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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 46076 (1)
Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυ−

τοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) για κάλυψη επεν−
δυτικών δαπανών έτους 2012. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παραγράφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 
153 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 
9 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 8 του 
ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α΄) που 
αφορά την παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 
31 Α΄).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 18 
του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 
του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄).

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του 
ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄).

10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) σχετικά με το διορισμό 
Υπουργών.

11. Την με αριθμ. 390/03.02.2012 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την κατανομή 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

12. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

13. Την αριθμ. 28871/19−7−12 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 2168/Β΄) που αφορά κατανομή ποσού ύψους 
299.000.000,00 €.

14. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012 και ειδικότερα την με αριθμ. 
6235/19−6−12 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με κωδικό 
3214, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε το υπόλοιπο ποσό ύψους μέχρι 
50.000.000,00 € των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 
Δήμων που αφορούν στη χρηματοδότηση των επενδυ−
τικών τους δραστηριοτήτων, ως ακολούθως:

1. Ποσό ύψους μέχρι 37.400.000,00 € κατανέμεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε όλους τους 
Δήμους της Χώρας για την χρηματοδότηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η κατανομή πραγμα−
τοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά που 
αποδόθηκαν στους Δήμους, ο καθορισμός των οποίων 
βασίστηκε ιδίως σε στατιστικά στοιχεία πληθυσμού, 
έκτασης, Α.Ε.Π. και ανεργίας.

2. Ποσό ύψους μέχρι 12.500.000,00 € διατίθεται για τη 
χρηματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

3. Ποσό ύψους μέχρι 100.000,00 € αποδίδεται στο 
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3345/2005.

4. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων 2 έως 3 δεν κατανεμηθούν στο σύνολο 
τους θα μπορούν να αποδοθούν προς κατανομή στην 
ανωτέρω αναφερόμενη περίπτωση 1.

Από τις διατάξεις αυτής της Κοινής Υπουργικής από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι 50.000.000,00 € 
που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2012.



49688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

   F
      Αριθμ. απόφ. 336/2012 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 728/2012 διαπιστωτικής πρά−

ξης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 
του πρώην Δήμου Κερατσινίου κατ' εφαρμογή της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν 4024/2011, που δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 138/Β΄/3−2−2012. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του 

Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄).
2. Τη με αρ. 07/ΔΤΑ/3415 απόφαση του Γεν. Γραμμα−

τέα Περιφέρειας (Φ.Ε.Κ. 771/3−6−2010 τεύχος Β΄) περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κερατσινίου.

3. Την υπ’ αριθμ. 1/120Μ/2006 (Φ.Ε.Κ. 86/4−4−2006) προ−
κήρυξη για πλήρωση οργανικών θέσεων μονίμου προ−
σωπικού με σειρά προτεραιότητας του Δήμου Κερατσι−
νίου και την υπ’ αριθμ. 200818/24−11−2005 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
που καθόρισε δύο (2) θέσεις της προκήρυξης να πληρω−
θούν από άτομα προστατευόμενα από το Ν. 2643/1998 
και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1705/5−12−2005 τ. Β΄.

4. Την υπ’ αριθμ. 75 απόφαση − πρακτικό της Πρωτο−
βάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 2643/1998 Νομού 
Αττικής (συνεδρίαση 13 Δεκεμβρίου 2011), σύμφωνα με 
την οποία διορίζονται τα άτομα που περιλαμβάνονται 
στους τελικούς πίνακες τοποθέτησης.

5. Το γεγονός ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Κερατσινίου − 
Δραπετσώνας (Φ.Ε.Κ. 1629/Β΄/10−5−2012 − απόφαση με 
αρ. 16713/15443 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης), δεν είχαν προβλεφθεί οι δύο (2) θέσεις 
προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998, κλάδου ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας και πρέπει να τροποποιηθεί 
η Διαπιστωτική πράξη κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων κατά δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας για να μπορούν να διοριστούν οι επιτυ−
χόντες, διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. 728/2012 διαπιστωτική πρά−
ξη κατάργησης των διακοσίων σαράντα επτά (247) κε−
νών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού (που δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 138/3−2−2012 τεύχος Β΄) μειώνοντας 
κατά δύο (2) τις καταργούμενες θέσεις της κατηγορίας 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας διότι εκ παραδρομής δεν 
αναγράφηκαν στις εξαιρούμενες θέσεις δύο (2) ακόμα 
θέσεις για το διορισμό ισάριθμων ατόμων προστατευό−
μενων από το Ν. 2643/1998 της 1/120Μ/2006 προκήρυξης.

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη κατάργηση διακοσίων 
σαράντα πέντε (245) κενών οργανικών θέσεων για τον 
πρώην Δήμο Κερατσινίου της 728/2012 διαπιστωτικής 
πράξης Φ.Ε.Κ. 138/3−2−2012 τεύχος Β΄ και στον πίνακα 
Α΄ αντικαθίσταται η σειρά της κατηγορίας ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας εξωτερικών χώρων και του συνόλου ως 
ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μόνιμο προσωπικό 
με σχέση 
εργασίας 

Δημοσίου Δικαίου

Προβλεπόμενες 
Οργανικές 

Θέσεις
 

Καλυμμένες Κενές Κενές που εξαιρούνται από 
την κατάργηση των περ. Α΄ ή 
και Β΄ της παρ. 1α του άρ. 33 

του Ν. 4024/2011

Καταργ/
νες κενές

Καταργούμενες 
Κενές % 

Προβλεπόμενες

Περ. Α΄ Περ. Β΄ 
Προκ. 2009 
και Προκ. 

2006

ΥΕ Εργατών Καθ/
τας εξωτερικών 
χώρων

180 93 87 − 10 77 45%

Σύνολο 593 288 305 − 60 245 −

Κατά τα λοιπά ισχύει η 728/2012 διαπιστωτική απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου − Δραπετσώνας − 
(Φ.Ε.Κ. 138/ 3.2.2012 τεύχος Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κερατσίνι, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ  
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