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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ.: 3122.1/4308/4/24686 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της εταιρείας FIRST LINES COMPANY SA που 
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχουμε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

77 Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.1994) τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α/1997) και την παρ. 

11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α/2001) και 
με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4.3.2009).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312 Α΄/2005).

γ. Την υπ’ αριθμ. 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/
Β΄/25.5.2005) τις υπ’ αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994, 1246.3/6/ 
94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919 Β/14.12.1994) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Την από 19 Ιουνίου 2009 αίτηση της εταιρείας FIRST 
LINES COMPANY SA

στ. Το υπ’ αριθμ. 65279484/18.6.2009 παράβολο Δ.Ο.Υ 
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ζ. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ40/
τ. Β/16.1.2009).

η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «περί 
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών».

θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) «περί οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

ι. Το π.δ. 205/19.9.2007 (ΦΕΚ 231Α/19.9.2007)» Συγχώ−
νευση Υπουργείων», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας FIRST LINES 
COMPANY SA. που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ και την υπα−
γωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009, του 
άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/2005) με το 
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη δια−
χείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό−
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
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ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευ−
ση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προα−
ναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ’ αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχει−
ρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πλη−
ρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις 
για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ’ 
αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των 
πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να 
τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που 
ισχύουν κάθε φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ−
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη−
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ’ αυτούς ή τις 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας 
εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό 
και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή−
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο−
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με 
την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την 
αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας 
των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λ.π. που τους 
έχουν επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε−
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα−
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομέ−
νων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαρι−
ασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική 
αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρω−
γές κ.λ.π. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην 
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση 
και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνι−
κών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης 
και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλα−
κτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου 
και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά την 
κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, που δια−

χειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων που αντι−
προσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων 
που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή 
Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό 
τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τρά−
πεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομα τους 
σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση 
στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών 
Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών 
και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό απο−
τελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις 
αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, 
μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων 
και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβά−
σεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια 
συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών 
με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαρι−
ασμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις, 
καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσε−
ων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή 
αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμά−
νια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία FIRST LINES COMPANY SA που εδρεύει 
στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες 
από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι−
κού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
ν.3752/2009, του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 
Α΄/2005) καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
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στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων εγ−
γράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετα−
τράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε 
ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν 
έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορο−
λογίας Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πο−
λιτικής και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από 
την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής 

Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μετα−
βολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση 
κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός ΙΟημέρου από 
της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται μετά την απόφαση αυτή, 
παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί 
ποτέ εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα στην 
παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που 
ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β) και για 5 έτη, 
μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994, 
ανακαλούμενης ταυτόχρονα της υπ’ αριθμ. 3122.1/4308/
24686/15.4.2009 όμοια (ΦΕΚ 803/Β/30.4.2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
   Αριθμ. οικ. 11219 (2)
 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι μη−

νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου 
Φιγαλείας του Νομού Ηλείας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
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2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ 
α’και β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/12/33/17.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ από 
το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμβάσεις 
μίσθωσης έργου που λήγουν από 1.8.2009 έως 30.9.2009 
και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που περιέχονται 
στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/14004/9.8.2002 έγγραφο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων 
που θα απασχοληθούν στα ΚΕΠ.

5. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων 
που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη διάρκεια 
της ισχύος των συμβάσεων αυτών.

6. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/204/2375/10.9.2007 Εγκυκλίους που παραμέ−
νουν σε ισχύ , δηλαδή οι νέες συμβάσεις θα υπογραφούν 
μετά την στελέχωση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

7. Τις υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/30.7.2004.ΟΔΕ ΚΕΠ/537/ 
2481/10.10.2004 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007, που πα−
ραμένουν σε ισχύ και με τις οποίες ορίζεται ότι νέες 
συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται με κριτήριο την 
προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμ−
βασιούχους στο αντικείμενο αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 
του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας, με άτομα κατη−
γοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, με τα προσόντα που προβλέπονται 
στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού της παρούσας:

α/α ΔΗΜΟΣ Αριθμός ατόμων
1 Φιγαλείας 1

2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών μετά 
τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί.

3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γί−
νει σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ 
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Αν−
δρεουλάκου.

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως έξι (6) μή−
νες.

5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται 
στα 880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών 
απασχόλησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετη−
σίως.

6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δήμου.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης 

έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, 
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδό−
χου.

8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό 
του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της 
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

9. Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των 
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις 
με άλλα Φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο 
χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συνα−

φθείσες συμβάσεις στους OTA, δεν θα τις χρηματοδο−
τήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα 
δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους.

10. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των οικονο−
μικών πεδίων της σύμβασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι, οι αρχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες 
συνάπτονται μετά την 28.2.2007, σε νεοσύστατα ΚΕΠ, 
επιχορηγούνται αποκλειστικά και για όλο το χρονικό 
διάστημα ισχύος των συμβάσεων, από τον Τακτικό προ−
ϋπολογισμό.

11. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, 
δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προ−
ηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να ενημερωθεί 
από τον αρμόδιο ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πύργος, 28 Ιουλίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

    Αριθμ. 9971 (3)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και 

Πολιτισμού Νισύρου (Δ.Ε.Α.Π.) σε Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30.5.1997): 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/8.6.2006): «Έλεγχος νομιμότητας από τον 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας».

3) Τις διατάξεις των άρθρων 252−269 του ν. 3463/ 
2006.

4) Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επι−
χείρησης.

5) Την υπ’ αριθμ. 89/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου ΝΙΣΥΡΟΥ σχετικά με «Έγκριση Οι−
κονομοτεχνικής Μελέτης και Σχεδίου Καταστατικού 
για τη μετατροπή της Δ.Ε.Α.Π Νισύρου σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νισύρου (Δ.Ε.Α.Π.) σε 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) ως εξής:

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ», με διακριτικό 
τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Επιχείρησης είναι το Μανδράκι Νισύρου 
Νομού Δωδεκανήσου.
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Άρθρο 3
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρ−
θρων 252−264 και 268−270.

Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου θα διοι−
κείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που θα 
οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 
του ν. 3463/2006) μαζί με αναπληρωτές. Στο Διοικητικό 
Συμβούλιο θα συμμετέχουν:

α. Τέσσερεις (4) αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των 
οποίων ο ένας θα προέρχεται από την μειοψηφία.

β. Ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της Περι−
οχής του Δήμου Νισύρου.

γ. Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νισύρου, που 
θα έχει εμπειρία ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείμενο 
της Επιχείρησης.

δ. Όταν ο αριθμός των απασχολουμένων είναι με−
γαλύτερος των 20 ατόμων, συμμετέχει και ένας (1) εκ−
πρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, 
στην θέση ενός εκ των δύο (2) δημοτών ή κατοίκων 
του Δήμου Νισύρου, υποδεικνυόμενος από την Γενική 
Συνέλευσή τους.

Άρθρο 5
ΣΚΟΠΟΣ

1. Δραστηριότητες σχετικές με την πολιτιστική ανά−
πτυξη:

Α. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλ−
λιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες, η 
προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η ανα−
γωγή των πολιτιστικών πνευματικών και καλλιτεχνικών 
αγαθών σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής 
και η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών 
στην πολιτιστική ζωή του Δήμου.

Β. Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υπο−
δομής. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υπο−
δομής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και 
τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.

Γ. Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδεί−
ας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματο−
γράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών 
μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.

Δ. Η κινηματογραφική εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση σε τομείς της κινηματογραφίας.

Ε. Η στήριξη, η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτε−
χνικής παιδείας, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξα−
σφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση 
και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων 
στους αντίστοιχους τομείς.

Στ. Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των 
τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφω−
τικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ζ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς 
πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτή−
ματα του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο 

ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, 
με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας 
και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των 
παρεμβάσεών τους.

Η. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του 
Δήμου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πο−
λιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών 
και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από 
τα σχολεία και η εξασφάλιση της ουσιαστικής συμ−
μετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας 
γενικότερα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Θ. Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνι−
κών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πο−
λιτιστικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η επιχεί−
ρηση θα αναπτύξει την δραστηριότητά της σε τρεις 
αλληλένδετους στόχους: τον εκπαιδευτικό, τον επιμορ−
φωτικό και τον ψυχαγωγικό.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά και 
ελεύθερα τμήματα σχολών) θα συνδυασθούν με ένα 
σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως σχολές 
γονέων, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, 
σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου, σχολές αναλφά−
βητων, εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) 
με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (όπως θε−
ατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, προβολές, 
εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κλπ).

2. Δραστηριότητες σχετικές με τον αθλητισμό.
Η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους 

λοιπούς φορείς του αθλητισμού του Δήμου, η στήριξη 
των δραστηριοτήτων τους, η οργάνωση και λειτουργία 
δημοτικού γυμναστηρίου, ερασιτεχνικών αθλητικών τμη−
μάτων, η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών 
ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, 
η διοργάνωση αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, για 
την συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων 
της περιοχής του Δήμου σε αθλητικές δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική, πολιτιστι−
κή, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων 
της περιοχής του Δήμου και η προώθηση συνεργασίας 
με άλλους αθλητικούς φορείς.

3. Δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον.
Α. Η εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη 

διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της 
περιφέρειας του Δήμου, η ευαισθητοποίηση των δημο−
τών και κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση 
περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε 
σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρο−
χή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφο−
ρίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση 
συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά 
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Β. Η αξιοποίηση και διαχείριση των ελεύθερων χώ−
ρων του Δήμου με τη δημιουργία χώρων περιπάτου, 
αθλητικών χώρων, χώρων ψυχαγωγίας και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

Γ. Η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με δια−
λογή στην πηγή.

Δ. Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων 
που έχουν σχέση με τον καλλωπισμό και την αισθητική 
των οικισμών του Δήμου.

Ε. Η δημιουργία τμήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 12.



21240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Στ. Η διαχείριση του Ηφαιστειολογικού Μουσείου 
της Νισύρου και οποιασδήποτε άλλης υποδομής, στα 
πλαίσια της ευρύτερης διαχείρισης του ηφαιστείου της 
Νισύρου.

Ζ. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε κοινοτικούς, δημόσι−
ους, πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, 
επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προ−
ώθηση γενικά προγραμμάτων και ενεργειών, με σκοπό 
την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου 
της Νισύρου. Συμμετοχή σε αντίστοιχες Προγραμματι−
κές Συμβάσεις.

4. Δραστηριότητες σχετικές με την Υγεία και Κοινω−
νική Πρόνοια.

Α. Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφά−
λιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση 
σχετικών προγραμμάτων. Ειδικότερα στις δραστηριό−
τητες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Επιχείρησης 
συμπεριλαμβάνονται:

− Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας − 
Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και 
Ιατρικής Συμβουλευτικής.

− Η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι−
ωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

− Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».
− Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθ−

μών.
− Η οργάνωση και λειτουργία παιδότοπων.
− Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (ΚΔΑΠ).
Β. Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, 

εθελοντισμού και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα 
περιστατικά (φωτιές − πλημμύρες − σεισμοί κ.λπ.).

Γ. Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσε−
ων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά 
με τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε κοινοτικούς, δημόσιους, 
πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, επι−
χειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθη−
ση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής 
πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συμμετοχή 
σε αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.

5. Λειτουργία Πολυκέντρου ενημέρωσης.
Λειτουργία Πολυκέντρου ενημέρωσης με τη συνδρο−

μή των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης, Γεωργίας, 
Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας Πρόνοιας με έδρα τη 
Νίσυρο και σκοπό την παροχή πληροφοριών σε θέματα 
προώθησης της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχει−
ρηματικότητας και κοινωνικής μέριμνας.

6. Εκδόσεις − Εκτυπώσεις.
Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών πο−

λιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου για τη συνεχή 
επικοινωνία με τους κατοίκους και δημότες του Δή−
μου μέσα από ένα «φιλικό» έντυπο και τη δημιουργία 
βήματος για την αμφίδρομη ανάπτυξη των ιδεών του 
Δήμου, των δημοτών, κατοίκων και των εργαζομένων 
στο Δήμο.

7. Διαφημίσεις.
Η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων για την 

προβολή μέσω των διαφημιστικών στοιχείων, ιδεών και 
μηνυμάτων του Δήμου και της Επιχείρησης που έχουν 
σχέση με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, την 

κοινωνική μέριμνα, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, την 
επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων του.

8. Τεχνικός − Κατασκευαστικός Τομέας.
Α. Η συντήρηση και διαχείριση υποδομών πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ιδιοκτησίας του Δήμου. Υπάρχουν δημο−
τικά ακίνητα, που παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον και μελλοντικά ενδέχεται να αξιοποιηθούν, 
σε κοινωφελείς, πολιτιστικούς και συναφείς σκοπούς.

Β. Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνο−
λογίας.

9. Αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών ή μη προϊό−
ντων.

Α. Η λειτουργία εργαστηρίων για την παραγωγή πα−
ραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των 
κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησής 
τους.

Β. Η λειτουργία δημοτικού ελαιοτριβείου, τυροκομεί−
ου, σφαγείων, κ.λπ. για την υποστήριξη της τοπικής 
παραγωγής.

10. Λοιπές δραστηριότητες.
Α. Η αξιοποίηση – εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων 

ιδιοκτησίας του Δήμου που θα παραχωρηθούν στην 
επιχείρηση. Οι υποδομές αυτές θα συνάδουν με τον 
κοινωφελή της χαρακτήρα, δε θα έχουν εμπορικό χα−
ρακτήρα και η εκμετάλλευση τους θα αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση των κατοίκων, στην ανάπτυξη του Δήμου 
και στην επίτευξη των καταστατικών σκοπών της επι−
χείρησης.

Β. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, για την διευ−
κόλυνση της μετακίνησης των μαθητών και γενικά όλων 
των κατοίκων, μεταξύ των οικισμών.

Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το αρχικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Νισύρου 
στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νισύρου είναι 
40.000 Ευρώ.

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, µε βάση τα 
Διετή Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης.

2. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (προγράμματα προλη−
πτικής ιατρικής, κ.λπ.).

3. Έσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία προ−
γραμμάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Βοήθεια 
στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, κ.λπ.).

4. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων 
αθλητισμού και γενικά ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

5. Έσοδα από τη διαχείριση υποδομών και ακινήτων 
που παραχωρεί ο Δήμος Νισύρου στην Επιχείρηση για 
την επιδίωξη κοινωφελών σκοπών, όπως μουσεία, πάρ−
κα αναψυχής, εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων, 
σφαγεία, κ.λπ.

6. Έσοδα από τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνί−
ας.

7. Έσοδα από υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσε−
ων.

8. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της 
Επιχείρησης.

9. Έσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές 
κ.λπ.
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Άρθρο 8
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
την 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.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του ΚΑΕ 006715.02 του Προϋπολογισμού του 
Δήμου Νισύρου ύψους 40.000 Ευρώ για το οικονομικό 
έτος 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 27 Ιουλίου 2009

  Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

F
    (4)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στην Μπέη Γεωργία του Λεωνίδα, 
κάτοικο Πατρών.

  Με την υπ’ αριθμ. 6848/2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αχαΐας χορήγησε στην Κοινωνική. Λειτουργό Μπέη Γε−
ωργία του Λεωνίδα κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΕΥΣΤΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ – ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 4371 (5)
Έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της Δη−

μοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αντιγονιδών, 
στο Δήμο Αντιγονιδών.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
(Αριθμ. Αποφ. 83/29.6.2009)

  Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτη−
ση, σύμφωνα με την εισήγηση − πρόταση του Δημάρχου, 
αφού έλαβε υπόψη:

• Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006) και ιδίως τα άρθρα 263 και 269 
(παρ. 3, 4, 5 και 7).

• Τις Εγκυκλίους υπ’ αριθμ. 16/10819/22.2.2007 Κεφ. 
ΣΤ΄2 του ΥΠΕΣΔΔΑ και υπ’ αριθμ. 77/71245/19.12.2007 του 
ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με τις οποίες το πλεονάζον προσωπικό 
μπορεί να μεταφερθεί στο Δήμο Αντιγονιδών.

• Την υπ’ αριθμ. 27/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αντιγονιδών, με το διακριτικό τίτλο 
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

• Την υπ’ αριθμ. 3387/22.5.2009 απόφαση του Γεν.Γραμ. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μετατροπή 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αντιγο−
νιδών (ΔΕΑΔΑ), σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Παιδείας 
– Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 
Αντιγονιδών (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1171/Β΄/17.6.2009.

• Τη σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας 
της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με την 
οποία προτείνεται η μείωση προσωπικού της Επιχεί−
ρησης και η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού 
στο Δήμο Αντιγονιδών.

• Τον προϋπολογισμό έτους 2009 του Δήμου μας (ΚΑ: 
02.10/6021 και 02.10/6052), στον οποίο έχει προβλεφθεί η 
σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου 
προσωπικού.

• Το γεγονός ότι το πλεονάζον προσωπικό της «ΔΗ.
Κ.Ε.Δ.Α.» απασχολούνταν στην Επιχείρηση Δημοτικής 
Ανάπτυξης Δήμου Αντιγονιδών (ΔΕΑΔΑ) πριν τη μετα−
τροπή της, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μέχρι 
τις 31.12.2005, όπως προκύπτει από τις σχετικές συμβά−
σεις εργασίας του.

• Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των 
δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη 
συζήτηση του παρόντος θέματος, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τη μεταφορά του κάτωθι προσωπικού της 
αμιγούς Επιχείρησης Δημοτικής Ανάπτυξης Δήμου Αντι−
γονιδών που μετατράπηκε σε Κοινωφελή Επιχείρηση με 
την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α», στο Δήμο Αντιγονιδών, το 
οποίο κρίνει ως πλεονάζον και συγκεκριμένα των εξής 
εργαζομένων:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος 
Σπουδών

Σχέση
Εργασίας Ειδικότητα

1
Γκουντουλογιάν−
νης Νικόλαος του 
Κων/τίνου

Απολυτή−
ριο
Δημοτικού

Ι.Δ.Α.Χ.

Εργάτης 
Γενικών 
Καθηκό−
ντων

2
Σαραφόπουλος 
Κοσμάς του Σω−
κράτη

Απολυτή−
ριο
Λυκείου

Ι.Δ.Α.Χ. Βοηθός 
Λογιστή

2. Εγκρίνει τη σύσταση, στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αντιγο−
νιδών, Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), στις οποίες 
θα υπηρετήσει το ανωτέρω προσωπικό (αντίστοιχης ή 
παρεμφερούς ειδικότητας), ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τίτλος
Σπουδών

Συνιστώμενη Προ−
σωποπαγής Θέση

1
Γκουντουλογιάν−
νης Νικόλαος του 
Κωνσταντίνου

Απολυτή−
ριο
Δημοτικού

Ι.Δ.Α.Χ. Εργάτης 
Γενικών Καθηκό−
ντων (επιπέδου 
ΥΕ)

2
Σαραφόπουλος 
Κοσμάς του Σω−
κράτη

Απολυτή−
ριο
Λυκείου 

Ι.Δ.Α.Χ. Βοηθός 
Λογιστή (επιπέδου 
ΔΕ)
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3. Η πράξη κατάταξης στις προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις για το προσωπικό που μεταφέρεται στο 
Δήμο Αντιγονιδών, θα εκδοθεί από το αρμόδιο προς 
διορισμό όργανο, ήτοι από το Δήμαρχο Αντιγονιδών και 
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αντιγονιδών, ύψους 24.868,00 € για το τρέχον οικονομικό 
έτος 2009 και δαπάνης 55.000,00 € που θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου για 
τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάσιλα, 9 Ιουλίου 2009

  Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΠΗΣ

F
    (6)
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2587/20.08.2007 «Ορισμός των 

Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Πράξη Διοικητή Αριθ. 2617/2.7.2009)

  Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α,
β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της 

νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 
12 του ν. 2548/1997,

γ) τις διατάξεις του ν. 3601/1.8.2007 «Ανάληψη και άσκη−
ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες 
συναφείς διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 
2, παρ. 5, του άρθρου 25, παρ. 7 και του άρθρου 27, 
παρ. 1,

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα 
τους στην Ελλάδα» και

ε) την ανάγκη αφενός μεν αξιολόγησης των στοι−
χείων που συνυπολογίζονται στα Ίδια Κεφάλαια των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά 
διαθέτουν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
αφετέρου δε περιορισμού της δυνατότητας επαναγο−
ράς τίτλων που συνυπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, αποφάσισε τα εξής:

1. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 
1 του Κεφαλαίου II της ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007 ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να μην συνυπολογί−
σει στα Ίδια Κεφάλαια το σύνολο ή μέρος των δικαιω−
μάτων μειοψηφίας, στην περίπτωση που κατά την κρίση 
της το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ενοποιούμενης 
θυγατρικής υπερβαίνει σημαντικά τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενοποίηση των 
στοιχείων του ενεργητικού της.»

2. Προστίθεται νέα παράγραφος στο κεφάλαιο V της 
ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007 ως εξής: «7. Οι επαναγορές από 
πιστωτικό ίδρυμα ή από συγγενείς ή θυγατρικές του 
εταιρείες υβριδικών τίτλων και δανείων ή τίτλων μειω−
μένης εξασφάλισης, που σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Παρούσας συνυπολογίζονται στα στοιχεία των Ιδίων 
Κεφαλαίων, σε απλή ή/και ενοποιημένη βάση, δεν επι−
τρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό 5% της ονομαστικής 
αξίας της εκάστοτε έκδοσης, εκτός εάν έχει προηγηθεί 
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για μεγαλύτερο 
ποσοστό.»

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2587/20.08.2007 
παραμένουν αμετάβλητες.

Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
  Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 3122.1/4266/3/2

4644/7.7.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύτηκε στο 1433/
Β/17.7.2009 και αφορά την εγκατάσταση στην Ελλάδα 
δύο (2) γραφείων της εταιρείας UNITED INTERNATIONAL 
MANAGEMENT LTD με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και 
ν. 27/1975, 814/1978, 2234/1994, 3752/2009 που εδρεύει στη 
Λιβερία από το εσφαλμένο «Αριθμ. 3122.1/4266/3/24664» 
στο σωστό «Αριθμ. 3122.1/4266/3/24644».

  Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ  
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