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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/23064/0022 (1)
Καθορισμός των καθ’ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας 

των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) που θα απασχοληθούν ως Επόπτες και 
Βοηθοί Εποπτών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων 
και Πληθυσμού−Κατοικιών 2011.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010 
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010),

β. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1997) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 
9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010) «Αποκατά−
σταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής»,

γ. του Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.02.1999) «Κάλυψη δαπα−
νών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010) 

«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,

δ. του άρθρου 17 του Ν.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄) «Ρύθμι−
ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»,

ε. του άρθρου 49, παράγραφος 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄),

στ. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργα−
νισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

ζ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα»,

η. του άρθρου 183 της αριθ. Υ350/08. 07.2011 (ΦΕΚ 1603/
Β/11.07.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομι−
κών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

2. Την υπ’ αριθμ. 12619/Α1−9571/29.10.2010 (ΦΕΚ 1996 Β΄) 
απόφαση «Καθορισμός των κατ’ έτος επιτρεπομένων 
ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

3. Το Π.Δ. 167/2008 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
Οικοδομών−Κτιρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών, κατά τα 
έτη 2010−2011» (ΦΕΚ 223 Α΄).

4. Την 1524/Γ5−473/14−2−2011 κοινή υπουργική απόφαση 
με θέμα «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογρα−
φών Κτιρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών, κατά τα έτη 
2010−2011» (ΦΕΚ 425 Β΄).

5. Το γεγονός ότι το έργο των Εποπτών και Βοηθών 
Εποπτών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυ−
σμού−Κατοικιών, απαιτεί διαρκείς μετακινήσεις, αλλά και 
παραμονή για όλο το χρονικό διάστημα των Γενικών 
Απογραφών, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, προκει−
μένου να διεκπεραιώσουν, μέσα στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες, τις προπαρασκευαστικές, απογραφικές και 
μεταπογραφικές εργασίες. Μεταξύ άλλων θα πρέπει:

− να φροντίσουν μέσω των Συντονιστικών Ομάδων Ερ−
γασίας, να πραγματοποιηθεί ο καθορισμός και η αναθεώ−
ρηση των αυτοτελών οικισμών σε κάθε Δήμο τη Χώρας,

− να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ύπαρξη και την 
έκταση τυχόν εκκρεμοτήτων στα διοικητικά όρια των 
δήμων της περιοχής τους και να μεριμνήσουν, μέσω 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης, για την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών ή το 
προσωρινό πάγωμά τους,

− να φροντίσουν για την ολοκλήρωση από τις Απο−
κεντρωμένες Διοικήσεις, όπου εκκρεμεί, της ονοματο−



22366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

θεσίας των οδών και πλατειών και της αρίθμησης των 
κτιρίων στην περιοχή ευθύνης τους,

− να κατανείμουν την περιοχή του νομού ή της Επο−
πτείας τους σε ζώνες ευθύνης για την ταχύτερη εκτέ−
λεση των οργανωτικών εργασιών και την καλύτερη πα−
ρακολούθηση και εποπτεία των προπαρασκευαστικών 
και εκτελεστικών εργασιών των Απογραφών,

− να φροντίσουν για την προμέτρηση των κατοικιών 
και των κατοικούμενων χώρων, προκειμένου, να διαχω−
ρίσουν και να κατανείμουν την περιοχή της Εποπτείας 
τους σε Απογραφικούς Τομείς και Απογραφικά Τμήματα 
− Τακτικά και Ειδικά − ανάλογα με τη γεωγραφική τους 
θέση, τη διοικητική τους διαίρεση, τα συγκοινωνιακά 
μέσα και τον αριθμό των κατοικιών,

− να οργανώσουν και να διενεργήσουν, κατά τόπους, 
τις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις των Τομεαρχών και 
των Απογραφέων,

− να μεριμνήσουν, για την εγκατάσταση των Τομεαρ−
χών στους αντίστοιχους Απογραφικούς Τομείς και να 
παραδώσουν στον κάθε Τομεάρχη το αντίστοιχο χαρτο−
γραφικό υλικό, στο οποίο θα απεικονίζεται ολόκληρη η 
εδαφική περιοχή του Τομέα του και η εδαφική περιοχή 
όλων των Απογραφικών Τμημάτων, καθενός χωριστά, 
τα οποία συνθέτουν τον Απογραφικό Τομέα,

− να παρακολουθούν επί τόπου τη διενέργεια των Απο−
γραφών Κτιρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών, με σκοπό την 
επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιασθούν,

− να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, μέχρι το τέλος δι−
εξαγωγής των Απογραφών με τους Τομεάρχες και του 
Απογραφείς της περιοχής τους και με επιτόπιες μετα−
βάσεις και τακτικούς ελέγχους να παρακολουθούν την 
πορεία και την ορθή εκτέλεση των εργασιών τους,

6. Την αριθμ. 2917/Α1−2208/1.4.2011 βεβαίωση της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής περί εξάντλησης του προβλε−
πόμενου ανώτατου ορίου των 60 ημερών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων 
διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα επτά 
ευρώ (2.275.117,00 €), για το οικονομικό έτος 2011, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΚΑΕ 5252), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις καθ’ υπέρβαση επιτρεπόμενες 
ημέρες εκτός έδρας των μονίμων και με σύμβαση Ι.Δ. 
αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων των κατη−
γοριών ΠΕ, TE και ΔΕ της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τις ανάγκες των 
Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών 
έτους 2011, ως εξής:

α. Κατηγορία ΠΕ
218 υπάλληλοι, μέχρι 150 ημέρες έκαστος
β. Κατηγορία TE
60 υπάλληλοι, μέχρι 150 ημέρες έκαστος 13 υπάλλη−

λοι, μέχρι 170 ημέρες έκαστος 4 υπάλληλοι, μέχρι 190 
ημέρες έκαστος

γ. Κατηγορία ΔΕ
145 υπάλληλοι, μέχρι 150 ημέρες έκαστος.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2011.
3. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα 

ημερών εκτός έδρας καθ’ όλη τη διάρκεια των Γενικών 
Απογραφών, για το έτος 2011.

4. Στο ανωτέρω όριο δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες 
εκτός έδρας για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνέ−
δρια, σεμινάρια ΙΝΕΠ−ΙΔΕ, εκπαίδευση−μετεκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Ö  
Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.79479 (2)
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξο−

χών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμμα−
τος σε Δήμους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 παρ. 6 εδ. Α΄ του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυ−

ξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/1998/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3106/2003 «Ανα−
διοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 30/2003/τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του Ν. 749/1948 «Περί Παιδικών εξο−
χών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 
200/1948/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/1994/τ.Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα.

5. Τις διατάξεις του από 24.6.49 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 144/1949/
τ.Α΄) «περί οργανώσεως και λειτουργίας παιδικών εξο−
χών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το από 14.4.1952 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 98/1952/τ.Α΄) και 
το Π.Δ. 272/1978 (Φ.Ε.Κ. 59/1978/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 441/1986 (Φ.Ε.Κ. 216/1986/τ.Α΄) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από 
24.6.49 Β.Δ. «περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδι−
κών Εξοχών» και του από 14.4.52 Β.Δ. «Περί καθορισμού 
λεπτομερειών τινών του Ν. 1727/1951 κ.λπ.», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα» όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το Π.Δ. 512/1988 (Φ.Ε.Κ. 232/1988/τ.Α΄), το οποίο τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το 
Π.Δ. 312/2001 (Φ.Ε.Κ. 210/2001/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 Β περ. 10 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπ. Οικονομικών κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 213 τ.Α΄).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

10. Το Β.Δ. 289/1970 (Φ.Ε.Κ. 89/1970/τ.Α΄) «περί μετο−
νομασίας του Εθνικού Ιδρύματος Εργαζόμενου Παιδι−
ού εις Κοινωνικόν Κέντρον Οικογένειας και Νεότητας, 
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως 
των διεπουσών τούτο διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Β.Δ. 385/1971 
(Φ.Ε.Κ. 115/1971/τ.Α΄), το από 18.3.1982 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 129/1982/
τ.Β΄) και το Π.Δ. 434/1985 (Φ.Ε.Κ. 156/1985/τ.Α΄).
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11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/2010 τ.Α΄).

12. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ2β/1541/20.4.99 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Κατάργηση του Κοινωνικού 
Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (Φ.Ε.Κ. 980/1999/
τ.Β΄).

13. Την αριθμ. Υ350 8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου (Β΄1603).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
λειτουργίας των Κατασκηνώσεων. Εκτιμάται πάντως 
ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.685.000,00 ευρώ πε−
ρίπου. Η ανωτέρω δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται 
η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λει−
τουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
έτους 2011 (Ειδ. Φ. 15 – 220 ΚΑΕ 2292) με τις οποίες εν 
συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι 
θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκη−
νώσεις.

15. Την αριθμ. ΔΥ5α/οικ. 65739/10−6−2011 απόφαση της 
Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη δέσμευση της σχετι−
κής πίστωσης που καταχωρίστηκε με α.α. 56454 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Για το έτος 2011 η οργάνωση και η λειτουργία των 
Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προ−
γράμματος, που αποτελούσε αρμοδιότητα του Κ.Κ.Ο.Ν. 
και του Π.Ι.Κ.Π.Α., ανατίθεται στους παρακάτω Δήμους 
ως ακολούθως:

α/
α ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ − 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1. ΠΕΝΤΕΛΗΣ Β΄ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ

3. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ΄ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 
Ε΄ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

4. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

5. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑ

6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

8. ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

9. ΘΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

10. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

11. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

12. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ

13. ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ−
ΚΗΣ

15. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

16. ΔΙΟΥ − ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

17. ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

18. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19. ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

20. ΒΟΛΟΥ Β΄ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

21. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

22. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΣΥΛΑΣ ΟΡ−
ΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

23. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

24. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

25. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ

26. ΣΑΜΟΥ ΠΡΙΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

27. ΧΙΟΥ ΣΚΛΑΒΙΩΝ ΧΙΟΥ

28. ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α΄ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β΄ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Άρθρο 2
Διοίκηση Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων

Κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση του Κρατικού 
Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που 
συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και 
του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

− Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου
− Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
− Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική 

του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών 
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού 
Συμβούλου. 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλ−
λες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλί−
ων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τα καθήκο−
ντά του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης της 
Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης και της διαχείρισης 
της κάθε είδους περιουσίας της.

Συντάσσει λεπτομερή προϋπολογισμό των απαιτου−
μένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση:

α) των δαπανών εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνι−
κών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής − Κατασκή−
νωσης, συντήρησής τους, διάλυσης και συγκέντρωσης 
του υλικού, και

β) των δαπανών διατροφής και λειτουργίας εν γένει 
της Παιδικής Εξοχής −Κατασκήνωσης, τον οποίο υπο−
βάλλει στον οικείο Δήμο.
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Παρακολουθεί και εποπτεύει την πιστή εφαρμογή και 
τήρηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της 
Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Άρθρο 4
Λειτουργία Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής − Κατασκή−
νωσης ρυθμίζεται λεπτομερώς από την αριθμ. Ι. 5144/58 
απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων. 

Ο Συντονιστής (Αρχηγός) έχει την ευθύνη της ομαλής 
λειτουργίας και του συντονισμού των δράσεων προ−
σωπικού και κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση. Ενη−
μερώνεται έγκαιρα για την τοποθέτησή του όχι όμως 
νωρίτερα των 15 ημερών από την έναρξη της πρώτης 
κατασκηνωτικής περιόδου.

Στο έργο του αυτό υποβοηθείται από τους Επιμελητές, 
τους Τμηματάρχες, τους Ομαδάρχες, τους γυμναστές 
και τους ειδικούς συνεργάτες σε θέματα ψυχαγωγίας 
και χειροτεχνίας.

Οι διαχειριστές βρίσκονται στον χώρο της Παιδικής 
Εξοχής − Κατασκήνωσης 15 ημέρες πριν και 10 ημέρες 
μετά ενώ τα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό 3 
ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά.

Για την υγιεινή του χώρου της κάθε Παιδικής Εξο−
χής − Κατασκήνωσης και την υγεία των κατασκηνω−
τών υπεύθυνος είναι ο γιατρός της Παιδικής Εξοχής 
− Κατασκήνωσης. Μετέχει ενεργά καθημερινά στη ζωή 
της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης, προσφέρει τις 
πρώτες βοήθειες σε κατασκηνωτές και προσωπικό και 
συνεργάζεται άμεσα με το Συντονιστή σε θέματα πρό−
ληψης, διαιτολογίου κ.λπ. Στο έργο του βοηθείται από 
Νοσοκόμα.

Ο Διαχειριστής και ο βοηθός του είναι αρμόδιοι για 
τον εξοπλισμό της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 
με αναλώσιμο και μη αναλώσιμο υλικό.

Ο Διαχειριστής καλύπτει τα τρέχοντα λειτουργικά 
έξοδα από κονδύλιο ύψους όχι ανώτερου των 293,47 
ευρώ ανανεούμενο με την παρουσίαση των σχετικών 
αποδείξεων.

Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία 
Συντονιστή, Γιατρού και Διαχειριστή. Εγκρίνεται από 
το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Λαμ−
βάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις 
ειδικής διατροφής κατασκηνωτών για λόγους υγείας ή 
θρησκευτικούς.

Η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων και ρο−
φημάτων σε σκεύη και χώρους καθαρούς και η διανομή 
τους σε προκαθορισμένες ώρες βάσει του ωρολόγιου 
καθημερινού προγράμματος της Παιδικής Εξοχής − Κα−
τασκήνωσης είναι ευθύνη του μάγειρα και του βοηθού 
του.

Το προσωπικό βοηθητικών εργασιών είναι επιφορτι−
σμένο με την καθαριότητα των χώρων που σερβίρονται 
τα γεύματα, καθώς και των χώρων υγιεινής κ.λπ.

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις, κατά τις πε−
ριόδους που φιλοξενούνται παιδιά απαγορεύεται η λει−
τουργία καντίνας ή κυλικείου. Επιτρέπεται μόνο κατά τις 
περιόδους που φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα 
άτομα και άτομα με αναπηρίες. Το ποσοστό κέρδους 
θα ανέρχεται σε 15% βάσει των τιμολογίων αγοράς, τα 
οποία θα εκδίδονται στο όνομα του ιδιώτη μισθωτή της 

καντίνας, και όχι της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. 
Την επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία της, θα έχει το 
Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Το ποσόν 
που θα καταβάλλεται από τον ιδιώτη μισθωτή στην 
Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση, θα διατίθεται ύστερα 
από απόφαση του Δ.Σ. αυτής για την κάλυψη λειτουρ−
γικών αναγκών κ.λπ.

Άρθρο 5
Φιλοξενούμενοι

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις φιλοξενού−
νται:

A. παιδιά ηλικίας 6−16 ετών, που έχουν ανάγκη παρα−
θερισμού. Από τις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις 
αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, 
τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κο−
κίτης κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από 
ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κ.λπ.) σύμφωνα με 
το άρθρο 1 § 3, 4 του Ν. 749/48. 

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται 
και παιδιά με αναπηρίες, που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κα−
τάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους 
σε πρόγραμμα Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Β. ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, 
εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μό−
νοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. και 
διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγεί−
ας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 
κατασκήνωσης.

Γ. ενήλικοι με αναπηρίες εφόσον προσκομίσουν 
ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους 
επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατα−
σκήνωσης.

Για το έτος 2011 ο αριθμός των φιλοξενουμένων θα 
ανέλθει σε 7.180 άτομα, ως ακολούθως:

Α) 4.375 παιδιά
Β) 930 ηλικιωμένοι
Γ) 1.875 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Άρθρο 6
Διαδικασίες Συμμετοχής

Οι εγγραφές των παιδιών γίνονται στις αρμόδιες Διευ−
θύνσεις των Δήμων ή σε Πολυϊατρεία, ιατρεία του ΙΚΑ, 
Κέντρα Υγείας κ.λπ. στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι την 15η Ιουλίου 2011.

Κάθε παιδί πριν την εγγραφή του εξετάζεται από 
γιατρούς των ανωτέρω αναφερομένων υγειονομικών 
υπηρεσιών ή από γιατρούς των ασφαλιστικών ταμείων, 
που είναι ασφαλισμένοι οι γονείς τους.

Για κάθε παιδί συμπληρώνεται ειδική καρτέλα, στην 
οποία καταγράφονται εκτός από τα ατομικά στοιχεία 
του παιδιού (ονοματεπώνυμο, ηλικία, καταγωγή κ.λ.π.) 
και τα εξής:

− κάθε παρατήρηση του γιατρού για την υγεία του παι−
διού, καθώς και η προσωπική του άποψη για τον ιδανικό 
τόπο φιλοξενίας του παιδιού (θάλασσα ή βουνό).

− η προσωπική επιθυμία του παιδιού, η οποία θα ικα−
νοποιείται εφόσον υπάρχει η ευχέρεια από τον σχετικό 
ετήσιο προγραμματισμό και εφόσον συμπίπτει με την 
γνώμη του γιατρού που το εξέτασε και

− ο ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι το παιδί 
άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο.
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Οι υγειονομικές υπηρεσίες που αναφέρονται παρα−
πάνω στέλνουν τις καρτέλες αυτές στους Δήμους, οι 
οποίοι θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές − Κατασκη−
νώσεις του Κρατικού Προγράμματος και σε συνεργασία 
με το Δ.Σ. της κάθε Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 
της περιοχής τους, κατανέμουν τα παιδιά στις Παιδικές 
Εξοχές − Κατασκηνώσεις.

Οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές − Κα−
τασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος υποχρεωτικά 
θα πρέπει να φιλοξενήσουν παιδιά και από τους άλλους 
Δήμους της χώρας, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτή−
σεις των κατασκηνωτών. 

Οι γονείς των παιδιών που προσέρχονται στα ιατρεία 
για εξέταση προσκομίζουν φωτοαντίγραφο εκκαθαρι−
στικού της εφορίας ή της πλέον πρόσφατης δήλωσής 
τους θεωρημένο ή δήλωση του Ν. 1599/86 που θα ανα−
φέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματός τους.

Οι εγγραφές των υπόλοιπων κατηγοριών κατασκηνω−
τών, γίνονται επίσης κατόπιν εξέτασης από γιατρό και 
προσκόμισης του αποδεικτικού της οικονομικής τους 
κατάστασης. Συμπληρώνονται και για αυτούς ατομικές 
καρτέλες με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώ−
νυμο, ασφαλιστικό ταμείο κ.λπ.) τις παρατηρήσεις του 
γιατρού και τις προτιμήσεις τους, οι οποίες διανέμονται 
από τις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις των Δήμων, όπου και γίνεται η κατανομή 
τους στις κατασκηνώσεις. Ειδικά για τις κατασκηνώ−
σεις στις οποίες θα φιλοξενηθούν ΑΜΕΑ οι αιτήσεις 
θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σω−
ματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες 
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.) που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλέφωνο 210 52 36 501, η 
οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασκηνω−
τών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Σχετικές 
οδηγίες θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Προστασίας 
ΑμεΑ του Υπουργείου.

Η ευθύνη της επιλογής των ηλικιωμένων ατόμων απο−
τελεί αρμοδιότητα όλων των Δήμων της χώρας, αφού 
ορισθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων κατασκηνωτών, ανά 
Νομό και ανά κατασκήνωση από τη Διεύθυνση Προ−
στασίας Οικογένειας, από την οποία θα εκδοθούν και 
σχετικές οδηγίες.

Κατά την επιλογή των παιδιών και των υπόλοιπων 
κατηγοριών κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά 
ασθενέστεροι.

Οι κατηγορίες των κατασκηνωτών θα καταβάλλουν 
ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής που θα καθορισθεί 
με απόφαση που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου θα ρυθμίζονται και 
οι σχετικές λεπτομέρειες.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση πλαισιώνεται από 
το ακόλουθο προσωπικό: 

α) ένα συντονιστή
β) ένα επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά
γ) ένα ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά
δ) ένα γιατρό
ε) ένα νοσοκόμο
στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά
ζ) ένα ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυ−

χαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά 

η) ένα ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χει−
ροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά

θ) ένα διαχειριστή
ι) ένα βοηθό διαχειριστή
ια) ένα μάγειρα
ιβ) ένα βοηθό μάγειρα
ιγ) ένα αποθηκάριο
ιδ) ένα ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοη−

θητικών εργασιών.
Δύναται να υπάρχει τμηματάρχης στις κατασκηνώ−

σεις ηλικιωμένων. Το προαναφερόμενο προσωπικό θα 
κατανεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σε κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση, 
προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από 
τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 
είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ 
ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκη−
νώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτε−
ρης Σχολής.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω 
προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξε−
ως Λυκείου ή της Δ΄ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου με 
ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνω−
τική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α΄ τάξης Λυκείου ή Δ΄ 
τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές 
των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκο−
μίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτι−

κής 
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω 

προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κα−
τασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Άρθρο 9
Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου 
ή εξαταξίου Γυμνασίου και κατά προτίμηση υπάλληλος 
της οικείου Δήμου, καθώς είναι υπόλογος και υπεύθυνος 
έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που ως διαχειριστής 
επιλεγεί υπάλληλος του οικείου Δήμου η θέση αυτή δεν 
θα προκηρυχθεί για πλήρωση.

Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι 
απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους 
χώρους της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής 
Νοσοκόμων.
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Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τε−
λειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην 
ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου 
και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδει−
κνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με 
εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Άρθρο 10

Οι κάθε είδους προμήθειες αναλώσιμου και μη αναλώ−
σιμου υλικού διενεργούνται με μειοδοτικό διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις Δήμους διατάξεις.

Επίσης η εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις 
γίνεται από τους Δήμους σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 11

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του χώρου και των 
εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 
σε φορείς για τη λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμ−
ματος.

Επιτρέπεται η παραχώρηση μέρους των εγκαταστά−
σεων των Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων σε εν−
διαφερόμενους φορείς (π.χ. σχολεία, συλλόγους, κ.λπ.) 
για να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά για διάφορες 
εκδηλώσεις τους και όχι για να λειτουργήσουν ως κα−
τασκηνώσεις, σε χρόνο εκτός κατασκηνωτικής περιόδου. 
Για την παραχώρηση απαιτείται απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 
και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.

Άρθρο 12

Θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμμα−
τος που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει 
να ισχύει η αριθμ. Π1β/Γ. Π. οικ. 65904/10−6−2011 (Φ.Ε.Κ. 
1255/2011 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

   Ö 
 Αριθμ. 24980/21826 (3)
Καθιέρωση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας 

σε 24ωρη βάση και του Δημοτικού Νεκροταφείου σε 
12ωρη βάση του Δήμου Χαλανδρίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/
Α/27.12.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 36 
του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α/28.06.2007).

4. Την υπ’ αριθ. 165/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Χαλανδρίου περί λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας σε 24ωρη βάση και του Δημοτικού Νεκρο−
ταφείου σε 12ωρη βάση του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριό−
τητας σε 24ωρη βάση και του Δημοτικού Νεκροταφείου 
σε 12ωρη βάση του Δήμου Χαλανδρίου, όπως αναφέρεται 
στην υπ’ αριθ. 165/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Χαλανδρίου, λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας 
και για λόγους δημοσίου συμφέροντος (δημόσια υγεία). 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής για το β΄ εξάμηνο 
του 2011 προκαλείται δαπάνη ύψους 237.000,00 € περίπου 
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6011, 20.6021, 20.6041, 20.6012.02 
και 20.6042 για την 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας κα−
θαριότητας του Δήμου και 4.000,00 € περίπου που θα 
βαρύνει τον ΚΑ: 45.6012.02 για την 12ωρη λειτουργία του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
   Αριθμ. Γ.Π.K.M. 2077 (4)
Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης 

στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνησης και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ98Α΄».

2. Το Ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α/14−7−1986) « Τοπική Αυτο−
διοίκησης −Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός 
προγραμματισμός».

3. Το ΠΔ 51/1987 (ΦΕΚ 26 Α/6−3−1987) «καθορισμός των 
Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό της περιφε−
ρειακής ανάπτυξης».

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 71/1993 (ΦΕΚ 30 Α/11−3−1993) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α/2−8−2006) 
«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτημα−
τολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων 
και μελετών και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 25/2006 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 
(Αρ. πρωτ.: Δ17α/09/141/ΦΝ 443/21−9−2006) με θέμα: κοι−
νοποίηση των διατάξεων του Ν. 3481/2006.
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8. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20−3−2007 (ΦΕΚ 
398 Β/21−3−2007) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κα−
θορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρω−
μένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντή−
ρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών 
της ΓΓΔΕ/Υπ.ΠΕΧΩΔΕ».

9. Το ΠΔ 209/1998 (ΦΕΚ 169 Α/15−7−1998) «Λήψη μέτρων 
για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/6−8−1996 απόφαση 
του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Καθορισμός τμημάτων οδών 
ως εθνικών ή επαρχιακών και χαρακτηρισμός κλάδων 
κόμβων.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/15−12−1995 (ΦΕΚ 30 
Β/19−1−1996) απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Κα−
τάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς 
Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης 
σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο.

12. Την υπ’αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/9/266/9−3−1995 απόφαση του 
Υπ.ΠΕΧΩΔΕ.

13. Τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 όπως αυτές τροπο−
ποιήθηκαν με το ΠΔ 118/2006 (ΦΕΚ 119Α/16−6−2006) και 
ισχύουν σήμερα.

14. Το υπ’ αριθμ. 20/2840/29−6−2007 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας/Δ.Τ.Υ.

15. Το υπ’ αριθμ. Δ5/2153/22−5−2007 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας/Δ.Τ.Υ.

16. Το υπ’ αριθμ. 07/4063/27−4−2007 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης/Δ.Τ.Υ.

17. Το υπ’ αριθμ. 319/20−3−2007 έγγραφο της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής/ Γραφείο Αντινομάρχη.

18. Το υπ’ αριθμ. 1054/11−4−2007 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών/Δ.Τ.Υ.

19. Το υπ’ αριθμ. 2916/9−5−2007 και Τ.6929 οικ./23−8−2007 
έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς/Δ.Τ.Υ.

20. Το υπ’ αριθμ. 13021/23−4−2007 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας/Δ.Τ.Υ.

21. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του 
άρθρου 186 παρ. στ΄ 1, 2 και 3.

22. Την υπ’ αριθμ. 6297/27−8−2007 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
1866 Β/14−9−2007).

23. Το Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α).
24. Το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α).
25. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 3852/2010.
26. Την αριθμ Γ.Π.Κ.Μ. 12/3−1−2011 απόφαση Περιφερει−

άρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
105/19−4−2011).

27. Το γεγονός ότι λόγω απουσίας στο εξωτερικό του 
πρώτου οριζόμενου (άρθρο 161 Ν. 3852/2010) Αναπλη−
ρωτή Περιφερειάρχη Διονύσιου Ψωμιάδη, καθήκοντα 
Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ασκεί ο δεύτερος κατά 
σειρά οριζόμενος, Ευθύμιος Φωτόπουλος.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαραίνει τις 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή του προ−
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε τη συντήρηση και τεχνική αστυνόμευση του 
Οδικού Δικτύου που αποτελούσε ευθύνη της ΔΕΣΕ/ΠΚΜ 
σύμφωνα με την ενότητα Α της 6297/27−8−2007 Απόφασης 

Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της Αιρετής Περιφέρειας για το οδικό τμήμα που 
βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης. Σε περίπτωση οδού 
που διέρχεται από περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, 
η ευθύνη κατανέμεται για κάθε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας που η οδός διέρχεται μέσα στα 
όρια της διοικητικής της ευθύνης.

2. Αναθέτουμε την συντήρηση και τεχνική αστυνόμευ−
ση του Οδικού Δικτύου που αποτελούσε ευθύνη των 
ΔΤΥ των πρώην Νομαρχιών, σύμφωνα με την ενότητα Β 
της 6297/27−8−2007 απόφασης Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις αντίστοιχες ΔΤΕ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίες ταυτίζονται με 
τα διοικητικά όρια των πρώην Νομαρχιών).

3. Αναθέτουμε την εκπόνηση ή έγκριση μελετών του 
άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυ−
τός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 2696/1999 και 
τροποποίηση του με τον Ν. 3542/2007), καθώς και την 
έγκριση μελετών προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης 
και την αντίστοιχη άδεια τομής εκ μέρους τρίτων, στην 
αντίστοιχη ΔΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας στης οποί−
ας τα διοικητικά όρια βρίσκεται η κάθε οδός, εκτός 
από τις αντίστοιχες μελέτες που αφορούν υπάρχοντα 
ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του ΥΠ.ΥΠΟ.
ΜΕ.ΔΙ. στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο χωρικής αρ−
μοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι 
οποίες ανατίθενται στην κεντρική ΔΤΕ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό 
και εποπτεία αποχιονισμού, την έγκριση μελετών κυ−
κλοφοριακών διαμορφώσεων καθώς και των λοιπών 
κυκλοφοριακών μελετών, την διενέργεια και επεξεργα−
σία κυκλοφοριακών μετρήσεων, την συντήρηση και τις 
νέες κατασκευές που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό και 
την σηματοδότηση του μητροπολιτικού πολεοδομικού 
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και του Εθνικού 
Οδικού Δικτύου (η οποία αποτελούσε αρμοδιότητα 
ΔΕΣΕ ΠΚΜ), καθώς και την εφαρμογή τηλεματικής, στην 
κεντρική ΔΤΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών 
κυκλοφοριακών συνδέσεων, των πρατηρίων υγρών καυ−
σίμων και εγκαταστάσεων, στην αντίστοιχα αρμόδια 
για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία, σύμφωνα με 
τα παραπάνω.

6. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα θεώρησης και σύμφω−
νης γνώμης για την δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων 
μεγάλου μεγέθους, αναφορικά με την είσοδο −έξοδο 
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 326/91, για όλη 
την περιοχή διοικητικής ευθύνης της, στην κεντρική ΔΤΕ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα χορήγησης βεβαί−
ωσης συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλότητας και 
συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με τις λοιπές χρή−
σεις, για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (ε) του 
άρθρου 22 του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α / 28−12−2004) για 
όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης της, στην κεντρική 
ΔΤΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Αναθέτουμε την αρμοδιότητα παροχής οδηγιών 
και κατευθύνσεων, για την εφαρμογή της υφιστάμενης 
Νομοθεσίας, προς τις ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενοτή−
των αποκλειστικά στην κεντρική ΔΤΕ της Περιφέρειας 
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Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και κατά κρίση με δική 
της ευθύνη και πρωτοβουλία θα απευθύνεται προς τα 
καθ ύλη αρμόδια Υπουργεία, προς εξασφάλιση ενιαίας 
αντιμετώπισης των υπηρεσιακών θεμάτων.

Όλες οι λοιπές οδοί ανήκουν στην αρμοδιότητα συ−
ντήρησης των Δήμων εντός των εδαφικών ορίων εκά−
στου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2011

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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