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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)  

 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hawar Saedoon του 
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβαση .

 Δυνάμει της αρ. 662/06/2011 Καταλογιστικής Πράξης 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Αθηνών 
που εκδόθηκε την 01−08−2011 κατά τις διατάξεις των 
αρθ.142 παρ. 2 και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για δια−
πραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία κα−
πνικών), σε βάρος του Hawar Saedoon του Mustafa και 
της Hamdie, κάτοικο Κουμουνδούρου 25 Αθήνα και νυν 
αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: 139608220.

Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν.2960/01. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.

  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης κ.α.α.
Ο Υποδιευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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   (2)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩ−

ΡΟΣ−ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ» με δ.τ. «ΓΟΥΡΔΟΜΙ−
ΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ−ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ» στις 
διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την 35090/ΥΠΕ/5/01912/Ε/Ν. 3299/04/05.08.2011 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩ−
ΡΟΣ−ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ» με δ.τ. «ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ−ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ», για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην δημιουργία φωτοβολταϊκού 
σταθμού (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), στη Θέση ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡ. 302 του Νομού 
«Καστοριάς», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τρι−
ακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατό σαράντα τέσσερις χιλιάδων 
ευρώ (144.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 23/3/2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
   (3)
 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13699/29−3−2011 απόφασης 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης 
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με 
δ.τ «ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ» η οποία έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ.. 35251/ΥΠΕ/5/00172/Ν.3299/04/9−8−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, τροποποιείται η 13699/ΥΠΕ/5/00172/
Ν.3299/04/29−3−2011 (ΦΕΚ. 671/τ.Β/26−4−2011) που πιστο−
ποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με δ.τ. 
«ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ», που αναφέρεται στην ίδρυση νέας 
μονάδας ελαιοτριβείου προϊόντων βιολογικής ελαιο−
καλλιέργειας και προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας συστη−
μάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην πυρόπληκτη 
θέση ΜΑΡΙΝΑ, Δήμου Σπάρτης, Νομού Λακωνίας με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό ενός εκατομ−
μυρίου εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(1.954.000,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτακο−
σίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός 
ευρώ (785.251€),που αποτελεί ποσοστό 40,19% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) To ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (1.168.749,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 59,81% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) την πιστοποίηση 3 θέσεων εργασίας (3 ΕΜΕ) έναντι 2 
(0,93ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
25.08.2010.

ζ) Την από 3−2−2011 (Πρακτικό 556) ομόφωνη γνωμοδότη−
ση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, 
πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (584.549,00)€.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
     (4)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την 35424/ΥΠΕ/5/01582/Ε/Ν3299/04/10−8−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο 
βολταϊκά, θέση «ΑΜΠΕΛΙΑ ή ΜΗΡΑΛΙΚΙΑ» που βρίσκεται 
στην Τοπική Κοινότητα Χαράς, δήμου Κιλελέρ (τέως 
δήμου Νίκαιας), νομού Λαρίσης, Περιφέρειας Θεσσα−
λίας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης Τριακοσίων 
Εξήντα Χιλιάδων (360.000,00) Ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων 
Χιλιάδων Διακοσίων (144.000,00) Ευρώ.

Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10/3/2011 

(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
     (5)
 Τροποποίηση της αριθμ. 11398/ΔΒΕ1533/Ν. 3299/04/

20−07−2009 απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της 
εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ − ΑΝΑΚΥΚΛΩ−
ΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑ−
ΚΤΙΚΩΝ».

  Με την αριθμ. 11769/ΔΒΕ1435/10−08−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
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και Ναυτιλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3299/04, τροποποιείται η αριθμ. 11398/ ΔΒΕ 1533/Ν. 
3299/04/20−07−2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1582) απόφαση υπαγωγής 
επένδυσης της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ − 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, στις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3299/04 ως ακολούθως:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ −
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1.742.912,00
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 871.456,00

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 21.07.2011. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/76638 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/12.10.2007 

απόφασης κατανομής οργανικών θέσεων προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 (παρ.3,4) του Ν. 2085/92 «Ρύθμιση 

θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δη−
μόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

β) Του Ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/23.2.2005) Ρυθμίσεις 
θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.

γ) Του άρθρου 83 του Π.Δ./τος 191/03 (ΦΕΚ 146/Α/ 
13.6.2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού»

δ) Του ΠΔ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988) «Κωδικο−
ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και 
των λοιπών ΝΠΔΔ».

ε) Του Π.Δ/τος 186/09 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−09) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

στ) Του Π.Δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/12−10−2007 (ΦΕΚ 
2121/Β/31−10−2007) υπουργική απόφαση κατανομής ορ−
γανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών και 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/05 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»).

4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/100933/
12−10−2007 (ΦΕΚ 2121/Β/31−10−2007) υπουργική απόφαση 
που αφορά στην κατανομή οργανικών θέσεων προσω−

πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, μεταξύ των Περιφερειακών και των Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού 
και μεταφέρουμε έξι (6) οργανικές θέσεις προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ως εξής:

1. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, από τη ΛΓ΄ 
ΕΠΚΑ στη Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρ−
χαιολογικών Συλλογών.

2. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, από την 13η 
ΕΒΑ στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρ−
χαιολογικών Συλλογών.

3. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, από τη Ζ΄ 
ΕΠΚΑ στην ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ.

4. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικών, από τη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ 
στη ΛΑ΄ ΕΠΚΑ.

5. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προ−
σωπικού ΥΕ, από την Α΄ ΕΠΚΑ στην IB΄ΕΠΚΑ.

6. Μία (1) οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνικού Προ−
σωπικού ΥΕ, από την Α΄ ΕΠΚΑ στην 7n EBA.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 5209 (7)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ερ−
γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ Εξάμη−
νο του έτους 2011, για το προσωπικό που υπηρετεί 
στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση 
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 180/Α/9−9−1999).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ., μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις»(ΦΕΚ297/Α/23−12−2003).
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4. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ.

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας− Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/23−112007).

6. Την αριθμ. 3567/9−8−2011 απόφαση της Διεύθυνσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις οποίες 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία και για εργασία κατά τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες στους κωδικούς 
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512, συνολικού ύψους έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00 €) που απαιτείται για την αποζημίωση 
τριών (3) υπαλλήλων και η οποία ελέγχθηκε και κατα−
χωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας.

7. Το άρθρο 38 παρ 1 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152 Α΄/01−
07−11) Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011−2015.

8. Το γεγονός ότι κατά το Β εξάμηνο του έτους 2011 
απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά τρεις (3) υπάλ−
ληλοι της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ−
ριμνας για κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών 
και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσι−
μων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, τριών (3) υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2011, 
λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και 
υποχρεώσεων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2011, για τρεις (3) 
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Υπερωρίες:

Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι (20) ώρες το μήνα έκαστος 
για πέντε (5) μήνες = 1X20X5 = 100 ώρες έκαστος.

1. Νυχτερινά:
Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα 

έκαστος για πέντε (5) μήνες = 1X16X5= 80 ώρες έκα−
στος.

2. Κυριακές και εξαιρέσιμες
Τρεις (3) υπάλληλοι μέχρι δεκαέξι (16) ώρες το μήνα 

έκαστος για πέντε (5) μήνες = 1X16X5= 80 ώρες έκαστος. 
Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο θα γίνει με από−

φαση μας, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα (1) μήνα πριν 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 10 Αυγούστου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

    Αριθμ. 843 (8)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτρο−

πής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λει−
τουργίας της.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) 

«Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανά−
πτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 περ. Α παραγρ. 20 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2010 (ΦΕΚ 1/Α/01−02−2011) 
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερεια−
κή Συνοχή» και ειδικότερα το άρθρο 16, παρ. 2δ αυτού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
στη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 γ του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, Περιφερειακή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Θεσσαλίας, μέλη της οποίας είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
2. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματι−

σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού
4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε−

ρειακής Ανάπτυξης
5. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
6. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας
7. Εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας
8. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
9. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
10. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
11. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανι−

ών
12. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Βιομηχανίας Θεσσαλίας 

και Κεντρικής Ελλάδας
13. Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων 

Θεσσαλίας
14. Εκπρόσωπος EOT
2. Πρόεδρος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−

τροπής ορίζεται ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και σε 
περίπτωση κωλύματος του τον αναπληρώνει ο Γενικός 
Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλ−
λοντος και Υποδομών.

3. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2 
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

είναι η γνωμοδότηση:

1. Για αιτήσεις υπαγωγής στον Ν. 3299/2004 επεν−
δύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθω−
σης εξοπλισμού που σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου 
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νόμου υποβάλλονται στη Θεσσαλία, καθώς και αυτών 
που εμπίπτουν στα Ειδικά Καθεστώτα Ενίσχυσης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου.

2. Για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, 
ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή 
εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφά−
σεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν 
καταβληθεί και αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράμ−
ματα ή επιχειρηματικά σχέδια για την υπαγωγή των 
οποίων γνωμοδότησε κατά περίπτωση.

Επίσης γνωμοδοτεί για θέματα επενδύσεων ή και 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 
2601/98 καθώς και επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε 
προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, εφόσον αυτά 
είναι της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3 
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδια για την εισήγηση θεμάτων που καθορί−
ζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

2. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει 
για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγή−
σεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χει−
ρίζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής 
βοηθός Γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα 
κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας της 
Επιτροπής και ο αναπληρωτής βοηθός Γραμματέας εί−
ναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνε−
δριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που 
απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής γίνονται στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, στη Λάρισα, μετά από έγγραφη πρόσκληση των 
μελών της από τον Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη 
ημέρα, εντός ή πέρα από το ωράριο των Δημοσίων 
Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται 
η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη 
της δύναται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων 
και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην 
Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάτα−
ξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμ−
ματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με 
τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτι−
κά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 
της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινο−
ποίηση των πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Μια σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέ−
δια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο 
της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα 
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου 
μέλη της Επιτροπής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

6. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, τηρείται η απόλυτη σειρά προ−
τεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υπο−
βληθεί οι αιτήσεις. Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης 
για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται από τη Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τη Γνωμοδοτική 
Επιτροπή το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (6) 
έχουν ανάλογη εφαρμογή αυτοτελώς για την εισαγωγή 
στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρούσας απόφασης 
των αιτήσεων υπαγωγής στο Ν. 3299/2004 που υποβάλ−
λονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

8. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν 
να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, 
Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου 
της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 
και τα άρθρα 186 περ. Α παρ. 20 του Ν. 3852/ 2010, γίνεται 
με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μη δημοσι−
ευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6 
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στις συνε−
δριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 
εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρή−
σεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση 
επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις 
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία που έχουν 
υπαχθεί στο Ν. 2601/98 ή στον παρόντα νόμο ή έχουν 
υποβάλλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται 
θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επι−
χειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις όμοιες του Ν. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Άρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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2. Κάθε προγενέστερη απόφαση μας παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 9 Αυγούστου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. 34242/11001 (9)
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοπον−

νήσου για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμ−
βασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κα−
τάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων 
εγγράφων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 και της περ. 

Θ.12 της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του εδ. β΄ της παρ. 3γ του άρθρου 11 και του εδ. β’ 
της παρ. 3ε του άρθρου 13 του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α’ 224) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

γ. Της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 
108) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις αριθμ. 551/24.1.2011, 552/24.1.2011 (ορθή επαν.), 
553/24.1.2011 (ορθή επαν.), 554/24.1.2011 (ορθή επαν.) και 
834/1.2.2011 (ορθή επαν.) αποφάσεις μας περί ορισμού 
προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τοποθέ−
τησης υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της έδρας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων αυτής, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και 
Κορινθίας.

3. Το αριθμ. 5325/2.2.2011 σχετικό με το αντικείμενο 
του θέματος έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφα−
σίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμή−
ματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και των 
Τμημάτων Γραμματείας των οικείων Διευθύνσεων Δι−
οικητικού − Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Π.Ε.) Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου να χορηγούν την επι−
σημείωση (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης σε όλα 
τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπογράφοντας «Με 
εντολή Περιφερειάρχη»:

Α. Ειρήνη Μακρή, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Πληρο−
φορικής − Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης, 
με αναπληρώτρια της την υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Οικονομικού Παναγιώτα Κατσιρούμπα, κλάδου ΔΕ Δι−
οικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Β. Μιχαήλ Κολιόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικη−
τικού − Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας, με αναπληρωτές 
του τους υπαλλήλους της ίδιας Διεύθυνσης α) Μαίρη 
Κόουλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό 
Β΄, β) Επαμεινώνδα Σκοπετέα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού με βαθμό Γ΄ και γ) Σοφία Μπαμπίλη, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.

Γ. Δήμητρα Σιάχρα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού − 
Οικονομικού Π.Ε. Κορινθίας, με αναπληρώτρια της την 
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης Αναστασία Κακούρου, 
κλάδου TE Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Γ΄.

Δ. Αικατερίνη Οικονομάκη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού − 
Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας, με αναπληρώτρια της την 
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης Χαρούλα Κορομβόκη, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Ε. Ευγενία Παπαδήμα − Αλευρά, υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού 
− Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρώτρια της την 
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης Μάγδα Πολιτοπούλου, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε όμοια προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 8 Αυγούστου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 276/3.6.2011 (10)
    Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου 

Αιγιαλείας σε μία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (άρθρο 
109 του Ν. 3852/2010). 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7−6−210 τ.Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρω−μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις εγκυκλίους αριθ. 11/οικ.4569/27.01.2011 και 24/οικ. 
9104/24−2−2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 65415/13523/3−8−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Αιγιαλείας:

1) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αιγίου 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ.Α) που συστάθηκε με την αριθ. 329/2009 από−
φαση δημοτικού συμβουλίου Αιγίου και δημοσιεύθηκε 
στα (ΦΕΚ/2193/Β/2−10−2009) και (ΦΕΚ/491/23−4−2010). 

2) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας Πο−
λιτισμού – Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Δήμου 
Διακοπτού (ΔΗΚΕΠΑΠ) για τους τομείς δραστηριοτήτων 
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Πολιτισμού− Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ−
ης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 721Β/05.06.2003– 378 
Β/01.04.2010).

3) Δημοτική Επιχείρηση Πρόνοιας – Πολιτισμού− Πε−
ριβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Συμπολιτείας (ΔΗ−
ΚΕΠΑΝΑ) για τους τομείς δραστηριότητας που δημο−
σιεύθηκε στο (ΦΕΚ 190 Β/28.02.2001 – 372 Β/24.02.2004 
– 297 Β/18.02.2009).

4) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ακράτας για τους 
τομείς δραστηριότητας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 
846 Β/1998 – 2423 Β/09.12.2009) και τη Σύσταση ενιαίας 
Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης σύμφωνα με τα 
παρακάτω οριζόμενα:

Συνιστάται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» 
με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) με αρμοδιότητες στους 
παρακάτω τομείς: Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας 
− Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση υπεισέρχεται αυτοδικαίως, 
σε όλα τα περιουσιακά κινητά και ακίνητα στοιχεία, 
πόρους, δικαιώματα εν γένει και υποχρεώσεις των συγ−
χωνευθέντων Επιχειρήσεων. 

Η συνιστώμενη με την Απόφαση αυτή Κοινωφελής 
Επιχείρηση διοικείται από 11/μελές Δ.Σ ως εξής:

− α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των 
οποίων 2 ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου.

− β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Κοινωνικών Φορέων.
− γ) Έξι (6) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Αιγιαλεί−

ας, που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις 
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τον σκοπό της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

− δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εν 
λόγω Κοινωφελή επιχείρηση, αν σ’ αυτή απασχολούνται 
πάνω από είκοσι (20) εργαζόμενοι υποδεικνυόμενον από 
την γενική συνέλευση αυτών, με μείωση μιας θέσης 
από τις παραπάνω οριζόμενες (στην γ περίπτωση) έξι 
των δημοτών.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ ορίζεται σε δύο (2) έτη. 
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργά−

νωση και λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, 
για δε την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του σκοπού 
μπορεί με απόφασή του το Δ.Σ. να ορίζει επί μέρους 
επιτροπές εργασίας ανά τομέα δραστηριότητας με επι−
κεφαλής μέλος του Δ.Σ. 

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
3. Η δημιουργία και λειτουργία: Κέντρου πρόληψης 

από εξαρτησιογόνες ουσίες, Προγράμματος για την 
υποστήριξη των νέων που έχουν παρεμβατική συμπε−
ριφορά. 

4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−

σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου και της Κοινότητας. 

6. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας.

Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−
γράμματα και δράσεις: 

Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Βρεφοκομείων
Ορφανοτροφείων
Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας 
Βοήθειας στο Σπίτι 
Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
Κέντρων για ΑΜΕΑ
Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες 
Αναψυχής ατόμων με αναπηρία
7. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οι−
κοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοη−
θημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. 

8. Η μέριμνα για την λειτουργία πάρκου κυκλοφορι−
ακής αγωγής

9. Η μέριμνα για την λειτουργία σχολής χορού, ζω−
γραφικής και γλυπτικής.

10. Η μέριμνα για την λειτουργία κινηματογράφου και 
θεάτρου

11. Η μέριμνα για την διοργάνωση συναυλιών, θεα−
τρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων.

12. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών. 

13. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
14. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
15. Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητι−

σμού.
Η περιουσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης απαρτίζε−

ται από την κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευ−
θέντων Επιχειρήσεων καθώς και κάθε άλλη περιουσία 
που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στο μέλλον. 

Πόροι της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι: 
Α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία 

ανέρχεται στο ποσό που θα καθοριστεί μετά την ψή−
φιση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Δήμου 
Αιγιαλείας και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος 
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης 
επιχορήγησης.

Β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και Κληροδοσίες.

Γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει η επιχείρηση. 

Δ) πρόσοδοι από την ίδια περιουσία, καθώς και την 
συμμετοχή της σε προγράμματα χρηματοδότησης. 

Το κεφάλαιο εκκίνησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
είναι 10.000€, που προέρχεται από πόρους του Δήμου 
Αιγιαλείας και βαρύνει τον Κ.Α. 00−6731.003 του Δημο−
τικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 
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Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται 
σε 50 χρόνια 

Η έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι η έδρα 
του Δήμου Αιγιαλείας. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση εκπροσωπείται ενώπιον 
της δικαιοσύνης και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον 
πρόεδρο του Διοικ. Σ/λίου και όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί 
να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην πε−
ριφέρεια του δήμου ως παραρτήματα της ανωτέρω 
Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχω−
νευθέντων Επιχειρήσεων καθίσταται αυτοδικαίως προ−
σωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στη Κοινωφελή 
Επιχείρηση με την ίδια σχέση εργασίας. 

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής Επιχείρηση 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τις Επι−

χειρήσεις που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και 
όσα απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού μίσθωσης 
έργου, αναθέσεων που έχουν συναφθεί για την κάλυψη 
των αναγκών των κοινωνικών προγραμμάτων μέχρι την 
λήξη τους, εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρε−
μείς δίκες στις οποίες διάδικα μέρη είναι Επιχειρήσεις 
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη 
νέα επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται ειδική πράξη συ−
νέχισης για καθένα από αυτά». 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται για το έτος 2011 
δαπάνη ποσού 10.000 € που προέρχεται από πόρους 
του Δήμου Αιγιαλείας και βαρύνει τον Κ.Α. 00−6731.003 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αίγιο, 9 Αυγούστου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ  
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