−
θεί όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 269
του Ν. 3463/2006.

− τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέ−
σης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο ΝΠΔΔ 
με την επωνυμία «Οργανισμός Περιβάλλοντος Χωροταξί−
ας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου» ήτοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΜΑΝΑΧΙΑΡΗ 
ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠ για 
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία βαρύνει τους ΚΑ
10−6021 με τίτλο «τακτικές αποδοχές» ποσού ύψους 
5.752,24 (αναφέρεται η αναλογία του ποσού από 9° έως 
12° μήνα με το Δώρο Χριστουγέννων) και ΚΑ 10−6052.001 
με τίτλο «εισφορές υπέρ ΙΚΑ» ποσού ύψους 2.161,68. Για 
τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους πε−
ρίπου 27.627,12 € και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό με τους αντίστοιχους ΚΑ του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότη−
τας Ζωής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2010

Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 22/2010 (9)
Αποδοχή των με αριθμό 300/2010 και 309/2010 αποφά−

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσί−
ου που αφορά στη μεταφορά μέρους από το πλε−
ονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α)» στο ΝΠΔΔ με την επωνυ−
μία «Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου» και 
σύσταση προσωποπαγών θέσεων για το μεταφερό−
μενο προσωπικό.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 269 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−06).
2. Τη με αριθμό 300/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή του καταλόγου 
των εργαζομένων που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό 
της αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου», (ΔΕΑΔΑ).

3. Τη με αριθμό 309/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου με την οποία μέρος πλεονάζοντος προσωπικού 
της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.ΑΔ.Α) 
μεταφέρεται στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Βορέειος Βι−
βλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου».

4. Τη με αριθμό 163/24−08−2010 βεβαίωση της Προέ−
δρου σχετική με την εγγραφή των πιστώσεων σχετικών 
με τη δαπάνη που προκαλείται από τη μεταφορά του 
προσωπικού στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικ. 
έτους του ΝΠΔΔ., αποφασίζει ομόφωνα:

− την αποδοχή των με αριθμό 300/2010 και 309/2010 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν:

α) στον κατάλογο των εργαζομένων που αποτελούν 
πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμα−
ρουσίου» (ΔΕΑΔΑ) και

β) στη μεταφορά μέρους από το πλεονάζον προσωπι−
κό της αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου» (Δ.Ε.Α.Δ.Α) 
στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αμαρουσίου»,

− τη μεταφορά του προσωπικού που θα πραγματοποιη−
θεί όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 269
του Ν. 3463/2006.

− τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στο 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αμαρουσίου» ήτοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΗ 
ΖΑΜΠΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟ−
ΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠ για 
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία βαρύνει τους ΚΑ
10−6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» (Περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) ποσού ύψους 15.000,006 και ΚΑ 10−6052 με 
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου» ποσού ύψους 4.500,00 €.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 54.000,006 και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό με τους αντίστοιχους ΚΑ του ΝΠΔΔ 
«Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2010

Η Πρόεδρος
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΟΣΤΡΟΥ  
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