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δ. Την αριθμ. Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2520/τ.Β΄/24−12−09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώ−
τη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο Μ.Υ.
Λάζο Μάριο του Γεωργίου (ΑΜ:22710), κλάδου ΤΕ Μη−
χανικών/Ηλεκτρονικής με βαθμό Α΄, του 306 ΕΒΤ, διότι
προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας
απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την
υπηρεσία, με ευσυνειδησία και χωρίς να φείδεται κόπου
και χρόνου, επισκεύασε τριάντα (30) βαθμίδες ασυρ−
μάτων, χωρίς εκπαίδευση στην επισκευή και άρση των
βλαβών τους, με μηδενική οικονομική επιβάρυνση και
σημαντικό οικονομικό όφελος για την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Διορθωσεις Σφαλματων
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.126686/23831/
3.9.2010 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης.............................................................................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.473/54/955625/Σ.3880
(1)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ−
ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07
(ΦΕΚ 26/09−02−07, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ
στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

(2)
Απονομής Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε Μόνιμο
Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07
(ΦΕΚ 26/09−02−07, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ
στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 15−07−10 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την αριθμ. Υ156/23−12−09 απόφαση Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2520/τ.Β΄/24−12−09) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη
Μπεγλίτη», αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο Μ.Υ.
Βαρελά Γεώργιο του Ιορδάνη (ΑM: 15246), κλάδου ΔΕ
Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτροτεχνίτη Εσωτερι−
κών Εγκαταστάσεων με βαθμό Α΄, της IV ΤΑΞΥΠ, διότι
προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας
απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για
την υπηρεσία, με ευσυνειδησία και χωρίς να φείδε−
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ται κόπου και χρόνου και κάτω από δύσκολες καιρικές
συνθήκες, πέτυχε την εγκατάσταση περιμετρικού φωτι−
σμού σε Στρατόπεδο του Ν. Ροδόπης, εξασφαλίζοντας
έναν πρωτογενή παράγοντα της φυσικής ασφάλειας
του Στρατοπέδου, στο οποίο διαβιεί το προσωπικό και
φυλάσσονται τα μέσα, πιστοποιώντας έτσι τις γνώσεις
του, την άριστη επαγγελματικότητά του και το υψηλό
αίσθημα ευθύνης που τον διακρίνει, περιορίζοντας ση−
μαντικά το οικονομικό κόστος της κατασκευής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. 40158
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολ−
ταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γή−
πεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσι−
μα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιή−
θηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.2941/2001
(ΦΕΚ Α΄ 201), την παράγραφο 9 του άρθρου 27Α του
ν.3734/2009 (ΦΕΚ Α΄ 8), και την παράγραφο 8 του άρ−
θρου 9 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85) και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν.3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες δια−
τάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 308).
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ) και στ) της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση
και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών 2001/77/ΕΚ
και 2003/30/ΕΚ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
«Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχε−
τικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 ν.1577/1985 (ΦΕΚ Α΄
210), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 49828/2008 Υπουργικής
απόφασης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχε−
διασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλ−
λοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2464).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 Υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός εργασιών δόμησης μι−
κρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδει−
ας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία
έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ ∆΄ 114),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16095/8−4−2008
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5219/3.2.2004 απόφασης

Υφυπουργού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων ‘Καθορισμός εργασιών μικρής κλί−
μακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης
απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και
απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ Β΄ 925) και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το π.δ. 191/1996 “Τροποποίηση των διατάξεων του
Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168)” σε συνδυα−
σμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), του π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄ 221), του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και της απόφασης του Πρω−
θυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β΄ 2234).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Όροι εγκατάστασης
1. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές
επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών,
ανεξαρτήτως ισχύος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 49828/2008 Υπουργικής
απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 2464), όπως
ισχύει. Δεν απαιτείται τα γήπεδα να είναι άρτια και
οικοδομήσιμα, εκτός εάν ζητούνται δομικές κατασκευές
πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εγκατάσταση
αυτή. Ως απολύτως αναγκαίες κατασκευές νοούνται:
α) στυλίσκος μετρητής της Δ.Ε.Η., β) οικίσκος εγκατά−
στασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων
που δύναται να είναι προκατασκευασμένος, με τις απο−
λύτως αναγκαίες διαστάσεις και μέχρι εμβαδού 15τ.μ.,
γ) περίφραξη για την προστασία της εγκατάστασης με
συρματόπλεγμα μέχρι ύψους 2,5μ. με συμπαγές τοιχίο
μέχρι 30 εκατοστά και δ) εγκατεστημένος εξοπλισμός
Φ/Β συστημάτων των οποίων κανένα στοιχείο δεν υπερ−
βαίνει τα 2,5μ. από τη στάθμη του φυσικού ή τεχνητά
διαμορφωμένου εδάφους των γηπέδων.
2. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν σε κάλυψη το 60% της επιφάνειας του
γηπέδου. Ως κάλυψη, νοείται η προβολή στο οριζόντιο
επίπεδο του συνόλου των εγκαταστάσεων του φωτο−
βολταϊκού εξοπλισμού, ενώ δεν συνυπολογίζονται στην
κάλυψη τα κενά μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοι−
χιών.
3. Σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων χρήσεων δο−
μικών κατασκευών εντός του γηπέδου (όπως κατοικία,
γεωργικές αποθήκες κ.λπ.), αυτές συνυπολογίζονται στο
παραπάνω καθοριζόμενο ποσοστό κάλυψης, ενώ ως
προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης
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για τις χρήσεις αυτές θα ισχύουν οι γενικοί της εκτός
σχεδίου δόμησης ή οι τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί
που ισχύουν από άλλες ρυθμίσεις (Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης κ.λπ).
4. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και
τυχόν οικίσκου της περίπτωσης β) της παραγράφου 1
που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων,
ορίζονται στο διπλάσιο του ύψους της εγκατάστασης.
Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από 2,5μ.
5. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την εγκατάσταση των
Φ/Β συστημάτων, είναι η απόδειξη της κυριότητας ή της
νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης, καθώς και
της συμφωνίας του συνόλου τυχόν συνιδιοκτητών.
Άρθρο 2
Διαδικασία εγκατάστασης
1. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημά−
των, ανεξαρτήτως ισχύος, δεν απαιτείται η έκδοση
οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών
δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμό−
δια Διεύθυνση Πολεοδομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004 (ΦΕΚ Δ΄ 114) Υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει. Η έγκριση της αρμόδιας Επι−
τροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(Ε.Π.Α.Ε.) απαιτείται ειδικά μόνο στις ακόλουθες πε−
ριπτώσεις: α) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.1577/1985, β) σε
περίπτωση που η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει
σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους και προστατεύονται ως προς την πο−
λεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα, και γ) σε
κάθε περίπτωση που η εγκατάσταση προβλέπεται σε
διατηρητέα κτίρια.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5219/3−2−2004
απόφασης (ΦΕΚ ∆΄ 114) τροποποιούνται, ως εξής:
α) Η περίπτωση ιε) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών
και φωτοβολταϊκών συστημάτων που εγκαθίστανται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές
διατάξεις».
β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Στην περίπτωση τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών
συστημάτων μέχρι 100kW, σε γήπεδα που δεν βρίσκο−
νται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αι−
γιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό
χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, είναι: α) σύντομη
περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, που αφορούν
στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, β) τοπο−
γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 συντεταγμένο κατά
τις ισχύουσες προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή και
εξαρτημένο από το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ87
και διάγραμμα κάλυψης όπου φαίνεται η θέση εγκατά−
στασης του σχετικού εξοπλισμού, γ) υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι, το
ακίνητο στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει το φω−
τοβολταϊκό σταθμό δεν βρίσκεται σε δάσος ή σε δασική
έκταση, ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορι−
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σμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προ−
στασίας της φύσης, δ) αποδεικτικό κοινοποίησης του
αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του
τοπογραφικού σχεδίου, στο οικείο δασαρχείο ή κατά
περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία, καθώς και στην
υπηρεσία Α.Π.Ε του άρθρου 11 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄
85), ε) έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού
και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), στις περιπτώσεις
που αυτή απαιτείται.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η Υπηρεσία ΑΠΕ μπορεί
να ελέγχει αυτεπαγγέλτως ζητήματα που σχετίζονται
με τον τόπο εγκατάστασης των Φ/Β σταθμών απευ−
θύνοντας ερωτήματα στις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή σε είκοσι (20) ημέρες
από την κοινοποίηση σε αυτήν της υπεύθυνης δήλω−
σης κοινοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στην
αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης πολεοδομική
υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις νό−
μιμες ενέργειες.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο
της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές, πέραν των
προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού επιβάλ−
λονται και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις
σχετικές κείμενες διατάξεις.»
3. Σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου,
η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξαρτή−
τως ισχύος που δεν εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και ηλιακών
συστημάτων ψύξης ή θέρμανσης χώρου, επιτρέπεται
υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους
1 έως 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010
Υ.Α. «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φω−
τοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων
σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και
σε οικισμούς» (ΦΕΚ ΑΑΠ 376/2010). Ειδικότερα για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια
ισχύος μεγαλύτερης από 10kW εκτός σχεδίου πόλεως
απαιτείται η συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος
και αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Η υπ’ αριθμ. 29116/2009 Υπουργική απόφαση «Έγκριση
ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκα−
τάσταση Φ/Β συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατά−
ξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ
Δ΄ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των
οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου
4 του ιδίου Π.Δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του
από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ΄ 181)» (ΦΕΚ ΑΑΠ 344) και κάθε
άλλη αντίθετη διάταξη με τις διατάξεις της παρούσας,
καταργείται.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 93091 οικ.
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ει−
δικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41, 53, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
β) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α΄/31−7−1990)
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄/17−2−2000) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε
με τα Π.Δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167Α΄/10−9−2004), 121/2005 (ΦΕΚ
177Α΄/13−7−2005) και 79/2006 (ΦΕΚ 81Α΄/13−4−2006), καθώς
και τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3472/
2006 (ΦΕΚ 135 Α΄).
δ) Του Π.Δ. 195/2006 (ΦΕΚ 199Α΄/14−9−2006) «Οργάνωση
και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής
αρωγής».
ε) Του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217Α΄/12−10−2006) «Κανονι−
σμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
2. Την υπ’ αριθ. 84761/3−8−2006 (ΦΕΚ 1088/Β΄/9−8−2006)
Κ.Υ.Α “Σύσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα «Ειδική Γραμματεία Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Ασφάλειας των Καταστημάτων Κρά−
τησης της Χώρας»”, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθ. 79430/05−08−2008 (ΦΕΚ 1655/Β΄/14−8−2008, Διόρθ.
Σφάλμ. ΦΕΚ 1704Β΄/25−8−2008), 11308/6−3−2009 (ΦΕΚ 462/
Β΄/13−3−2009) και 54414οικ/8−6−2010 (ΦΕΚ 812/Β΄/9−6−2010)
όμοιες αποφάσεις.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, την άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα που αφο−
ρούν:
1. Τα ερωτήματα, με τα οποία παραπέμπονται για γνω−
μοδότηση ή μελέτη υπηρεσιακά θέματα στο Γραφείο
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλη Δημόσια
Αρχή, που έχει τέτοια αρμοδιότητα, σχετικά με τους
υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύμα−
τος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής.
2. Τις εντολές και εγκρίσεις για μετακίνηση στο εξω−
τερικό των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης,
του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
3. Τις αποφάσεις προκήρυξης εκλογών αιρετών εκ−
προσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων
των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών

Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής.
4. Τα ερωτήματα για τη χορήγηση μισθολογικού κλι−
μακίου και επιδομάτων, όπου απαιτείται, συμπεριλαμ−
βανομένου του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών,
στους υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης, του
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπη−
ρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επι−
μελητών Κοινωνικής Αρωγής.
5. Τα ερωτήματα για επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων των Καταστημάτων Κράτησης,
του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
6. Τα ερωτήματα για τοποθέτηση, ένταξη, μετάθεση,
απόσπαση και μετάταξη των υπαλλήλων των Κατα−
στημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων
και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
7. Τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευ−
τικών προγραμμάτων που αφορούν τους υπαλλήλους
των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών
Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής.
8. Τα ερωτήματα και τις αποφάσεις για τη χορήγηση
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή,
καθώς και τα ερωτήματα και τις αποφάσεις χορήγησης
άδειας διδασκαλίας σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στους υπαλλήλους
των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών
Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής
Αρωγής.
9. Τα ερωτήματα χορήγησης ηθικής αμοιβής σε υπαλ−
λήλους των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος
Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής.
10. Τις εισηγήσεις, εγκυκλίους και την κατάρτιση
σχεδίων συστάσεων και οδηγιών για τη λήψη μέτρων
ασφάλειας στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας,
στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, στις
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και στις Υπηρεσίες
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
11. Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη για θέματα που αφορούν στην οργάνωση της
ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας
και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών.
12. Την εντολή για διενέργεια τακτικής ή έκτακτης
επιθεώρησης των Καταστημάτων Κράτησης και του
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου από τους
αρμόδιους επιθεωρητές καθώς και την εντολή για διε−
νέργεια τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης των Υπηρε−
σιών Επιμελητών Ανηλίκων από τους Περιφερειακούς
Επιθεωρητές Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων (άρθρο
18 Π.Δ. 49/1979).
13. Τα ερωτήματα ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλά−
δων ή ειδικοτήτων σε υπαλλήλους των Καταστημάτων
Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των
Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
14. Τις αποφάσεις χορήγησης ηθικών αμοιβών ή άλλων
βραβεύσεων σε κρατούμενους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
15. Τις αποφάσεις, με τις οποίες καταργείται πειθαρ−
χική κύρωση που έχει επιβληθεί σε κρατούμενο.
16. Τα έγγραφα, με τα οποία ζητείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ή προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο ορισμός
εκπροσώπων ως μελών σε συλλογικά όργανα ή ειδικές
ομάδες εργασίας, που αφορούν θέματα αρμοδιοτήτων
της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής.
17. Τα ερωτήματα προαγωγής σε ενιαίους βαθμούς
των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, του
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
18. Τα ερωτήματα για δυνητική θέση σε αργία και δια−
θεσιμότητα λόγω ασθενείας, των υπαλλήλων των Κατα−
στημάτων Κράτησης, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων
των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, καθώς
και τα ερωτήματα επαναφοράς αυτών.
19. Τις εντολές και εγκρίσεις για τη μετακίνηση των
υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, του Ιδρύμα−
τος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής εκτός έδρας στο εσωτερικό της χώ−
ρας, καθώς και την έγκριση μετακίνησης των ανωτέρω,
καθ’ υπέρβαση των εκάστοτε καθοριζομένων ημερών
κάθε κατηγορίας.
20. Τα έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλη−
νικής Αστυνομίας και, όταν απαιτείται, προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, που αφορούν τη συμπλήρωση
της δύναμης εξωτερικών φρουρών των Καταστημάτων
Κράτησης και την αντικατάσταση των αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, που κρίνονται ακατάλληλοι για την
άσκηση των καθηκόντων τους για οποιαδήποτε αιτία.
21. Τα ερωτήματα προς το Συμβούλιο Σωφρονιστικών
Υποθέσεων.
22. Τα έγγραφα που αφορούν τη διοικητική, οικονομι−
κή, γεωργοτεχνική, υγειονομική επιθεώρηση καθώς και
την επιθεώρηση κοινωνικής εργασίας των Καταστη−
μάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου.
23. Τις εγκρίσεις επισκέψεων βουλευτών, ερευνητών,
φοιτητών, σπουδαστών, δημοσιογράφων, εκπροσώπων
κοινωνικών και άλλων φορέων, στα Καταστήματα Κράτη−
σης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 35447/20393
(5)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Ανα−
πτυξιακή Επιχείρηση Ταύρου» σε κοινωφελή δημο−
τική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινω−
φελής Επιχείρηση Ταύρου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το−
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πική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/Α΄/1997),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269
έως 270 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006), περί σύστασης
και γενικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των
δημοτικών και κοινωφελών επιχειρήσεων, όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 σχετι−
κά με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου
βαθμού (ΦΕΚ 263/Β΄/23−11−2007).
4. Τις αριθ. οικ.10819/16/22−2−2007 και οικ.71245/77/19−12−2007
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., σχετικά με το νέο θεσμικό
πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
5. Την αριθ. οικ.43886/3−8−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί καθορισμού των αναγκαίων στοι−
χείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή
μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17−8−2007).
6. Την αριθ. 50891/10−10−2007 απόφαση του Υπουργού
ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/Β΄/
14−10−2007).
7. Την αριθ. 50891/10−9−2007 απόφαση του Υπουργού
ΕΣ.Δ.Δ.&Α., περί οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης
των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή−
σεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 1876/
Β΄/14−9−2007).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 21 του Ν.3731/2008,
σχετικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 263/Β΄/23−12−2008).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3812/2009, σχε−
τικά με αναδιατυπώσεις άρθρων του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 234/Α΄/23−12−2009).
10. Την υπ’ αριθ. 57984/31−01−2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 154/Β΄/16−02−2000)
με την οποία συστάθηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση
με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ταύρου», όπως
μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την αριθ. 20974,48874/
06−11−2002 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 1517/Β΄/04−12−2002).
11. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη με−
τατροπή της δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή Επιχεί−
ρηση Ταύρου» σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ταύρου».
12. Την υπ’ αριθ. 120/2010 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ταύρου για τη
μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή
Επιχείρηση Ταύρου» σε κοινωφελή δημοτική επιχείρη−
ση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Ταύρου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης
«Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ταύρου» σε κοινωφελή δημο−
τική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Ταύρου», ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΙ:
Α. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
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ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως παι−
δικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ανοικτής
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
2. Η εφαρμογή πολιτικών ή 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.
3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Β. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
1. Η λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών.
3. Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
4. 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
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού,
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
5. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή
τους σε αυτές.
6. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δη−
μοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, στο πλαίσιο
υλοποίησης, προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων
ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλη−
τικών εκδηλώσεων.
Γ. Δημοτική συγκοινωνία και μετακινήσεις εντός των
ορίων του Δήμου.
1. Η παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών στους πολίτες
για την εξυπηρέτησή τους στις μετακινήσεις τους εντός
των ορίων του Δήμου.
2. Η συνεργασία & η συμπληρωματική λειτουργία με
τους λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς.
3. Η μεταφορά ειδικών ομάδων πληθυσμού (παιδιών
απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένων, ΑμεΑ κ.λπ.).
Δ. Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
1. Η ανάληψη δράσεων ή η συμμετοχή σε δράσεις &
προγράμματα ανάπτυξης & εφαρμογής των νέων τε−
χνολογιών, για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

2. Η κατάρτιση & εξοικείωση των πολιτών & ιδιαίτερα
των νέων με τις νέες τεχνολογίες & τις εφαρμογές
τους.
3. Αναζήτηση, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Δράσεις ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας
με τους πολίτες.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα (50)
χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ταύρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με την προσαρμογή επέρχεται αύξηση του κεφα−
λαίου της επιχείρησης κατά ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ
86.000,00€. Με την αύξηση αυτή το τελικό κεφάλαιο της
επιχείρησης θα ανέρχεται σε 262.082,17€.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό
συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:
− Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και
ένας εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
− Τέσσερις (4) δημότες με πείρα και γνώση σχετικές
με το αντικείμενο της Επιχείρησης, που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
− Ένας (1) εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της
περιοχής.
− Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους− τακτικό
προσωπικό, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των
εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται
από τη γενική συνέλευση αυτών, με αντίστοιχη μείωση
των αιρετών εκπροσώπων στο ΔΣ χωρίς προηγούμενη
τροποποίηση της συστατικής πράξης.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ταύρου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση
το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/
2006.
• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου
268 του ν. 3463/06
• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από
φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκειά της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφα−
ση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά,
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των
δύο (2) ετών.
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Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο
που την είχε συστήσει.
Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού 86.000,00 €.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10.6495.0003 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου του έτους 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς αλλο−
δαπού Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία: ΝΤΑΚΟ
ΣΤΑΥΡΟ ον. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ.
Με την αριθμ. Φ.937/8628/31.08.2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται
αποδεκτή η από 02/10/2008 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού Αλβανικής Ιθαγένειας υπό
στοιχεία: ΝΤΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟ ον. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ περί
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010.
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Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο παραπάνω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
ενός έτους από τη δημοσίευσή της παρούσας απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην στην υπ’ αριθμ. Φ.126686/23831/3.9.2010 απόφα−
ση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1517/7.9.2010 τ.Β΄ και αφορά σε πολιτογράφηση
ομογενούς αλλοδαπής, διορθώνεται στη σελίδα 24466
στήλη 2η και μετά τον 31ο στίχο προστίθεται το εκ
παραδρομής παραληφθέν:
«14. Με την Φ.126686/23831/3.9.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
ΤΖΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ον. Πατρός ΑΧΙΛΛΕΑΣ, γεν. 1986 στην
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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