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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 140 (1)
 Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 

προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσί−
ας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματο−
δοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» τηs Γε−
νικής Γραμματείας Ισότητας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3614/2007 και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5 και 

18 (ΦΕΚ Α΄ 267)
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) 

2. Την υπ’ αριθμ. 131/18.4.2008/ΦΕΚ Β/887/14.5.2008 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για σύσταση 
στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσω−
τερικών Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ 
και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων».

3. Το π.δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί−
ας Ισότητας των φύλων» (ΦΕΚ 17Α΄/8.2.2008).

4. Την υπ’ αριθμ. 134/19.5.2008 πρόταση της Γενικής 
Γραμματέως Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών για 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. 

5. Την ανάγκη καθορισμού των τυπικών και ουσιαστι−
κών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή 
αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, 
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμά−
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των» τηs Γενικής Γραμματείας Ισότητας κατά κατηγορία 
όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για τη θέση προϊσταμένου

Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 
2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμε−
νων επιχειρησιακών προγραμμάτων» απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
I. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής
II. Επαγγελματική εμπειρία:
• Δεκαετής (10) για τους κατόχους διδακτορικού δι−

πλώματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
• Δωδεκαετής (12) για τους κατόχους μεταπτυχιακού 

τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

• Δεκαπενταετής (15) για τους κατόχους πτυχίου ή 
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής.

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση 
ελευθερίου επαγγέλματος, είτε η απασχόληση ως μι−
σθωτού είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του 
Δημόσιου Τομέα

III. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού 
ομάδας έργου ή εργασίας.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
I. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης
II. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα
III. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα
IV. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμά−

των και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα

V. Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας
VI. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 
VII. Ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυ−

ξημένη απόδοση
VIII. Καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά 

προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής
IX. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και 

υπηρεσιών Internet
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
I. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές με αναπτυξιακά θέματα ή θέματα ισότητας πεδίο.
II. Γνώσεις θεμάτων σχεδιασμού και εφαρμογής πο−

λιτικών ισότητας.
III. Εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυ−

ξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, 
συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμ−
μάτων 

IV. Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης ή φορέων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 2

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης (Π.Ε.) και των Προϊσταμένων Μονάδων

Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
I. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής
II. Επαγγελματική εμπειρία:
• Διετής (2) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
• Τριετής (3) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

• Τετραετής (4) για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλο−
δαπής

Προκειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει 
το γραφείο ΟΠΣ απαιτείται πτυχίο ή τίτλος ή πεντα−
ετής (5) επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της 
πληροφορικής. 

Για τη θέση των Προϊσταμένων Μονάδων απαιτείται 
τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία για 
όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της 
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τετραετής (4) 
για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδα−
πής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και πενταετής (5) για τους κατόχους πτυχίου ή δι−
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής.

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση 
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της 
Υπηρεσίας Εφαρμογής, είτε η απασχόληση ως μισθωτού 
είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του Δημόσιου 
Τομέα.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
I. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού το−
μέα.

II. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα
III. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
IV. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 
V. Γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−

τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής
VI. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και 

υπηρεσιών Internet
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
I. Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ−

ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Εφαρμογής 
πεδίο

II. Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 
σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών ή αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων ή επενδυτικών σχεδίων κατά προτίμηση σε 
συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Εφαρμογής 
πεδίο ή έργων αναδιοργάνωσης

III. Γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας
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IV. Για τη θέση των Προϊσταμένων Μονάδων πέραν 
των ανωτέρω, συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν η 
άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επί−
πεδο.

Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
I. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής
II. Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία:
Προκειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει 

το γραφείο ΟΠΣ απαιτείται πτυχίο ή τίτλος ή διετής 
(2) επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πλη−
ροφορικής 

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση 
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της 
Υπηρεσίας Εφαρμογής, είτε η απασχόληση ως μισθωτού 
είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του Δημόσιου 
Τομέα

2. Ουσιαστικά προσόντα:
I. Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων 

και εκτέλεσης έργων του δημόσιου και ιδιωτικού το−
μέα

II. Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα
III. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
IV. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
V. Καλή γνώση και εμπειρία στην χρήση εφαρμογών 

πληροφορικής και υπηρεσιών Internet
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
I. Ειδίκευση είτε μέσω πτυχίου είτε μέσω εμπειρίας 

σε διοίκηση επιχειρήσεων ή πληροφορική ή λογιστική 
ή βιβλιοθηκονομία

II. Γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτί−
μηση της αγγλικής ή γαλλικής

III. Εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης, ή σε 
λογιστική ή σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ή 
έργων αναδιοργάνωσης ή σε έργα πληροφορικής

IV. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής οργάνωσης.

Άρθρο 4

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης (Δ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ.Ε. απαιτούνται 
τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
I. Πτυχίο Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ει−

δικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδή−
ποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 
ή απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή 
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τε−
χνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνα−
σίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείων (διοίκησης) ή 
τμήματος οικονομίας – διοίκησης γραφείου ή τμήματος 
υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού 
λυκείου ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού 
λυκείου

II. Επαγγελματική εμπειρία σε θέση γραμματέως ή σε 
χειρισμό εφαρμογών πληροφορικής 

2. Ουσιαστικά προσόντα:
I. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
II. Ικανότητα οργάνωσης γραφείου
III. Ικανότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και 

υπηρεσιών Internet
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
I. Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

αντίστοιχου διπλώματος από κέντρα ελευθέρων σπου−
δών ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής

II. Γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτί−
μηση της αγγλικής ή γαλλικής

III. Εμπειρία σε θέση γραμματέως ή σε διοικητικά 
καθήκοντα ή σε λογιστική ή σε διαχείριση κοινοτικών 
προγραμμάτων ή έργων αναδιοργάνωσης

IV. Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής οργάνωσης

Άρθρο 5

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ−
σης (Υ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Υ.Ε. απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
I. Απολυτήριος τίτλος γυμνασίου ή ισότιμος της αλ−

λοδαπής
II. Ικανότητα συνεργασίας
2. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
I. Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέση ανά−

λογων καθηκόντων
II. Στοιχειώδης γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας 

κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικό−
τητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση αρ−
μόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991 
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης 
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 
παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή του 
εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος 
της παρασχεθείσας εργασίας συνοδευμένη από την 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 3 Ιουνίου  2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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(2)
     Υπαγωγή της επιχείρησης EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε στις δι−

ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 27882/ΥΠΕ/5/00020/Ε/ν. 3299/ 
24.6.2008 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της 
επιχείρησης EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε−
ται στην επέκταση, για αύξηση της παραγωγικής της 
δυναμικότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων, 
σταλάκτες και σωλήνες στάγδην άρδευσης, συνολι−
κής δαπάνης τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα 
δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα (3.862.389) 
€, στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας. Το ποσοστό 
της επιχορήγησης ανέρχεται σε 25%, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πε−
ντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
(965.597,25 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20.2.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑθ−
ΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 27879/ΥΠΕ/5/00059/Ε/ν. 3299/19.6.2008 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχεί−
ρησης ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου που αναφέρεται στην κατασκευή υδροη−
λεκτρικού σταθμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ισχύος 5,5 MW συνολικής δαπάνης επτά εκατομμυρίων 
πεντακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων (7.503.600) €, 
στη θέση «Ζουπάτα» του Δήμου Πατρέων, του Νομού 
Αχαΐας,. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 
40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων 
μίας χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (3.001.440) €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις 
απασχόλησης ή 2 νέες ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.3.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Αριθμ. ΙΕ/24280/3122/50127 (4)
    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/15380/2427/50127/14.5.200

8 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση δεύτε−
ρου γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας S.T. STAR 
TRADING COMPANY LIMITED, που εδρεύει στη Κύ−
προ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κε−
φάλαιο στ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/21.3.2002 ( ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/
τ.Β΄/3.10.2007).

5. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως 
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο στ΄).

6. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/39659/5075/50127/27.11.2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας S.T. 
STAR TRADING COMPANY LIMITED, στις διατάξεις του 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο στ΄).

7. Την υπ αριθμ. ΙΕ/15380/2427/50127/14.5.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση δεύτερου γραφείου 
στην Ελλάδα της ανωτέρω Εταιρείας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο στ’).

8. Την από 29.5.2008 αίτηση της εταιρείας S.T. STAR 
TRADING COMPANY LIMITED, για ανάκληση της υπ’ 
αριθμ ΙΕ/15380/2427/50127/14.5.2008 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασί−
ζουμε:

Άρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/15380/2427/50127/ 
14.5.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση δεύτε−
ρου γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας S.T. STAR 
TRADING COMPANY LIMITED, που εδρεύει στη Κύπρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τρο−
ποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο στ).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 2948+2947 (5) 
 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ−

μία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών 
Έργων Ελ. Βενιζέλου» σε κοινωφελή Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. 
Βενιζέλου»

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 269 του ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των»

 3. Τις εγκυκλίους 16/10819/22.2.2007 «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ» και 77/71245/19.12.2007 
«Διευκρινήσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις» του Υπ. Εσωτερικών 

 4. Την υπ’ αριθμ 43889/2007 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνι−
κής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων 
ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» 

 5. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη−
τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής»

 6. Την υπ’ αριθμ 4441/2001 απόφασή μας με την οποία 
συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνι−
κών Έργων Ελ. Βενιζέλου και την υπ’ αριθμ. 20848/2003 
όμοια με την οποία τροποποιήθηκε.

7. Την υπ’ αριθμ 55/2008 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Ελευθερίου Βενιζέλου περί μετατροπής της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Ελ. Βενιζέλου» σε κοι−
νωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέλου» και την υπ’ αριθμ 40/2008 
όμοια περί έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης για 
τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών 
Έργων Ελ. Βενιζέλου» σε κοινωφελή Επιχείρηση με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελ. Βενιζέ−
λου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
και Τεχνικών Έργων Ελ. Βενιζέλου» σε κοινωφελή Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ελ. Βενιζέλου» ως εξής:

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος
Η υπό σύσταση επιχείρηση θα είναι Κοινωφελής Δη−

μοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

Νομική Μορφή
Η Νομική μορφή της εταιρείας είναι Κοινωφελής Επι−

χείρηση − Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα 
με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) που αναφέρεται 
στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

 ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Φορέας Ίδρυσης
Φορέας ίδρυσης της επιχείρησης είναι ο Δήμος Ελευ−

θερίου Βενιζέλου.

Νομικές διατάξεις
Η δημοτική επιχείρηση θα διέπεται από τις διατάξεις 

του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) άρθρα 252 έως 
255 και 269 που αναφέρεται στο Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κώδικα για τη σύσταση, τη νομική φύση, τη διοίκηση, 
τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη διαχείριση της ταμειακής 
υπηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την εποπτεία, τους 
κανονισμούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν. 
Για τη λειτουργία επίσης των κοινωφελών επιχειρήσεων 
Δημοτικών Επιχειρήσεων έχει εκδοθεί και ισχύει:

α) Η υπ’ αριθμ. 16/οικ.10819/22.2.2007 εγκύκλιος του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

β) Η υπ’ αριθμ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας.

Η σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης γίνεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και η 
πράξη του Περιφερειάρχη δημοσιεύεται στην εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. Η πράξη αυτή περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, που ασκεί τις συνα−
φείς αρμοδιότητες μετά τη θεσμική κατάργηση των Πε−
ριφερειακών Διευθυντών, μπορεί να ενεργείται έκτακτος 
διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές που 
ορίζονται από τον ίδιο (άρθρο 5 παρ. 11 Ν.2307/95).

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 Α) Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:

Α.1 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−
γκεκριμένα:

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δρά−
σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφο−
νηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, κλπ. 
και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων. 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
Παλινοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−



18828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου. 

Α.2 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και συγκε−
κριμένα

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών

• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία 
σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυ−
πτικής, κλπ, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτι−
στικών προγραμμάτων

• Η ίδρυση μουσείων, θεάτρων και η εκμετάλλευση 
των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών, καθώς 
και μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών 
χώρων της περιοχής 

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία

• Η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
• Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού με 

θέματα συναφή με παιδεία, αθλητισμό και πολιτισμό.
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών

• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στη περιφέρεια του Δήμου

• Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για λογαρι−
ασμό της επιχείρησης ή τρίτων

• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα

• Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με το περιβάλλον

Β) Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα 
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του ν. 
3463/2006

Γ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας στις θεματικές ενότητες δραστηριο−
ποίησης της επιχείρησης 

Δ) Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης και συγκεκριμένα:

• Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών 

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
την ίδρυση και λειτουργία γραφείου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

• Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην προώθηση 
όσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Ε) Η έκδοση τοπικού ενημερωτικού περιοδικού του Δήμου 
καθώς και εκδόσεων προβολής της τοπικής ιστορίας

Διάρκεια
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι (20) 

χρόνια από την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατά 
Νόμο Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Έδρα της επιχείρησης
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα 

Νεροκούρου του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Πόροι 
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ελευθερίου Βενιζέ−

λου για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από 
αυτή υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 
του ν. 3463/2006

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων

• Δωρεές, Κληροδοτήματα, Ενισχύσεις από Νομικά 
Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και από Φυ−
σικά πρόσωπα.

• Η παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς

• Από την διαχείριση δραστηριοτήτων σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς (κυλικεία, αθλητικοί χώ−
ροι, κ.λπ.)

• Από προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίη−
ση δραστηριοτήτων σχετικούς με τους καταστατικούς 
σκοπούς

 Διοίκηση
Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Ελευθερίου Βενιζέλου» θα 

διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται 
από 7 μέλη τα οποία θα ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής. Αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 
είκοσι (20) εργαζόμενους, ένας (1) είναι εκπρόσωπος 
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών. Τα 
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ’ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερα τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

4. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικη−
τικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. 
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 
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προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. 
Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα 
που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευ−
θυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμ−
βουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου.

5. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην 
επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία 
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχεί−
ρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται 
αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό 
των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχεί−
ρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρη−
ματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.

Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα είναι 300.000 € και το 

οποίο θα καταβληθεί από το Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου 
στην επιχείρηση σταδιακά σε διάστημα τριών (3) ετών 
ως εξής: το έτος 2008 θα καταβληθεί ποσό 110.000,00 
€, το έτος 2009 θα καταβληθεί ποσό 95.000,00 € και το 
έτος 2010 θα καταβληθεί ποσό 95.000,00 €. Το κεφάλαιο 
αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου αυτή να καλύψει 
το κόστος ίδρυσης, και λειτουργικά έξοδα τα οποία 
προκύπτουν από τη λειτουργία και τη μεθοδολογία 
πληρωμών των κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων. 
Αναλυτικά το κεφάλαιο προσδιορίζεται σε επόμενα κε−
φάλαια της μελέτης.

Λύση
1. Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την 

πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο Ελευθερίου 
Βενιζέλου.

Τόπος εγκατάστασης
Η επιχείρηση θα στεγασθεί στα γραφεία του πρώην κοι−

νοτικού καταστήματος Νεροκούρου του Δήμου Ελευθερί−
ου Βενιζέλου με Δ/νση: Νεροκούρου 64 73100 Χανιά.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ελ. Βενιζέλου 110.000,00 
€ για το έτος 2008, 95.000,00 € για το έτος 2009 και 
95.000,00 € για το έτος 2010.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ελ. Βενιζέλου οικ. 
έτους 2008 είναι εγγεγραμμένη πίστωση 110.000,00€ 
στον ΚΑΕ 02.10.7511 με τίτλο «Συμμετοχή σε αμιγείς 
επιχειρήσεις του Δήμου»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Χανιά, 13 Ιουνίου 2008

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 Ο Γενικός Διευθυντής

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ

F

(6)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 4713/11.6.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Ο Νομάρχης κ.α.α.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012960307080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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