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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33096
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό υπάλ−
ληλο που έχει διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23−12−2003
(ΦΕΚ Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40).
2. Το αριθμ. 52025/31−5−2010 έγγραφο του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης, σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής ερ−
γασίας ενός (1) αστυφύλακα.
3. Την αριθμ.250623/4/5/1−6−2006 διαταγή της Γ.Α.Δ.Θ.
/Τ.Α.Π., με την οποία διατέθηκε ο ανωτέρω, για την προ−
σωπική ασφάλεια του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
4. Την Α.Π. 32590/22−9−1998 απόφαση του Γενικού
Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία του Γραφείου
Δημάρχου Θεσσαλονίκης σε εικοσιτετράωρη βάση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ετη−
σίως περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10.03/6042.01
του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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Αριθμ. 38798/5912
(4)
Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση της σχετι−
κά με τον Ορισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των
ακόλουθων τριών έργων ευθύνης του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. «Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρε−
σίες ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για
κανονιστικές και συναφείς υποθέσεις»
2. «Ανάπτυξη και Λειτουργία ολοκληρωμένης ηλε−
κτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής πληροφόρησης επι−
βατών για τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς προσβάσι−
μη σε εθνικό επίπεδο − «e−Public Transport»»
3. «Ανάπτυξη και λειτουργία «Ηλεκτρονικής Ακαδημί−
ας Οδήγησης − Drive Academy» του ΥΜΕ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. Α/251) Διαχεί−
ριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α) «Δι−
αχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»
και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 αυτού.
3. Την υπ’ αριθμ. 10071/ 23.03.2001 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ανώνυμης
Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 324/τ.Β),
όπως τροποποιήθηκε α) με την υπ’ αρ. 17919/07.08.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
(Φ.Ε.Κ. 1099/τ.Β), β) με την υπ’ αριθμ. 34910/27−12−2007 απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2428/τ.Β) με την οποία
η εταιρεία μετονομάστηκε σε Διοικητική Μεταρρύθμιση Α.Ε.,
και γ) με την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/4201/12−02−2008 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου
32 παρ. 2 του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α), η εταιρεία με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφάσισε
την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «Διοικητική
Μεταρρύθμιση Α.Ε.» σε «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
4. Την υπ’ αριθμ. 263/24.04.2002 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας
‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 528/ τ.Β).
5. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.Α/2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’ όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υπη−
ρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/8070/26−03−2008 (Φ.Ε.Κ. 529/τ.Β)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
8. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.
1352/τ.Β/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν. 2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 κοινή από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 411/τ.Β/05.04.2002) και ισχύει.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
10. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
11. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14−2−05)
«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την απο−
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε με
τον Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10−11−05).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/95)
«Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις.
13. Την υπ’ αριθμ. 62324/6476/18−11−2009 (Φ.Ε.Κ. 492/
19−09−2009 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) απόφαση του πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων περί διορισμού του Θεοχάρη Τσιόκα στη Θέση
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με την υπουργική
απόφαση 54100/13000 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δι−
καιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού ή με εντολή
Υφυπουργού στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
κλπ» Φ.Ε.Κ. Β 1449 (22−09−2004) άρθρο 2, αποφασίζουμε:
1. Την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
της Εταιρείας με την Επωνυμία «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου
για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών έργων ευθύνης
του Υπουργείου, με τίτλους:
a) «Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρεσίες
ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για κανονι−
στικές και συναφείς υποθέσεις»
b) «Ανάπτυξη και Λειτουργία ολοκληρωμένης ηλεκτρο−
νικής υπηρεσίας ψηφιακής πληροφόρησης επιβατών για
τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς προσβάσιμη σε εθνικό
επίπεδο − «e−Public Transport»»
c) «Ανάπτυξη και λειτουργία «Ηλεκτρονικής Ακαδημίας
Οδήγησης − Drive Academy» του ΥΜΕ.
2. Τον ορισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων ως Κυρίου των περιγραφόμενων στην προ−
ηγούμενη παράγραφο της παρούσας έργων.
3. Την εξουσιοδότηση για την διαπραγμάτευση του πε−
ριεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Συμφωνίας
καθώς και την υπογραφή της από τον Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για λογα−
ριασμό του Κυρίου των Έργων, ως επίσης και την υπογραφή
των σχετικών Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη των Έργων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»).
4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω αναφε−
ρομένου έργου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εβδομήντα
ευρώ (21.819.070,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
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Η απόφαση αυτή να έχει ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής της, και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Aριθμ. 13797
(6)
Μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας
Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

Παπάγου, 3 Αυγούστου 2010

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. 10165
(5)
Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων του Γρα−
φείου του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού και καθο−
ρισμός καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν
στις θέσεις αυτές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρο 80 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 13 του Π.Δ.63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).
4. Του Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 35/Α΄/1−3−2010).
5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:
1. Τη διαβάθμιση τριών (3) θέσεων διοικητικών υπαλ−
λήλων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
55 παρ. 13 του Π.Δ. 63/2005 και του Π.Δ.15/2010 για το
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, ως εξής:
Μία (1) θέση με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας Π.Ε.
Δύο (2) θέσεις με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ των κατη−
γοριών Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε..
2. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν
τις πιο πάνω θέσεις καθορίζονται ως εξής: Επικουρούν
στο έργο του το Γενικό Γραμματέα για την εξυπηρέτηση
του οποίου αποσπάστηκαν και ειδικότερα:
α) Ο υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας Π.Ε.
θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένου και θα κατευθύνει και
συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε θέ−
σεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, θα φροντίζει,
επίσης, για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής
μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του Γραφείου
όπου υπηρετεί και θα ασκεί τα καθήκοντα που του
αναθέτει ο οικείος Γενικός Γραμματέας.
β) Οι λοιποί υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα που τους
αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Γενικός Γραμμα−
τέας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
107/Α/30−05−1997).
2. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του τρόπου
κάλυψης της δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε
κανονιστικής πράξης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006,
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις υπ’ αριθ. 16/22−02−2007 «Νέο Θεσμικό πλαίσιο των
Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19−12−2007 «Διευκρινήσεις
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου
θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επι−
χειρήσεις» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την υπ’ αριθ. 43254/31−07−2007 (Φ.Ε.Κ. 1492/Β/
17.08.2007) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
«Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία
διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοι−
νωφελών επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006».
6. Την υπ’ αριθ. 50891/10−09−2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/Β/
14−09−2007) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, «Οι−
κονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και
Κοινοτικών Επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του
Ν. 3812/2009, με τις οποίες παρατείνεται έως 31−12−2010
η προθεσμία για τη μετατροπή των υφιστάμενων αμιγών
επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995 σε επιχειρή−
σεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
8. Την υπ’ αριθ. 250/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ν. Καζαντζάκη με την οποία εγκρίνεται η
μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρεί−
ας Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση.
9. Την από το Νοέμβριο 2009 σχετική οικονομοτεχνική
μελέτη και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Σχεδια−
σμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για τη βιωσι−
μότητα της Κοινωφελούς επιχείρησης, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής
Εταιρείας Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επι−
χείρηση ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
(Κ.Ε.Δ.Κ.).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙ−
ΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ).
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ν.
Καζαντζάκης είναι:
α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η πα−
ροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του
πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος,

