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Αριθμ.  Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 (1)
Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την 
Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών .

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι−

κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, και ιδίως 
του άρθ. 3 παρ. 5α και του άρθ. 14 παρ. 1 (ΦΕΚ Α΄ 129). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 8) όπως ισχύει και ιδίως του άρθ. 27 Α.

3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά−
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι−
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις 
σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 182). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 
«Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 (Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας) (ΦΕΚ Α΄ 168)» (ΦΕΚ Α΄ 154) σε συνδυασμό 
με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το 
π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 
(ΦΕΚ Α΄ 85).

7. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 221), το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/ 
2009» (ΦΕΚ Α΄ 56), και την απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Β΄ 2234).

8. Την υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης για την Έγκριση Α΄ φάσης του 
κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄ 694) όπως 
τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
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9. Την κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» 
(ΦΕΚ Β΄ 1079) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 281 Α/2009 απόφαση της Ρ.Α.Ε. και 
την ορθή επανάληψή της.

11. Την υπ’ αριθμ. 1252/2010 γνωμοδότηση της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας για την Τροποποίηση του 
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ.5 α 
του ν. 3468/2006 ως ισχύει, οι περιοχές με κορεσμένα 
δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές 
διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την 
Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του 
κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος 
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. Στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ή Σύστημα νησιά επιτρέπεται ανάπτυξη φωτοβολταϊκών 
σταθμών ισχύος έως και 150 kWp.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους σταθμούς 
για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
θα έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαί−
ρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, 
καθώς και τους σταθμούς που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή και για τους οποίους θα έχει συνα−
φθεί σύμβαση πώλησης με τον αρμόδιο Διαχειριστή 
του Συστήματος ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 
Περαιτέρω στο Πρόγραμμα εντάσσονται και οι σταθμοί 
που λαμβάνουν άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρε−
σης, καθώς και όσοι σταθμοί απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από την υπογρα−
φή της σχετικής σύμβασης πώλησης με τον αρμόδιο 
Διαχειριστή. Οι υπογραφόμενες συμβάσεις πώλησης 
κοινοποιούνται αυθημερόν στη Ρ.Α.Ε.

3. Μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. το εγκρινόμενο με την 
παρούσα Πρόγραμμα θα μπορεί να τροποποιείται στην πε−
ρίπτωση σημαντικών μεταβολών των συνθηκών και δεδο−
μένων που αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτισή του.

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δυνατόν να καλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων μετά από 
ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
    F 

(2)
 Απόφαση έγκρισης πολιτογράφησης του ΙΩΣΗΦΗ 

ΑΝΤΩΝ, ον. πατρός ΚΟΤΣΟ κ.λπ.

1.   Με την αριθ. Φ.17489/2368/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−

ας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
του ΙΩΣΗΦΗ ΑΝΤΩΝ (κάτοχος ΕΔΤΟ με αριθμό Α249358), 
ον. πατρός ΚΟΤΣΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις»

2. Με την αριθ. Φ.17515/2996/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
του ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΗ ΚΩΣΤΑ, ον. πατρός ΘΕΟΔΩΡ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α248776), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις»

3. Με την αριθ. Φ.17516/2997/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α248777), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις»

4. Με την αριθ. Φ.17517/2993 /29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ον. πατρός ΚΩΣΤΑ 
(κάτοχος ΕΔΤΟ με αριθμό Α248778), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

5. Με την αριθ. Φ.17429/1411/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ΤΣΕΚΑΝΙ ΠΕΤΡΙΚΑ, ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α249263), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις»

6. Με την αριθ. Φ.17430/1697/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΤΣΕΚΑΝΙ ΒΙΟΛΕΤΑ, ον. πατρός ΡΕΦΑΗΛ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α249264), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες διατάξεις»

7. Με την αριθ. Φ.17302/2558/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ΤΑΣΕΛΑΡΗ ΑΛΚΗ, ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α249099), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατά−
ξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμε−
τοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών 
και άλλες διατάξεις»

8. Με την αριθ. Φ.17300/2534/29−11−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας−Θράκης, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
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της ΤΑΣΕΛΑΡΗ ΑΝΙΛΑ, ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (κάτοχος 
ΕΔΤΟ με αριθμό Α249098), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατά−
ξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμε−
τοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών 
και άλλες διατάξεις».

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ

F
    (3) 

 Απόφαση έγκρισης πολιτογράφησης της ΑΡΤΙΟΛΑ 
ΚΑΤΣΑΝΗ, Ον. Πατρός: ΛΕΥΤΕΡ κ.λπ.

  1. Με την αριθ. Φ.53888/27069/21−12−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΑΡΤΙΟΛΑ 
ΚΑΤΣΑΝΗ, Ον. Πατρός: ΛΕΥΤΕΡ κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό 
Α 349053 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική 
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις»

2. Με την αριθ. Φ.38411/28545/23−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΦΛΟΡΙ ΜΠΕΤΣΙ, Ον. 
Πατρός: ΠΕΤΡΙΤ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 389633 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

3. Με την αριθ. Φ.35042/14203/17−12−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΗ, Ον. Πατρός: ΦΙΛΙΠΠΑ κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό 
Α 332327 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική 
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις»

4. Με την αριθ. Φ.53969/27066/21−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΝΤΑ ΜΕΡΑΓΙΑ, 
Ον. Πατρός: ΙΛΟ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 327988 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

5. Με την αριθ. Φ.41282/26917/21−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΟΜΗ, Ον. 
Πατρός: ΑΝΕΣΤΗ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 320079 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

6. Με την αριθ. Φ.38809/28648/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΓΑΡΟΥΦΩ ΦΩΤΕΙΝΗ, 
Ον. Συζύγου: ΦΙΛΙΠΠΑΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 243135 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις»

7. Με την αριθ. Φ.38867/28646/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙ−
ΝΗΣ, Ον. Πατρός: ΠΕΤΡΟΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 351535 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις»

8. Με την αριθ. Φ.40187/28651/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, 
Ον. Συζύγου: ΓΙΑΝΝΗΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 351397 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις»

9. Με την αριθ. Φ.58431/28649/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΕΡΒΙΣ ΜΠΙΛΕΡΟΣ, Ον. 
Πατρός: ΧΡΗΣΤΟΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 247429 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

10. Με την αριθ. Φ.40191/15329/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε−
κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΕΛΕΝΕΟ ΝΙΝΗΣ, Ον. 
Πατρός: ΝΙΚΟΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 361857 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

11. Με την αριθ. Φ.48998/27964/28−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΝΤΕΝΙΣ ΚΙΚΗΣ, Ον. 
Πατρός: ΠΥΡΡΟΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 357617 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις»

12. Με την αριθ. Φ.40395/20126/28−12−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΖΙΝΤΡΟΣ, Ον. Πατρός: ΒΑΣΙΛΗΣ κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό 
Α 323452 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την 
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομο−
γενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
διατάξεις»

13. Με την αριθ. Φ.66114/23954/29−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται απο−
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΪΖΗ, Ον. 
Πατρός: ΝΕΤΣΟ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
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τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 321638 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 109000/7395 (4)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανά−

πτυξης Φλώρινας (Δ.Ε.Κ.Α.Φ.) σε κοινωφελή επιχεί−
ρηση του ν. 3463/2006.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 7 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−05−1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/ 
2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και άλλες διατάξεις».

3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κά−
λυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανο−
νιστικής πράξης.

4. Τις αριθμ. 16/2007 και 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

5. Την αριθμ. πρωτ. 7280/10−08−2001 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 1126/τ.Β΄/30−08−2001) περί σύστασης της εν θέματι 
Δημοτικής Επιχείρησης, όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με την αριθμ. 11882/28−11−2001 όμοια (ΦΕΚ 1696/ 
τ.Α΄/18−12−2001).

6. Την αριθμ. 340/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Φλώρινας Ν. Φλώρινας περί μετα−
τροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανά−
πτυξης Φλώρινας (Δ.Ε.Κ.Α.Φ.) σε κοινωφελή επιχείρηση 
του ν. 3463/2006.

7. Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 340/2010 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Αμυνταίου αναφορικά με την προσαρ−
μογή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Φλώρινας (Δ.Ε.Κ.Α.Φ.) στις διατάξεις του ν. 3463/2006 και 
τη μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, σύμφωνα 
με τα παρακάτω καταστατικά άρθρα:

Άρθρο 1
Μετατροπή.

Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοι−
νωνικής Ανάπτυξης Φλώρινας (Δ.Ε.Κ.Α.Φ.) σε κοινωφελή 
επιχείρηση διεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
και ειδικότερα των άρθρων 252−264 και 268−270.

Άρθρο 2
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της κοινωφελούς επιχείρησης είναι «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και 
ο διακριτικός της τίτλος, ο οποίος και προέρχεται από 
τα αρχικά της επωνυμίας της, θα είναι «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.».

Άρθρο 3
Έδρα της Επιχείρησης

Έδρα της Επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Φλώ−
ρινας.

Η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, 
καθώς και να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα, 
παραρτήματα κ.λ.π. σε περιοχή και διεύθυνση που κα−
θορίζονται από αποφάσεις της Διοίκησής της, χωρίς 
να είναι αναγκαία η προσαρμογή του παρόντος κατα−
στατικού.

Άρθρο 4
Σκοποί της Επιχείρησης

Σκοποί της Επιχείρησης είναι:
Α. Η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη και συ−

γκεκριμένα:
1. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δρά−

σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών, 
όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκο−
μείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης 
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 
ηλικιωμένων κλπ. 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. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών, με την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων 
προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρ−
μογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόλη−
ψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά της.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή 
συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών, που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

7. Η φροντίδα και παρακολούθηση κατ’ οίκον ατόμων 
τρίτης ηλικίας μέσω της λειτουργίας του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι».
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Β. Δράσεις Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
συγκεκριμένα:

1. Η λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής, 

καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχολής ή τμήματος 
εκμάθησης σκακιού.

5. 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 δημιουργία 
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. 

6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαι−
ολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των 
εγκαταστάσεων αυτών, εκτός αυτών που αποτελούν 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

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

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

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
10. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκ−
δηλώσεων, καθώς και λοιπά προγράμματα που άπτονται 
στην εκγύμναση και άθληση των δημοτών.

11. Η διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με παιδεία, αθλητισμό και πολιτι−
σμό.

12. Η ανάληψη, εκπόνηση και υλοποίηση Κοινοτικών 
και Εθνικών προγραμμάτων παιδείας και εκπαίδευσης, 
καθώς και λοιπών προγραμμάτων πολιτιστικού και ερευ−
νητικού χαρακτήρα.

13. Η υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων και πρω−
τοβουλιών στα σχολεία και η συνεργασία με άλλα σχο−
λεία της χώρας και της Ε.Ε.

14. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον 
δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Γ. Δράσεις Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων.

Δ. Η Οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας, σύμφωνα 
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του 
ν. 3463/2006.

Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

ΣΤ. Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχό−
λησης και συγκεκριμένα:

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 

της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δια−
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

3. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι−
κού της περιοχής του Δήμου Φλώρινας, με την ανάπτυξη 
συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς 
τους ανέργους, με σκοπό την υποστήριξη και την εν−
θάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς 
και η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών Γραφείων Ενη−
μέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής. 

Ζ. Η έκδοση τοπικού ενημερωτικού περιοδικού του 
Δήμου, εκδόσεων προβολής της τοπικής ιστορίας, έκ−
δοση βιβλίων, συγγραμμάτων και λευκωμάτων, καθώς 
και ενημερωτικών εκδόσεων.

Η. Η προώθηση της τοπικής κληρονομιάς, καθώς και 
η προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από την έκ−
δοση εκδόσεων και συγγραμμάτων φυλλαδίων, αλλά 
και λοιπών μεθόδων σουβενίρ κ.τ.λ. 

Θ. Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το 
σκοπό της επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστή−
ριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτή−
ρα ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες, όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 
του ν. 3463/2006, που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους 
ή αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
77/198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Άρθρο 5
Διάρκεια της Επιχείρησης

Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται 
σε πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Κεφάλαιο της Επιχείρησης

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης ανέρχεται 
στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων σαράντα ενός 
ευρώ και εννιά λεπτών (88.041.09 €), ποσό το οποία κατέ−
βαλε εξ ολοκλήρου ο Δήμος Φλώρινας κατά τη σύσταση 
της Επιχείρησης. Με την προσαρμογή δεν επέρχεται 
αύξηση του κεφαλαίου.

Περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου επιτρέπεται μετά 
την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την ίδρυσή της.

Επίσης, γίνεται σαφές ότι ο Δήμος δεν εισφέρει στην 
Επιχείρηση περιουσιακά του στοιχεία. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να παραχωρηθούν 
προς την Επιχείρηση για χρήση και χωρίς αντάλλαγμα 
δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα 
μέσα, που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
καταστατικών της σκοπών.

Άρθρο 7
Πόροι της Επιχείρησης

1. Η χρηματοδότηση από το Δήμο Φλώρινας, εφόσον 
κατατεθεί από την επιχείρηση διετές πρόγραμμα δρά−
σης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 259 του 
ν.3463/2006.
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2. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων. Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Νομικά 
Πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

3. Έσοδα από καταστατικούς σκοπούς όπως π.χ. από 
την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

4. Έσοδα από τη διαχείριση δραστηριοτήτων και υπη−
ρεσίες προς τρίτους σχετικές με τους καταστατικούς 
σκοπούς (κυλικεία, αθλητικοί χώροι, κ.λπ.).

5. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικές με τους κατα−
στατικούς σκοπούς.

6. Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες 
κάθε κράτους − μέλους της ΕΕ και τις τράπεζες και τα 
ταμεία της ΕΕ.

7. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
8. Έσοδα από λοιπές πηγές.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, 
που αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζο−
νται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

1. Πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ 
των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. 

2. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος πολιτιστικού φορέα της 
περιοχής.

3. Ένας (1) είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου, που 
έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, 
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) ερ−
γαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν (1) ο 
αριθμός των αιρετών της πλειοψηφίας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία της Δημοτικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει το αργότερο 
τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημο−
τικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9
Κανονισμοί της Επιχείρησης

Κανονισμοί που θα διέπουν την λειτουργία της επι−
χείρησης θα είναι οι κάτωθι:

α. Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών Διαχείρισης και 
Λειτουργίας της επιχείρησης.

β. Κανονισμός Προσωπικού της επιχείρησης.
γ. Κανονισμός Διαχείρισης και Οικονομικής Λειτουρ−

γίας της επιχείρησης.

Άρθρο 10
Λύση της Επιχείρησης

1. Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την 
πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γ.Γ. 
της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρε−
ωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο ετών.

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

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

Ακροτελεύτια διάταξη 
Κάλυψη Δαπάνης

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.) υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα 
εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Φλώρινας 
(Δ.Ε.Κ.Α.Φ.), εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Φλώρινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
    F 

 Αριθμ. 12670/189508 (5)
Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την Επω−

νυμία «Πολιτιστικός−Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Πορταριάς» Νομού Μαγνησίας. (Α.Π.Ο.Δ.Π.). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95. (Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και 270 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ Α 114/8−6−2006)

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (περί διοίκησης, οργά−
νωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 
2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

5. Την αριθμ. 5851/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφ. Θεσσαλίας (εξουσιοδότηση Προϊσταμένου 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Μαγνησίας για υπογρα−
φή εγγράφων). (ΦΕΚ. 125/τ.Β΄/10−7−2007).

6. Την αριθμ. 161156/6−4−2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 439/17.4.2001/τ.Β΄ βάσει της οποίας συ−
στήθηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός−Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πορταριάς» 
(Α.Π.Ο.Δ.Π.) Δήμου Πορταριάς, όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα.

7. Την αριθμ. 158/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πορταριάς, σχετικά με τη λύση της 
ανωτέρω Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τη λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Πολιτιστικός−Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Πορταριάς» (Α.Π.Ο.Δ.Π.) η οποία συστήθηκε με την αριθμ. 
161156/6−4−2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
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ριφέρειας Θεσσαλίας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
439/17.4.2001/τ.Β΄, και την εκκαθάριση.

Ακροτελεύτιο άρθρο 
Κάλυψη δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δήμου Πορταριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 23 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΕΛΛΗ ΖΗΣΗ
F

    Αριθμ. οικ. 15785 (6)
Συμπλήρωση της αρ. 6034/27−7−10 απόφασης χορήγησης 

άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ−
νων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο φιλανθρωπι−
κό ίδρυμα «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχια κής 

Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα.

2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, Φ.Ε.Κ. 1636/
τ.Β΄/7.8.09.

3. Την αριθ. οικ. 1074 /2/2/10, ΦΕΚ 100/τ.Β΄/3−2−10, από−
φαση Νομάρχη Αθηνών «περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/95) και 
ειδικά του άρθρου 1 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις της Υ.Α. αρ.Π1γ/οικ.81551/25.6.07 (ΦΕΚ 
1136/Β/07) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των 
Υ.Α. αρ. Π4β/οικ.3176/96 και Π4β/οικ.4690/96 «προϋπο−
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» ,όπως 
τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την Υ.Α. αρ. Π 1γ/οικ. 
129673/09 και ισχύει.

6. Την αρ. 6034/ 27−7−10 (Φ.Ε.Κ. 1408/Β/2010) απόφαση 
χορήγησης άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου», δυναμικότητας 84 κλινών για το κτίριο 
της οδού Καβάφη 8 στην Αθήνα, αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την αριθ. 6034/27−7−10 απόφαση 
χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο φιλαν−
θρωπικό ίδρυμα «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», για το 
κτίριο της οδού Καβάφη 8 στην Αθήνα, δυναμικότητας 

84 κλινών εκ των οποίων στις 40 εξασφαλίζεται η χρήση 
από μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. 6034/ 
27−7−10 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

    F
 (7)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Λιάκου Ελένη του Δημητρίου.

  Με την αριθ. ΔΥΠ/Β1/Φ.36Ατ./17088/22.12.2010 απόφαση 
του Νομάρχη Πέλλας χορηγείται άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, στη Λιάκου Ελένη 
του Δημητρίου, κάτοικο Έδεσσας. 

 Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 

   F
Αριθμ. 409/2010 (8) 

 Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Ιλίου. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5 και 7 του 

άρθρου 269 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8−6−06) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/ 
2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28−12−2009) «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθ. 409/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ιλίου περί μεταφοράς του προσω−
πικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.».

4. Το από 24/12/2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Α.Ε.», με το οποίο ελήφθη 
απόφαση για την λύση της εταιρείας και την θέση της 
σε εκκαθάριση, τον ορισμό 2 εκκαθαριστών και την 
μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας σε Δήμους− 
μετόχους, αποφασίζει:

Τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με 
θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο Ιλίου στις οποίες θα καταταγεί το μεταφερόμενο 
προσωπικό της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης, ως 
κατωτέρω:

ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 45.200,00 ευρώ περίπου, που θα 
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ίλιον, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ  



37178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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).

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

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και 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.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02021433112100008*




