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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Την υπ' αριθμ 10819/ΕΓΚ.16/22.2.2007 εγκύκλιο του

2.

ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ΑΊ28.6.2007)
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοίνοτικών
Υπαλλήλων».
4. Την υπ' αριθμ 3166/19.12.2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης: «Λύση της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Δήμου Θεσσαλονίκης Α.Ε, - Μεταφορά του
προσωπικού της στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σύσταση
μίας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, σε εφαρμογή των διατάξεων

3463/2006».
5. Το Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΒΊ2.2.2009, που αφορά στη σύσταση
μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού

του ν.

δικαίου

αορίστου

χρόνου

στο

ΟΕΥ

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
6. ΤΟ Υεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι σχετικές

πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης
σΕ

2009

Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου
της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

7.

αορίστου χρόνου Σταματίας Παπαρουσοπούλουτου
Ευστρατίου, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε
με την υπ' αριθμ 3166/19.12.2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 154/τ.ΒΊ2.2.2009,
την υπάλληλο
Σταματία
Παπαρουσοπούλου του Ευστρατίου, η οποία μεταφέρεται
από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Θεσσαλονίκης
Α.Ε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολΟΥισμό
του Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους

2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη,

3

Φεβρουαρίου

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ

713

Διορισμός

του

(7)

μεταφερόμενου

προσωπικού

της

πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης

Κορώνειας και νυν Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Κορώνειας (Κ.Ε.Δ.Κ.σ) σε προσωρινή προσωποπαγή

θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο
Κορώνειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗΣ
(ΑΠΟΦΑΣΗ

13)

Έχοντας υπόψη:
1. Την uπ' aριθμ 28.162/20.11.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την
οποία επικυρώνεται η υπ' αριθμ 101/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Κορώνειας, περί μετατροπής
της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης
Κορώνειας σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου κορώνειας» (Φ.Ε.Κ 2513/
τ.Β/10.12.2008).

Την

υπ'

αριθμ

απόφαση

8887/30.12.2008

του

ν.

3463/2006 (Δ.ΚΚ).
4. Το γεγονός ότι

η δαπάνη που προκαλείται από
την ανωτέρω απόφαση θα καλυφθεί από τις σχετικές
πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου οικονομικού έτους 2009 και στον ΚΑ 10/6021,
αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε

στην ανωτέρω μία (1) προσωρινή
προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
την κάτωθι:
Α) Κουμανιώτου Ευθυμία του Βασιλείου, στη θέση ΔΕ1
Διοικητικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Γερακαρού,

29

Ιανουαρίου

2009

Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

•

(8)

Μετάταξη υπαλλήλου.
Με

την

υπ'

αριθμ

372/29.9.2008

απόφαση

του

Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3613/2007 άρθρο 7, όπου ορίζεται: «οι τυφλοί
υπάλληλοι κλάδου Τηλεφωνητών του Δημοσίου και
των ΝΠΔΔ και των σΤΑ α' και β' βαθμού οι οποίοι
είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης
κατηγορίας μετατάσσονται
ύστερα από αίτηση
τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κενές
θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών
χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Στην

περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
συνιστώνται με την πράξη μετάταξης, πι50σωπόπαγείς
θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών

2009

•

2.

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κορώνειας η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 105/27.1.2009 και με την οποία
εγκρίνεται η μεταφορά τοι πλεονάζοντος προσωπικού
της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Κορώνειας (ΚΕΔΚΟ)
και συστήνεται στο Δήμο Κορώνειας μία (1) προσωρινή
προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ήτοι μία (1) θέση ΔΕ1 Διοικητικού.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 252-264 και 268-270 του

που κατέχει ο μετατασσόμενος», μετατάσσεται η
μόνιμη υπάλληλος ΖΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη,
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών, σε συνιστώμενη
(προσωποπαγή) οργανική θέση ΠΕ Δ/κού-Λ/κου, με το
βαθμό που κατέχει.
(Αριθμ βεβ. Υ.Δ.Ε γπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 500129.1.2009).
Ο Διοικητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π ΑΜΚΟΣ

•

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην υπ' αριθμ. 51911/19.11.2008 απόφαση του
γφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2483/5.12.2008 (Τεύχος Β) στη σελίδα 35445 στη στήλη
β', στο σημείο Δ. γγειονομικό Προσωπικό, διορθώνεται
το εσφαλμένο « ...ΤΕ Προσωπικού Καθαριότητας...»,
στο ορθό «...VE Προσωπικού Καθαριότητας ...».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

