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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/30077/0022 (1)
Έγκριση εφημεριών για τους ιατρούς του Αιγινητείου 

Νοσοκομείου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ/1983 τ.Α΄), όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/1992 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/ 
2003 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/1997 (165/1997 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/1978 τ.Α΄), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 
του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/1993 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/23523/0022/08.04.2009 
(ΦΕΚ 681/2009 τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο−

μίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, 
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄ 
Ζώνης) .

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 
740/2005 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις)).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ.2/1.9.1997 (ΦΕΚ 784/1997 
τ.Β΄) Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής από−
φασης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής 
Αττικής)).

9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2011 
ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου ογδόντα 
χιλιάδων (1.080.000,00) ευρώ, για την κάλυψη της οποί−
ας υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό 
οικονομικοί έτους 2011 του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
(ΚΑΕ 0261).

10. Το υπ’ αριθμ. 464/29−11−2010 έγγραφο του Αιγινη−
τείου Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η από−
φαση της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως 
των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και βεβαιού−
ται ότι δέχεται περιστατικά από όλα τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας, και ότι η Ψυχιατρική Κλινική 
έχει καθημερινή, όλο το χρόνο, επί 24ώρου βάσεως 
εφημερία και δέχεται απεριόριστα περιστατικά. Επίσης 
κάθε Κυριακή συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών 
του Υπουργείου Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομεί−
ων του Νομού Αττικής και επίσης λειτουργεί πρόγραμ−
μα καταπολέμησης της ουσιοεξάρτησης (πρόγραμμα 
«Αθηνά»), πρόγραμμα ψυχιατρικής αποκατάστασης κ.λπ. 
Η Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου συμμετέχει 
στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου Υγείας και 
εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα Νοσοκομεία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/τ.Β΄/3−12−09) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.

12. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010, τ.Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφα−
σίζουμε:
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Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2011 
έως 31−12−2011, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού έτους 2011 του Αιγινητείου Νοσοκομείου, 
την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέραν της υποχρεω−
τικής, στους ιατρούς του Αιγινητείου Νοσοκομείου, εφό−
σον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημέριων (ετοιμό−
τητας και ενεργών), ως ακολούθως:

Α. Γενική Εφημερία:
1) Ενεργείς εφημερίες: 
Δύο (2) Ψυχίατροι
Δύο (2) Νευρολόγοι
Πέντε (5) Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι
Τέσσερις (4) Ειδικευόμενοι Νευρολόγοι
Ένας (1) Μικροβιολόγος
Ένας (1) Ειδικευόμενος Μικροβιολόγος
Ένας (1) Καρδιολόγος 
Ένας (1) Παθολόγος
2) Εφημερίες Ετοιμότητας: 
Δύο (2) Ψυχίατροι
Δύο (2) Νευρολόγοι 
Ένας (1) Μικροβιολόγος 
Β. Καθημερινή εφημερία:
1) Ενεργείς Εφημερίες: 
Δύο (2) Νευρολόγοι
Δύο (2) Ειδικευόμενοι Νευρολόγοι
Ένας (1) Μικροβιολόγος
Ένας (1) Ειδικευόμενος Μικροβιολόγος
2) Εφημερίες Ετοιμότητας: 
Ένας (1) Νευρολόγος
Ένας (1) Μικροβιολόγος
Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 

αυτή, ύψους 1.080.000 € η οποία θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό εξόδων του Αιγινητείου Νοσοκομείου δεν μπο−
ρεί, σε καμιά περίπτωση, να υπερβεί σε ετήσια βάση το 
ύψος των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού που 
έχουν γραφεί για την ως άνω αιτία, μη επιτρεπομένης της 
μεταβολής τους είτε με τροποποίηση του προϋπολογι−
σμού είτε με χορήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F 
 Αριθμ. 2/29364/0022 (2)
Έγκριση εφημεριών για τους ιατρούς του Αρεταιείου 

Νοσοκομείου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 1983 τ.Α΄), όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/1992 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά−
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/2003 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/1997 (165/1997 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/1978 τ.Α΄), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 
του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/1993 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/23523/0022/08.04.2009 
(ΦΕΚ 681/2009 τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, 
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄ 
Ζώνης).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 
740/2005 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2/1.9.1997 (ΦΕΚ 784/1997 
τ.Β΄) Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής από−
φασης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής 
Αττικής».

9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2011 
ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν 
σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων (2.140.800,00) ευρώ, για 
την κάλυψη της οποίας υφίσταται σχετική πρόβλεψη 
στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 του Αρε−
ταιείου Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0261).

10. Το υπ’ αριθμ. 621/10.11.2010 έγγραφο του Αρεταιείου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της 
Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των εφη−
μεριών του ιατρικού προσωπικού και βεβαιούται ότι το 
Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε τέσσερις 
(4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά−Γυναικολο−
γικά περιστατικά, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι 
επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας.

11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.

12. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010, τ.Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2011 
έως 31−12−2011, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού έτους 2011 του Αρεταιείου Νοσοκομείου, 
την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέραν της υπο−
χρεωτικής στους ιατρούς του Αρεταιείου Νοσοκομείου, 
εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών (ετοι−
μότητας και ενεργών), ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση γενικής εφημερίας, σε σαράντα πέ−
ντε (45) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

β) Σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας, σε σαράντα 
έναν (41) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, ύψους 2.140.800 € η οποία θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό εξόδων του Αρεταιείου Νοσοκομείου δεν 
μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να υπερβεί σε ετήσια βάση 
το ύψος των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού 
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που έχουν γραφεί για την ως άνω αιτία, μη επιτρεπο−
μένης της μεταβολής τους είτε με τροποποίηση του 
προϋπολογισμού είτε με χορήγηση συμπληρωματικών 
κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

  F 
      Αριθμ. απόφ. 734 (3) 
 Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιο−
δότησης για το έτος 2011 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

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

2. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84. Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ Α΄ 70) και στο άρθρο 
65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101).

3. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του Ν. 992/1979 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 280).

4. Του Π.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι−
σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγή» και του Ν. 1409/83 συμπλήρωση 
των διατάξεων του άνω Π.Δ.

5. Του Ν. 2065/92 άρθρο 39, παρ. 10, περί κοινών απο−
φάσεων Υπουργού Γεωργίας και Οικονομικών για την 
έγκριση οικονομικών ενισχύσεων. 

6. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).

7. Του Ν. 2237/94 και του άρθρου 28 του Ν. 2945/01 
για την εφαρμογή της πρόωρης συνταξιοδότησης και 
συναφών θεμάτων.

8. Του Π.Δ. 113/2010 περί ανάληψης υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες (ΦΕΚ Α΄ 194).

9. Του Π.Δ. 402/1998 σχετικά με τον Οργανισμό του 
Υπ. Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄) 
και ειδικότερα το άρθρο 15 όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 30 παρ. 6 και 7 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄) 
«Σύσταση, οργάνωση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο 

Γεωργίας με τον τίτλο “Αρχή Διαχείρισης Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης” (Ε.Π.Α.Α.)» 
Των άρθρων 13−29 Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200 Α΄) «σύσταση 
ΟΠΕΚΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154Α΄), το άρθρο 24 
του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθ. 29 παρ. 1−8 
του Ν. 3147/03 (ΦΕΚ 135/Α΄/03).

10. Του Ν. 3508/06 (ΦΕΚ 249Α΄) Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
άρθρο 3.

11. Του άρθρου 46 παρ. 4 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/07 
Α΄), με το οποίο ο «Διοικητικός Τομέας Προγραμμα−
τισμού & Εφαρμογών του Γ΄ ΚΠΣ» μετονομάζεται σε 
«Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών».

12. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1257/99 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ και για 
την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών 
όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. 1783/2003.

13. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 817/2004 για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.

14. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

15. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/06 (L 243) της Επιτροπής για 
την θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από 
τον Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.

17. Του Καν. 1974/06 (L 368) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1968/05 του Συμβουλίου για τη Στήριξη της Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

18. Της υπ’ αριθμ. 2006/C319/ΕΚ Ανακοίνωσης της Ευρ. 
Επιτροπής σχετικά με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της 
Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 – 2013 (IV.Z. Ενισχύσεις 
για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών 
δραστηριοτήτων).

19. Του Καν. 1857/2006 (L 358) της Επιτροπής για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις 
κρατικές ενισχύσεις και ιδίως το άρθρο 8 που αφορά 
τις ενισχύσεις για Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

20. Του Καν. 885/2006 (L 171) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1290/2005 του Συμβουλίου.

21. Του Καν. 883/2006 (L 171) της Επιτροπής για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
1290/2005 του Συμβουλίου

22. Της υπ’ αριθμ. 379286/2001 (ΦΕΚ 1102Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
Οργανισμού Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Της υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Γεωργίας «περί αρμοδιοτήτων των 
Δ/νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση 
της ΓΕ.ΔΙΔΑΓΕΠ».

24. Της υπ’ αριθμ. 389578/21−11−2000 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός 
διαδικασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ−Ν.Π.Ι.Δ. των ενι−
σχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
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25. Της υπ’ αριθμ. 408583/6914/422/29−11−2000 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Γεωργίας «Πρόγραμμα Πρόωρης Συντα−
ξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του 
Καν.(ΕΚ)1257/99 του Συμβουλίου» όπως ισχύει με τις 
τροποποιήσεις της. 

26. Της υπ’ αριθμ. 410544/7192/11−12−2000 απόφασης 
Υπουργού Γεωργίας με λεπτομέρειες εφαρμογής του 
προγράμματος όπως τροποποιημένη ισχύει.

27. Των σχετικών μεταξύ ΑΤΕ−Δημοσίου συμβάσεων 
που ορίζουν φορέα υλοποίησης και εφαρμογής την ΑΤΕ 
κατ’ εντολή και λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

28. Της υπ’ αριθμ. 305893/8482/22−11−02 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περί αμοιβής της ΑΤΕ κ.λπ.

29. Της υπ’ αριθμ. 515/212964/878/24−01−2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των δικαιολογη−
τικών και τρόπου πληρωμής των δικαιούχων του προ−
γράμματος της Πρόωρης Συνταξιοδότησης κ.λπ. όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
715/329216/3766/ 30−9−2009 κοινή υπουργική απόφα−
ση».

30. Της υπ’ αριθμ. 677/258146/338/17−01−07 κοινής 
υπουργικής απόφασης «έγκριση πιστώσεων για την 
πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του μέτρου της 
Πρόωρη Συνταξιοδότηση για το έτος 2007».

31. Της υπ’ αριθμ. 324005/09−09−2008, (ΦΕΚ 1886/Β΄/ 
12−09−08) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών− Οικονομίας και Οικονομικών−Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατα−
νομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013».

32. Της υπ’ αριθμ. 8543/19−9−2008 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΑ»

33. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).

34. Του Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198Α΄), άρθρο 35, παρ. 1, Ρυθ−
μίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 

35. Του υπ’ αριθμ. 80/5−1−2007 εγγράφου της Δ.Α. 
Ε.Π.Α.Α. σχετικά με την γνωστοποίηση έναρξης πλη−
ρωμών ανειλημμένων υποχρεώσεων.

36. Της υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009, (ΦΕΚ 2408/Β΄) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών».

37. Την υπ’ αριθμ. 22408/9−3−2011 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων 
(124.000.000) € για την υλοποίηση του προγράμματος 
Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.

ΙΙ . Το γεγονός ότι:
38. Το άρθρο 88 του Καν. 1698/2005 του Συμβουλίου 

επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
39. Το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής 

επιτρέπει την απαλλαγή από την Κοινοποίηση Κρατικών 
Ενισχύσεων

40. Το άρθρο 57 του Καν. 1974/2006 της Επιτροπής 
αφορά χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Π.Α.Α.

41. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι πληρωμές των δι−
καιούχων της πρόωρης συνταξιοδότησης και κατά το 
τρέχον έτος.

42. Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι 124 εκατ. 
ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Για τη συνέχιση των πληρωμών των δικαιούχων 
καθώς και για τη διαχείριση του προγράμματος της 
Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών, σχετικά με τις 
νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για το εν λόγω 
πρόγραμμα στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμματι−
σμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.) 2000−2006, Άξονας 
1, Μέτρο 1, εγκρίνεται η διάθεση ποσού ύψους μέχρι 
124 εκατ. ευρώ για το έτος 2011 και μετέπειτα ετών, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 677/258146/338/17−1−2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την 

εφαρμογή του μέτρου για την πληρωμή των δικαιούχων 
ενταγμένων στο πρόγραμμα, βαρύνει τον Ειδικό Λογα−
ριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο 
οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτι−
κού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

4. Το ποσό της δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
ο ΕΛΕΓΕΠ το 2011, ανέρχεται σε ύψος μέχρι 118 εκ. ευρώ. 

5. Στην παραπάνω συνολική εγκεκριμένη πίστωση της 
παραγράφου 1 συμπεριλαμβάνεται προς διάθεση:

Η αμοιβή της ΑΤΕbank, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση «ΑΤΕ – Δημοσίου» και την υπ’ αριθμ. 305893/ 
8482/22−11−02 (ΦΕΚ 1491/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

6. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
παρούσας.

7. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 1−1−2011.
8. Η υπ’ αριθμ. 729/132349/91/20−1−2011 (ΦΕΚ 45Β΄/24−1−2011) 

απόφασή μας καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠ.  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

     Ö
 Αριθμ. απόφ. 63/2011 (4)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών − Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Πεντέλης».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, 243 του ν. 3463/06 
(Δ.Κ.Κ),

3. Την υπ’ αριθμ. 8440/24−2−2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ, 
αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση των κατωτέρω νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου:

α. Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων
(1). Σχολική επιτροπή Λυκείου Μελισσίων «Δημ. Γλυ−

νός», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 3316/12.2.99 
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απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 174/3.3.1999 τ.Β΄, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 5961/3.3.2003 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 349/26.3.2003 τ.Β΄.

(2). Σχολική επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μελισσίων 
«Πλάτωνας», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
37046/20.10.07 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2316/6.12.07 τ.Β΄.

(3). Σχολική επιτροπή 2ου Γυμνασίου Μελισσίων «Κο−
σμάς Αιτωλός», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
39197/20.10.07 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2316/6.12.07 τ.Β΄.

(4). Σχολική επιτροπή 1ου και 6ου Δημοτικού Σχο λείου − 
1ου και 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Μελισσίων − Αριστο−
τέλης, η οποία συστάθηκε ως «Σχολική Επιτροπή 1ου 
Δημοτικού Σχολείου − 1ου Νηπιαγωγείου Μελισ σίων − 
Αριστοτέλης» με την υπ’ αριθμ. 5962/2003 απόφαση 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 349/2003 τ.Β΄ − Τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
40981/07 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 330/29.2.2008 τ.Β΄.

(5). Σχολική επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου 
Νηπιαγωγείου Δήμου Μελισσίων «Α. Κοραής», η οποία 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 5964/2003 απόφαση του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
349/2003 τ.Β΄.

(6). Σχολική επιτροπή 3ου − 5ου Δημοτικών Σχο λείων 
και 3ου − 5ου Νηπιαγωγείων Δήμου Μελισσίων «Αλ. Δελ−
μούζος», η οποία συστάθηκε ως «Σχολική Επιτροπή 2ου 
Γυμνασίου, 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων και 3ου − 
5ου Νηπιαγωγείων Μελισσίων «Αλ. Δελμούζος» με την 
υπ’ αριθμ. 5963/3.3.2003 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 349/2003/τ.Β΄ − Τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7798/12.54.07 απόφαση του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
682/30.4.07/τ.Β΄.

(7). Σχολική επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου 
Νηπιαγωγείου Δήμου Μελισσίων «Σωκράτης», η οποία 
συστάθηκε ως «Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου, 4ου 
Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Μελισ σίων 
“Σωκράτης”» με την υπ’ αριθμ. 5965/2003 απόφαση 
του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 349/2003 τ.Β΄ − Τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
780/12.4.07 απόφαση Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1098/4.7.07 τ.Β΄.

β. Δημοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης:
(1). «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου 

Νέας Πεντέλης», η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
23512/8.7.1993 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι−
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 616/13.8.93 τ.Β΄ − Τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43066/2007 απόφαση του 
Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
285/25−2−2008 τ.Β΄.

(2). «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου − Δημο−
τικού Σχολείου Νέας Πεντέλης», η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 10095/8.7.1993 απόφαση του Νομάρχη Ανα−
τολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 616/13.8.1993 
τ.Β΄ − Τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43067/2007 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 285/25−2−2008 τ.Β΄.

γ. Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης:
(1). «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχο−

λείου, Γυμνασίου, Λυκείου και Ειδικού Δημοτικού Σχο−

λείου ΠΙΚΠΑ Δήμου Πεντέλης» η οποία συστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 15901/15−6−93 απόφαση του Νομάρχη Ανα−
τολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 489/7.7.1993 
τ.Β΄ − Τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5524/1.2.07 από−
φαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 192/14−2−2007 τ.Β΄.

2. Εγκρίνει το διαχωρισμό τους και τη σύσταση από 
αυτές δύο νέων Σχολικών Επιτροπών − ΝΠΔΔ ήτοι:

(1) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−
μου Πεντέλης − ΝΠΔΔ

(2) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Πεντέλης − ΝΠΔΔ

Με την παρούσα απόφαση συστήνεται η «Σχολική Επι−
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» 
με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

1. Επωνυμία:
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή−

μου Πεντέλης − Ν.Π.Δ.Δ.
2. Σκοπός:
Η στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Δημόσιων 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Γυ−
μνασίων−Λυκείων] που βρίσκονται στα διοικητικά όρια 
του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης και ειδικότερα:

− Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 
τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, 
φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα−
λώσιμων υλικών κ.λπ.

− Η αμοιβή των καθαριστριών και του λοιπού βοηθητι−
κού προσωπικού, όπως εκάστοτε προβλέπεται.

− Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συ−
ντήρηση των σχολείων και των κάθε είδους εξοπλισμό 
τους.

− Η αποκατάσταση φθορών στην υλικοτεχνική υπο−
δομή.

− Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον 
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
σχολικές βιβλιοθήκες.

− Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκ−
μετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

− Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 
για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο−
λικών μονάδων.

3. Διοίκηση:
Η Σχολική Επιτροπή [Σ.Ε.] Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−

σης διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
περιλαμβάνει 15 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη εκ των οποίων:

Δύο [2] είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο 
ένας [1] ορίζεται από τη μειοψηφία (Η μειοψηφία αντί 
δημοτικού συμβούλου δύναται να ορίσει ως εκπρόσωπο 
της δημότη ή κάτοικο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 20 παρ. 16 του ν. 3731/08).

− Τρεις [3] διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

− Δύο [2] εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων (σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει, εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων)

− Επτά [7] δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του Ν.Π. ή έχουν επαγγελματική ή κοινωνική 
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δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Ν.Π. 
εκ των οποίων τρεις [3] ορίζονται από τη μειοψηφία.

− Ένας [1] εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας.
Όλα τα μέλη διορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−

λιο το οποίο διορίζει εκ των μελών του τον Πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κατά την οποία η 
μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν 
οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, οι 
θέσεις καλύπτονται από συμβούλους που προτείνει η 
πλειοψηφία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εί−
ναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση των 
μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πόροι:
α. Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, που καθορίζεται 

κάθε έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
θα προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, το 
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκά−
στοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της.

β. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.
γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη−

ροδοσίες.
δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων 

πραγμάτων ή υπηρεσιών.
ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Λειτουργία Σχολικής Επιτροπής − Ρύθμιση Οικονο−

μικών Θεμάτων
Η λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής και η οικονομική 

της λειτουργία διεξάγονται όπως καθορίζεται από την 
υπ’ αριθμ. 8440/24−2−2011 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Περιουσία
Περιουσία του Ν.Π. είναι η κινητή περιουσία που προ−

έρχεται από τις επιχορηγήσεις του Κράτους και του Δή−
μου, από χορηγίες, κληροδοτήματα, δωρεές, ίδια έσοδα 
ή άλλες νόμιμες αιτίες καθώς και η ακίνητη περιουσία 
που παραχωρείται νόμιμα από το Δήμο, το Δημόσιο 
ή άλλα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και μεταγράφεται 
νόμιμα.

7. Εκπροσώπηση
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρό−

εδρο του Δ.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια 
Αρχή και σε περίπτωση που απουσιάζει από τον Αντι−
πρόεδρο.

Το Νομικό Πρόσωπο καθίσταται καθολικός διάδοχος 
των μέχρι τώρα Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
σε ότι αφορά την Δευτεροβάθμια της ενιαίας Σ.Ε. Πε−
ντέλης.

Οι εκκρεμείς δίκες του τομέα του, συνεχίζονται από 
το νέο Ν.Π. χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη 
συνέχιση από αυτό. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα 
δήμων και κοινοτήτων.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη ποσού 350.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00−6711.002 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μελίσσια, 19 Απριλίου 2011 

Η Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ−ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

      Αριθμ. 100/2011 (5)
Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου και έγκρι−

ση συστατικής πράξης της νέας Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου [ΔΕΥΑΧ].

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη: 
Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 107, 109 του 

ν. 3852/2010, ν. 1069/1980, ν. 3463/2006.
Τις Εγκυκλίους 11/27−1−2011 του Υπ. Εσωτερικών και 

4745/ΕΥΘΥ 289/3−2−2011 της ΓΓ Επενδύσεων και Ανάπτυ−
ξης του Υπ. Οικονομίας, τον Οδηγό Μετασχηματισμού 
ΔΕΥΑ της ΕΕΤΑΑ, το ΦΕΚ Σύστασης της ΔΕΥΑ Μαλίων, 
το ΦΕΚ Τροποποίησης Συστατικής Πράξης της ΔΕΥΑ 
Χερσονήσου, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80 (Ίδρυ−
ση και λειτουργία των ΔΕΥΑ) , του Ν. 3463/2006 και του 
Ν. 3852/2010, αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Εγκρίνει τη συγχώνευση των παρακάτω Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης: 

1. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μα−
λίων (ΔΕΥΑΜ) η οποία έχει συσταθεί με το Π.Δ. 359/1998 
(ΦΕΚ Α΄ 241/29−10−1998) όπως αυτό συμπληρώθηκε με 
την απόφαση 19356 του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης 
(ΦΕΚ Β΄ 2229/30−12−1999) 

2. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερ−
σονήσου (ΔΕΥΑΧ) η οποία έχει συσταθεί με την με 
αριθμό 23324/2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 11−1−2001) και έχει τρο−
ποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 21961/4−12−2008 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 
2609/23−12−2008) και τη σύσταση νέας Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Β. Εγκρίνει τη συστατική πράξη της νέας Επιχείρησης 
η οποία έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση − Έδρα − Περιοχή

1. Συνιστάται στο Δήμο Χερσονήσου του Νομού Ηρα−
κλείου επιχείρηση ύδρευσης − αποχέτευσης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ−
ΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ. Ε. Υ. Α. Χ.)» με τη συγχώνευση 
των ΔΕΥΑ Μαλίων και ΔΕΥΑ Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 1 
ν. 1069/1980, και άρθρο 109 Ν. 3852/2010). Η συνιστώμενη 
Επιχείρηση υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμε−
νων επιχειρήσεων. 

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερ−
σονήσου, δημοτική επιχείρηση ΟΤΑ ειδικού σκοπού κατά 
την παρ. 4 του άρθρου 252 του Νόμου 3463/06, είναι νομι−
κό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα 
και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση εκτέλεση, 
λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας 
της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις 
διατάξεις του ν.  1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση 
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».

Για τα λοιπά θέματα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων», του Ν. 3852/2010 και οι κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1069/1980).

3. Έδρα της επιχείρησης θα είναι η Δημοτική Ενότητα 
Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου 
Κρήτης (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).

4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η δι−
οικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Χερσο−
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νήσου και Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου του Νομού 
Ηρακλείου (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).

5. Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί α) 
Με τη σύσταση αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1069/1980, δημιουργείται ένας φορέας με διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, οποίος αντιμετω−
πίζει ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το σύστημα 
ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητά 
του με την εκμετάλλευση και λειτουργία των συναφών 
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και β) εξασφαλίζεται 
η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, από δανειοδότηση και από ίδιους 
πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από 
το ν. 1069/1980 (αριθ. 1 παρ. 2 ν. 1069/1980).

Άρθρο 2
Σκοπός − Εκμετάλλευση

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η άσκηση της πάσης 
φύσης δραστηριότητας του κυκλώματος ύδρευσης, 
αποχέτευσης και άρδευσης της περιοχής του Δήμου 
Χερσονήσου.

Η Επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, λειτουργία, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομ−
βρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
και αποβλήτων της περιοχής της αρμοδιότητας της 
(Άρθρο 2 ν. 1069/1980).

Ο σκοπός της επιχείρησης περιλαμβάνει ακόμη:
α) Την εμφιάλωση και εμπορία νερού,
β) Τη μελέτη, κατασκευή, δημιουργία διαχείριση, δια−

χείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πη−
γών ενέργειας, που προέρχονται από το αντικείμενο 
δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επι−
χείρησης θα ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα και τους κανονισμούς 
που θα συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού (άρθρου 1 παρ. 3 ν. 1069/1980). 

Άρθρο 3
Περιουσία

Στην περιουσία της επιχείρησης θα ανήκουν:
Α) Τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 

της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία 
εκτελέστηκαν από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, 
ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν 
ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν ή θα 
υπάρξουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευ−
σης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι 
ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο 
δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες που υπάρχουν ή 
θα υπάρξουν επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών 
αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1069/1980).

Β) Κάθε άλλο έργο που θα εκτελεστεί στα πλαίσια 
της λειτουργίας της επιχείρησης (ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εμφιάλωση νερού κ.λ.π.)

Γ) Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο (κινητό και ακίνη−
το)των συγχωνευμένων επιχειρήσεων. 

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 
των 5.571.549,71 €, το οποίο προήλθε από περιουσία την 

οποία συνεισέφεραν οι Δήμοι Χερσονήσου και Μαλίων 
κατά την ίδρυση των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων

Άρθρο 4
Έσοδα

Έσοδα της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του 
ν. 1069/1980:

Α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−
κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 
10 παρ. 1 εδ. α΄ και 11 ν. 1069/1980).

Β. Πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ των 
Δ.Ε.Υ.Α

Γ. Δωρεάν επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσί−
ων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπα−
νών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρη−
σης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια΄ και 13 ν. 1069/1980).

Δ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρ−
θρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄, ν. 1069/80).

Ε. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. εδ. 
δ’ και άρθρο 15 ν. 1069/1980).

ΣΤ. Το τέλος της σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄ ν. 1069/80).

Ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 
στ΄, ν. 1069/1980).

Η. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 
εδ. ζ΄, ν. 1069/1980).

Θ. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 
παρ. 1 εδ. η΄, ν. 1069/1980). 

Ι. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ΄, 
ν. 1069/1980).

ΙΑ. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ, ν. 1069/80).

IB. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την  
εκποίηση αυτής, (άρθρο 10 παρ. 1. εδ. ιβ΄, ν. 1069/1980).

ΙΓ. Δάνεια, κληρονομιές δωρεές, και λοιπές επιχορη−
γήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ΄, ν. 1069/1980).

ΙΔ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 ν. 1069/1980. 

ΙΕ. Έσοδα από την εμφιάλωση και εμπορία νερού, 
ΙΣΤ. Έσοδα από τη εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος που 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ΙΖ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 5
Διοίκηση

1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο του Δήμου Χερσονήσου. Από τα μέλη αυτά:

α) Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χερ−
σονήσου εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη 
μειοψηφία.

β) Πέντε (5) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Χερ−
σονήσου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της Επιχείρησης.

γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα της 
Περιοχής.

δ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
Επιχείρηση, εφόσον αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από την 
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Γενική Συνέλευση αυτών, οπότε στην περίπτωση αυτή 
μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών μελών. 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί 
τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις 
εγκατασταθούν τα νέα μέλη αυτού. Σε κάθε περίπτωση 
η θητεία τους λήγει όπως ο νόμος ορίζει.

3. Το Δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρο του. 

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος, 
εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της 
δικαστικές και εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 ν. 1069/1980).

Άρθρο 6
Διάρκεια − Λύση της Επιχείρησης

1. Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι αόριστη.
2. Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειας της με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Χερσονήσου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Χερσονήσου που την είχε συστήσει.

4. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
(Άρθρο 262 του ν. 3463/2006).

Γ. Η δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ θα γίνει μετά 
τον κατά νόμο έλεγχο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γούρνες, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ  
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