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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.80425/4855/842 (1)
  Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ−

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, για 
το έτος 2011.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 
Α΄ 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

5. Την αριθ. οικ. 2/7093/0022/05−02−2004 απόφαση επέ−
κτασης των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

6. Την 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή απα−
σχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».
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7. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας των 
οικείων Νομαρχιών.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
με εισαγωγή νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητάς του ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης προσπάθειας που συντελείται για την υλοποί−
ηση του εκσυγχρονιστικού του προγράμματος, το οποίο 
εξελίσσεται με κύριο άξονα το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

9. To M77/146/28−02−2011 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.710,00 ευρώ 
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2011 (ΚΑΕ0261).

11. Την αριθ.Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ Β΄ 1595), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας, για δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ως εξής:

α) για μία υπάλληλο κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ απο−
σπασμένη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που υπηρετεί στο Τοπικό 
Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σαλαμίνας, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες, για το 2011.

β) για μία υπάλληλο κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ απο−
σπασμένη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που υπηρετεί στο Πε−
ριφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κοζάνης, εξήντα 
(60) ώρες, για το α’ εξάμηνο του 2011.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα 
υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Οι ημέρες απασχόλησής τους είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της μονάδας που υπη−
ρετούν, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποίησή της.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. ΦΓ10/14360 (2)
Συμπλήρωση της ΦΓ10/34372/22.6.2010 (ΦΕΚ 989 Β΄) απο−

φάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
«Περί ανασυγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2010 − 2011», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1, 4, 5 και 6 του 

π.δ/τος 774/1980 όπως η παράγρ. 4 αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2298/1995 και του 
άρθρου 76 του π.δ. 774/1980.

2. Τις 48208/1965 (ΦΕΚ 274, τ.Β΄), 7818/1979 (ΦΕΚ 420, 
τ.Β΄), 5152/1982 (ΦΕΚ 109, τ.Β΄), 18621/1990 (ΦΕΚ 628, τ.Β΄), 
9627/1991 (ΦΕΚ 366, τ.Β΄), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ 1154, τ.Β΄) 
και ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ 1970, τ.Β΄) αποφάσεις της Ολο−
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί συστάσεως των 
Κλιμακίων αυτού. 

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ειδικότερα την ανάγκη 
τοποθέτησης σε Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
Παρέδρων, Ασημίνας Σακελλαρίου και Ειρήνης Κατσικέρη 
που μετείχαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων 
Περιουσιακής κατάστασης, η οποία καταργήθηκε, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3932/2011 από της 
δημοσιεύσεώς του, ήτοι από 10−3−2011, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τη ΦΓ10/34372/22.6.2010 (ΦΕΚ 989, τ. Β΄) 
απόφασή μας περί ανασυγκροτήσεως των Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2010 − 2011, 
και τοποθετούμε α) την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου Ασημίνα Σακελλαρίου στο ΣΤ΄ Κλιμάκιο και β) την 
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ειρήνη Κατσικέρη στο 
Ζ΄ Κλιμάκιο, του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το υπόλοιπο 
του δικαστικού έτους 2010 − 2011, ήτοι μέχρι 15.9.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

F
    Αριθμ. Απόφ. 2/2011 (3)
Συγκρότηση του Τμήματος μείζονος – επταμελούς σύν−

θεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό 
έτος 2011.

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Σε Συμβούλιο)

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 20 του ν. 2172/1993

  Αποτελούμενο από τους: Ιωάννη Καραβοκύρη, Πρό−
εδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διονύσιο Λασκαράτο, 
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέ−
δριο, Νικόλαο Αγγελάρα, Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιο 
Κωνσταντά, Θεοχάρη Δημακόπουλο, Ανδρονίκη Θεο−
τοκάτου και Σωτηρία Ντούνη, Αντιπροέδρους, Μιχαήλ 
Ζυμή, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Γαρυφαλλιά Καλαμπα−
λίκη, Ευάγγελο Νταή, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία 
Βλαχάκη, Νικόλαο Μηλιώνη, Άννα Λιγωμένου, Γεώργιο 
Βοΐλη, Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Γεωργία Μαραγκού, 
Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Αση−
μίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιο Πουλή, 
Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριο Πέππα, Αγγελική Μυλωνά, 
Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανό Λεντιδάκη 
και Αντώνιο Κατσαρόλη, Συμβούλους.

Ο Αντιπρόεδρος Ευστάθιος Ροντογιάννης και οι Σύμ−
βουλοι Ευαγγελία − Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Δέσποινα 
Καββαδία − Κωνσταντάρα και Θεολογία Γναρδέλλη 
απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Χριστίνα 
Ρασσιά αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.

Συνεδρίασε στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Αθήνα (Βουρνάζου 4 και Τσόχα, Αμπε−
λόκηποι), στις 16 Μαρτίου 2011, με την παρουσία της 
Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη, Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Για να προβεί στη σύνθεση του Τμήματος μείζονος  − 
επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 

98 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συ−

νεδρίου π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 

49, τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 20 του ν. 2172/1993 

(ΦΕΚ 207, τ.Α΄).
5. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου Ανδρονίκης Θεοτο−

κάτου, που διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 2ης/16.3.2011 
Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου σε Συμβούλιο.

6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζει: 
Συγκροτεί το Τμήμα μείζονος − επταμελούς σύνθεσης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2011 
ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ζυμής Μιχαήλ 
Κραμποβίτη Ευφροσύνη 
Καλαμπαλίκη Γαρυφαλλιά 
Νταής Ευάγγελος 
Καραμαδούκη Χρυσούλα 
Βλαχάκη Μαρία 
Αναπληρωματικοί
Μηλιώνης Νικόλαος 
Λιγωμένου Άννα 
Βοΐλης Γεώργιος 
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος 
Μαραγκού Γεωργία 
Ανδρεοπούλου Βασιλική 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

F
Αριθμ. ΦΓ8/14572 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/2002 (ΦΕΚ 

1242, τ.Β΄) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στο κατάστημά του στις 16 Μαρτίου 2011 
με την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρό−
εδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νικόλαος Αγγελάρας, 
Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς, Θεοχάρης Δη−
μακόπουλος, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και Σωτηρία Ντού−
νη, Αντιπρόεδροι, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, 
Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα 
Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Άννα 
Λιγωμένου, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνος Κωστόπου−
λος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία 
Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, 
Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέπ−
πας, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λε−
βέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Αντώνιος Κατσαρόλης και 
Χριστίνα Ρασσιά, Σύμβουλοι (ο Αντιπρόεδρος Ευστάθιος 
Ροντογιάννης και οι Σύμβουλοι Ευαγγελία − Ελισσάβετ 
Κουλουμπίνη, Δέσποινα Καββαδία − Κωνσταντάρα και 
Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα, με 
την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο Διονυσίου Λασκαράτου και της 
Γραμματέως Ιωάννας Αντωνογιαννάκη.

Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 

98 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συ−

νεδρίου π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 

49, τ.Α΄).
4. Την ΦΓ8/15686/2002 (ΦΕΚ 1242, τ. Β΄) όπως τροπο−

ποιήθηκε και ισχύει.
5. Την εισήγηση της Αντιπροέδρου Ανδρονίκης Θεοτο−

κάτου, που διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 9ης/16.3.2011 
(Θέμα Α΄) Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφάσισε τα εξής:

Άρθρο 1

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στη Γραμματεία συνιστάται η Γραμματεία του Τμήματος 
μείζονος − επταμελούς σύνθεσης που έχει αρμοδιότητα 
την προετοιμασία για εκδίκαση των υποθέσεων της αρμο−
διότητας του Τμήματος, την επιμέλεια της καθαρογραφής 
των αποφάσεων, τη σύνταξη των πρακτικών γενικά, την 
εκτέλεση των προδικαστικών αποφάσεων, την κοινοποίη−
ση των αποφάσεων και λοιπών εγγράφων της προδικα−
σίας και την τήρηση των σχετικών αρχείων και βιβλίων 
του Τμήματος στη συνήθη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 2

Ορίζει τις ημέρες των τακτικών δικασίμων των συνε−
δριάσεων του Τμήματος μείζονος − επταμελούς σύν−
θεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την ώρα 
έναρξης αυτών, πλην του διαστήματος των δικαστικών 
διακοπών, την πρώτη και την τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα 
και ώρα 10.00 π.μ..

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται ουδεμία δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, να δημο σιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

F
(5)      

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤ. 
ΠΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑΔΕ/6428/391/Π09/5/476/Ε/
Ν.3299/2004/31−1−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δ. Ελλάδας − 
Ιονίου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
της επιχείρησης ΔΗΜΗΤ. ΠΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ενί−
σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης 
που αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στη θέση ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 147, του 
Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου δια−
κοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (1.262.400,00 €) 
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης (44,000%) δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρα−
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κόσια πενήντα έξι (555.456,00 €) ευρώ. Με την επένδυση 
δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 7/12/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Ι. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥ−

ΛΟΣ − ΑΙΚ. ΒΑΛΚΑΝΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ 
2004 όπως ισχύει.

 Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/ 5267/354/Π09/5/477/Ε/47961/
Ν. 3299/2004/26−01−2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «Ι. ΠΑΝΟΥΤΣΟ−
ΠΟΥΛΟΣ − ΑΙΚ. ΒΑΛΚΑΝΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην Επέκταση Μονάδας Τυποποίησης, 
συσκευασίας, διάθεσης, αγροτικών προϊόντων στη θέση 
Λατίφι Αμαλιάδος του Δήμου Ήλιδας Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ποσού 314.550,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού 
ύψους 172.752,50 ευρώ δηλαδή ποσοστό 54,92 % της 
παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 2,3 (Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 07−12−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη ΖΑΡΓΙΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ.

  Με την αριθ 288/15−02−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του 
Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ.93/1993 (Α΄39) του άρθρου 1 
του Ν.2026/1992 (Α΄43), και το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 186 παρ. Ζ 
περίπτωση II αριθ. 17 χορηγείται στην ΖΑΡΓΙΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ κάτοικο Κομοτηνής, άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
F

    Αριθμ. 3626/263 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/1/2011/3−1−2011 (Β΄ 481) 

απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 1 και 3 του Ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 137/2010 «Οργανισμός Εσω−
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 
(Α΄ 230).

5. Την αριθμ. οικ. 74608/28−12−2010 εγκύκλιο 52 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης.

6. Την αριθμ. 2/1/2011/3−1−2011 (Β΄ 481) απόφαση Περι−
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία κατατάχθηκε 
το προσωπικό των Ν.Α. Λέσβου, Χίου και Σάμου στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

7. Την αριθμ. 589/40/2−2−2011 (Β΄ 481) απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία τροποποιήθηκε 
η αριθμ. 2/1/2011/3−1−2011 απόφαση που αφορά την κατά−
ταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

8. Το γεγονός ότι με τις αριθμ 7635/1−12−2010, 7687/ 
1−12−2010, 7633/1−12−2010, 7634/1−12−2010 και 7632/1−12−2010 
αποφάσεις του Νομάρχη Χίου που δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ 1303/Β/31−12−2010, διορίστηκαν οι κατωτέρω υπάλλη−
λοι, σε εφαρμογή της αριθμ. 214/07 τελεσίδικης δικαστι−
κής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, σε 
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Ν.Α. Χίου με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

Αναστασοπούλου Γεωργία, κλάδου ΠΕ / Διοικητικού−
Οικονομικού 

Τσιλίμη Μαρία, ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 
Ξυδάδη Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 
Κουγκουλέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 
Τσιαδή Μαρία, ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, αποφασί−

ζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 2/1/2011/3−1−2011 απόφαση 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και κατατάσσουμε τους 
κάτωθι υπαλλήλους της Ν.Α. Χίου στην Περιφέρεια Βο−
ρείου Αιγαίου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου ως εξής:

1. Σε συνιστώμενη δια της παρούσας προσωποπαγής 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ / Διοικητι−
κού−Οικονομικού η υπάλληλος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αναστασοπούλου 
Γεωργία

Χρήστος
ΠΕ/Διοικητικού−
Οικονομικού

Διοικητικού−
Οικονομικού

2. Σε συνιστώμενη δια της παρούσας προσωποπαγής 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ/Επικοινω−
νίας και Μ.Μ.Ε η υπάλληλος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τσιλίμη Μαρία Νικόλαος
ΠΕ/Επικοινωνίας 
& Μ.Μ.Ε.

Επικοινωνίας & 
Μ.Μ.Ε.

3. Σε συνιστώμενες δια της παρούσας προσωποπαγείς 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ / Διοικη−
τικών Γραμματέων οι υπάλληλοι:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
Ξυδάδη 
Δήμητρα

Σωτήριος
ΔΕ/ Διοικητικών 
Γραμματέων

Διοικητικού−
Λογιστικού
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2
Κουγκουλέρη 
Καλλιόπη

Νικόλαος
ΔΕ/ Διοικητικών 
Γραμματέων

Διοικητικού−
Λογιστικού

3
Τσιαδή 
Μαρία

Δημήτριος
ΔΕ/ Διοικητικών 
Γραμματέων

Διοικητικού−
Λογιστικού

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 
2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 1 Μαρτίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

F
(9)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στο Βεϊσάκη Δράκο του Ιωάννου και της 
Στυλιανής.

  Με την υπ’ αριθμ. 1909/ 28−2− 2011 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) 
περί Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης την υπ’ 
αρ 860/27−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες 
(Β΄ 261), των άρθρων 1,2,3 και 4 του Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6 
τεύχος Α΄), το Π.Δ.93/1993 (ΦΕΚ 39 τεύχος Α΄), χορηγείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στο Βεϊσάκη Δράκο του Ιωάννου και της Στυλιανής κα−
τοίκου Ηρακλείου Κρήτης, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 117 (10)
     Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχο−
λική Αγωγή», δια της συγχωνεύσεως και της κατάργη−
σης των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καβάλας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 του 
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) Κώδικας Δήμων και Κοινο−
τήτων 

3. Την υπ’ αριθμ. 4317/25.01.2011 εγκύκλιο 9 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

4. Την υπ’ αριθμ. 4569/27.01.2011 εγκύκλιο 11 του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

5. Την υπ’ αριθμ. 2973/16.03.2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης αποφασίζουμε: τη σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας», 
δια της συγχωνεύσεως και της κατάργησης των υφιστά−
μενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καβάλας, ως κατωτέρω:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

στο Δήμο Καβάλας με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική 

Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» το οποίο θα 
προέλθει από τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
α) «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καβάλας», β) «Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καβάλας», 
γ) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Φιλίππων», δ) «Κέντρο 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κρηνίδων». 

2. ΣΚΟΠΟΙ 
Οι σκοποί του νομικού προσώπου θα είναι: 
α) Η εφαρμογή μέτρων προστασίας και ενίσχυσης 

των πολιτών καθώς επίσης και των ευπαθών κοινωνι−
κών ομάδων

β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση καθώς και η ανάληψη 
και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών συγχρηματοδο−
τούμενων ή μη προγραμμάτων κοινωνικού, ερευνητικού 
και επιμορφωτικού χαρακτήρα

γ) Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατρο−
φή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων 
για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Η πολύ−
πλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσω−
ματική ανάπτυξη των παιδιών και η προετοιμασία τους 
για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή 
στο σχολικό περιβάλλον. 

δ) Η εφαρμογή προγραμμάτων για την παραμονή των 
ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. στο φυσικό και οικογενειακό 
τους περιβάλλον.

ε) Η δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και 
συμβουλευτική στο Δήμο Καβάλας μέσω των Δημοτικών Ια−
τρείων. Οι δωρεάν κλινικές εξετάσεις, η προληπτική συμβου−
λευτική αγωγή, η συνταγογράφηση φαρμάκων, η ενημέρω−
ση για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρωτοβάθμια 
προληπτική φροντίδα για τη διακοπή του καπνίσματος, 
πρόληψης του σακχαρώδη διαβήτη και καρδιοαγγειακών 
προβλημάτων, πρόληψης της παχυσαρκίας κ.α. 

Η οργάνωση προγραμμάτων οδοντιατρικών, ορθο−
πεδικών, παιδιατρικών, οφθαλμολογικών και καρδιολο−
γικών εξετάσεων σε μαθητές. Ενέργειες και δράσεις 
ευαισθητοποίησης των δημοτών σε ιατροκοινωνικά θέ−
ματα καθώς και πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινω−
νικού συνόλου από εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο 
την πρόληψη σύγχρονων μορφών εξαρτήσεων όπως η 
εξάρτηση από ουσίες, από το διαδίκτυο, από τυχερά 
παιχνίδια κ.α. σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στ) Η σίτιση ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. που δεν έχουν 
δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης στο πλαίσιο των δομών 
του «Βοήθεια στο Σπίτι» και των «Συνεχιζόμενων Μονά−
δων Κοινωνικής Μέριμνας»

ζ) Η θερινή δημιουργική ημερήσια απασχόληση παι−
διών Α/θμιας εκπαίδευσης.

3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
• η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καβάλας
• επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή 

της Ε.Ε. είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε 
προς το Δήμο για λογαριασμό του

• κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομίες και κληροδοσίες

• έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή με−
λών που έχουν ανάγκη προστασίας

• εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπη−
ρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο

• πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία
• κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα 
οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημοτικοί σύμ−
βουλοι, εκπρόσωποι εργαζομένων, δημότες ή κάτοικοι που 
έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρ−
χος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται από αυτόν. Η 
θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ακολου−
θεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατάσταση 
του νέου διοικητικού συμβουλίου.

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 

και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6.1. Το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί Καβάλας», «Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω−
μένων Δήμου Καβάλας», και «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Δήμου Φιλίππων» καθίσταται προσωπικό του νέου Νομικού 
Προσώπου με τη σχέση εργασίας που ήδη υπηρετεί

6.2. Το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. «Γυμναστήρια Δήμου 
Καβάλας», «Δημοτικό Μουσείο Καβάλας», «Βιβλιοθήκη 
Δήμου Καβάλας» και «Κέντρο Πρόνοιας Δήμου Καβάλας» 
καθίσταται προσωπικό του Δήμου Καβάλας με τη σχέση 
εργασίας που ήδη υπηρετεί

6.3. Το προσωπικό της «Δημωφέλεια» και της Δ.Ε.Π.Α.Ν.Α.Φ. 
που υπηρετεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Βο−
ήθεια στο Σπίτι», «Συνεχιζόμενες μονάδες κοινωνικής μέ−
ριμνας», «Δημοτικά Ιατρεία» και «Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας» καθίσταται προσωπικό του 
Ν.Π.Δ.Δ. με τη σχέση εργασίας που ήδη υπηρετεί.

7. Τα Νομικά Πρόσωπα που συστάθηκαν στο Δήμο Καβάλας 
και στον τέως Δήμο Φιλίππων ως ίδια Νομικά Πρόσωπα:

1) «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καβάλας». Συ−
στάθηκε με την υπ’ αριθ. 590/2000 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Καβάλας που εγκρίθηκε με την με αριθ−
μό 10394/12.10.2000 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέ ρειας 
Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1330/06.11.2000 
τεύχος Β΄.

2) «Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Καβάλας». Συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 690/2002 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που εγκρίθηκε 
με την με αριθμό 23337/12.12.2002 απόφαση του Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 
1611/31.12.2002 τεύχος Β΄. 

3) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Φιλίππων». Συ−
στάθηκε με την υπ’ αριθ. 186/2005 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Φιλίππων που εγκρίθηκε με την με αριθ−
μό 10883/09.10.2005 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 1545/09.11.2005 
τεύχος Β΄. 

4) «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κρηνίδων». 
Συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 177/1987 απόφαση του Κοινοτι−
κού Συμβουλίου Κρηνίδων που εγκρίθηκε με την με αριθμό 
1248/03.02.1988 απόφαση του Νομάρχη καβάλας και που 
δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 109/25.02.1988 τεύχος Β .́

5) «Γυμναστήρια Δήμου Καβάλας». Συστάθηκε με την 
υπ’ αριθ. 175/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 4257/19.04.2001 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και που 
δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 528/09.05.2001 τεύχος Β΄.

6) «Κέντρο Νεότητας Δήμου Καβάλας». Συστάθηκε με 
την υπ’ αριθ. 244/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 10052/09.08.1990 
και που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 577/06.09.1990 τεύχος Β΄. 

7) «Δημοτικό Μουσείο Καβάλας». Συστάθηκε με την υπ’ 
αριθ. 47/1969 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κα−
βάλας που εγκρίθηκε με το με αριθμό 245/01.04.1969 Β.Δ. 
(ΦΕΚ 68/23.04.1969 τεύχος Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθ. 169/10.04.1980 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας που εγκρίθηκε με το με αριθμό 
692/31.07.1980 Π.Δ. (ΦΕΚ 176/02.08.1980 τεύχος Α΄), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 182/1983 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που εγκρίθηκε με 
την με αριθμό 25667/03.05.1986 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 338/14.06.1983 τεύχος Β΄).

8) «Μουσείο Καπνού Δήμου Καβάλας». Συστάθηκε με την 
υπ’ αριθ. 602/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 10307/29.09.2004 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1542/15.10.2004 τεύχος Β΄.

9) «Κέντρο Πρόνοιας Δήμου Καβάλας». Συστάθη−
κε με την υπ’ αριθ. 333/1988 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 
11261/19.07.1988 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 
604/24.08.1988) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 74/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κα−
βάλας που εγκρίθηκε με την με αριθμό 5851/09.04.1991 
απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 303/08.05.1991).

10) «Βιβλιοθήκη Δήμου Καβάλας». Συστάθηκε με την υπ’ 
αριθ. 578/27.09.1954 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κα−
βάλας που εγκρίθηκε με το με αριθμό 3/08.02.1955 Β.Δ. και 
που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 56/05.03.1955 τεύχος Α ,́ 

καταργούνται από τη δημοσίευση της παρούσας από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσον αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό 
Ωδείο Καβάλας», έχει υποβληθεί αίτημα από το Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη διατήρηση της αυτοτέλειάς του και για 
το λόγο αυτό παραμένει κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή εκτός της διαδικασίας των συγχωνεύσεων.

Οι αρμοδιότητες που ασκούσαν, μέσω των σκοπών 
τους, τα Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πρόνοιας Δήμου Καβάλας», 
«Γυμναστήρια Δήμου Καβάλας», «Βιβλιοθήκη Δήμου Κα−
βάλας» θα ασκούνται από το Δήμο Καβάλας πλην αυτό 
της λειτουργίας του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας, 
αρμοδιότητα που παραμένει στη Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια».

Οι αρμοδιότητες που ασκούσαν, μέσω των σκοπών 
τους, τα Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Μουσείο Καβάλας», «Μουσείο 
Καπνού Δήμου Καβάλας», θα ασκούνται από τη Δημοτι−
κή Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια».

Οι δράσεις από την υλοποίηση συγχρηματοδοτημένων 
από την Ε.Ε προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα «Βοήθεια 
στο Σπίτι», «Συνεχιζόμενες μονάδες κοινωνικής μέριμνας», 
«Δημοτικά Ιατρεία» και «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκλη−
ρωμένης Φροντίδας» που υλοποιούνταν μέσω της «Δημω−
φέλειας» και της Δ.Ε.Π.Α.Ν.Α.Φ. μεταφέρονται στο Ν.Π.Δ.Δ.

8. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάλα 18 Μαρτίου 2011
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΔΩΝΗ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ
F

   Αριθ. 112 (11)
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευ−

σης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)», δια της συγ−
χώνευσης και κατάργησης των υφιστάμενων Δημο−
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του 
Δήμου Καβάλας 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
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87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 109 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης.

3. Την υπ’ αριθμ. 2969/16.03.2011 εγκριτική απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης αποφασίζουμε: 

Τη σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)», δια 
της συγχώνευσης και κατάργησης των υφιστάμενων Δη−
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του 
Δήμου Καβάλας, ως εξής:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστά ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης 

στο Δήμο Καβάλας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καβάλας» (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) η οποία θα 
προέλθει από τη συγχώνευση των Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
& Αποχέτευσης με την επωνυμία α) «Δημοτική Επιχείρη−
ση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καβάλας» και β) «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Φιλίππων».

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−

χέτευσης Καβάλας θα είναι αόριστη.
3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της Επιχείρησης είναι η πόλη της Καβάλας.
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοι−

κητική περιφέρεια του Δήμου Καβάλας όπως έχει δια−
μορφωθεί σήμερα.

5. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών 

της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιείται κάθε φορά.

6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε−
σθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκρι−
θούν, όλα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακα−
θάρτων και όμβριων υδάτων καθώς επίσης και μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων. Όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης 
και αποχέτευσης, οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις. Τα 
έπιπλα και οι Η/Υ, τα μεταφορικά μέσα, όλος ο μηχανο−
λογικός εξοπλισμός καθώς και τα υλικά αποθήκης.

7. ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπί−

ζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως 
και 16 και 27 και 28, ήτοι:

α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, 
για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου 
της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόμενο 
σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου 
ύδατος (άρθρο. 11 Ν. 1069/1980).

β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. 2 του 2065/92.

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των 
δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της 
επιχείρησης (άρθρο 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευ−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 
αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ δ΄ και άρθ. 15 Ν. 1069/80).

στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. στ Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού καθώς και 
το τέλος χρήσης υδρομέτρου (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ 
Ν. 1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ 
Ν. 1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτή (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ 1 εδαφ ιβ΄ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και κάθε 
άλλη νόμιμη πρόσοδος.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

(άρθρο 255 του Ν.3463/2006) που αποτελείται από έντεκα 
(11) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από:

i) To Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος
ii) Τουλάχιστον τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους.
iii) Έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προτείνεται από 

κοινωνικό φορέα της περιοχής, που θα προσδιορίζεται 
κάθε φορά.

iν) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, που θα υπο−
δεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών, διότι η 
επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) 
(εργαζομένους)

ν) Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.

Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοι−
κητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο 
του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από την μειοψηφία.

9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί 

την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις 
σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 1069/80).

10. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευ−
σης που συστάθηκαν στο Δήμο Καβάλας και στον τέως 
Δήμο Φιλίππων ως ίδιες Δημοτικές Επιχειρήσεις:

1) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κα−
βάλας» που συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 474/25.11.1980 και 
101/26.03.1981 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβά−
λας που εγκρίθηκε με το με αριθμό 785/14.07.1981 Π.Δ. και 
που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 205/31.07.1981 τεύχος Β΄.

2) «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Φιλίππων» που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 116/2003 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλίππων που 
εγκρίθηκε με τη με αριθμό 9537/19.09.2003 απόφαση 
του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και που δημοσιεύ θηκε 
στο ΦΕΚ 1377/25.09.2003 τεύχος Β΄.
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Καταργούνται από τη δημοσίευση της παρούσας από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο
Από τη συγχώνευση της «Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καβάλας» − (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με τη 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φι−
λίππων» − (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Καβάλα, 18 Μαρτίου 2011

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΔΩΝΗ − ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

F

(12)
   Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος AXALANZ.

  Με τις αρ.: 14595,14598,14599,14601,14602/25−02−2011 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 34 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν AXALANZ.

Δραστική ουσία : PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE 
MONOHYDRATE

Μορφή : Δισκίο 0,088mg/TAB, 0,18mg/TAB, 
0,35mg/TAB, 0,7mg/TAB & 1,1mg/TAB.

Δικαιούχος σήματος : PHARMACARE LTD, CYPRUS
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας : ALAPIS ABEE

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΥΕΠ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

F

(13)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος FINASTERIDE/ACCORD

  Με την αρ.: 11608/14−2−2011, 11609/14−2−2011 απόφαση 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 34 της κοινής υπουργικής από−
φασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν FINASTERIDE/ACCORD:

Μορφή : FC.TAB 1mg/TAB & 5mg/TAB
Δικαιούχους σήματος : ACCORD HEALTHCARE LTD, UK
Υπεύθυνος κυκλοφορίας : ACCORD HEALTHCARE LTD, UK

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΥΕΠ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

(14)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος LETROZOLE/TEVA

  Με την αρ.:13372 /21−2−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 34 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν LETROZOLE/TEVA

Μορφή : FC.TAB 2,5 mg/TAB
Δικαιούχους σήματος : TEVA PHARMA B.V. − 

UTRECHT−HOLLAND
Υπεύθυνος κυκλοφορίας : TEVA PHARMA B.V. − 

UTRECHT−HOLLAND

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΥΕΠ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
F

(15)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος GEMCIN/ U.S. GENERICS

  Με την αρ.: 13374/21−2−2011, 13375/21−2−2011 απόφαση 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 34 της κοινής υπουργικής από−
φασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν GEMCIN/ U.S. GENERICS

Μορφή : PD.SOL.INF 200mg/VIAL, 
& 1000mg/VIAL 

Δικαιούχους σήματος : US GENERICS INC−USA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας : NEXUS MEDICALS AE

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΥΕΠ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
F

(16)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 

προϊόντος VEN−FAX

  Με την αρ.: 10451/16−2−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού προϊόντος VEN−FAX, κατόπιν αιτή−
σεως της εταιρείας.

Μορφή : Καψάκιο παρατεταμένης αποδέ−
σμευσης, σκληρό 37,5 mg/CAP

Δικαιούχος σήματος : RAFARM ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας : RAFARM ΑΕΒΕ

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΥΕΠ

ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ  
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