
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1541
15 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16−5−2008 κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία 
κυλικείων δημοσίων σχολείων». ........................................ 1

Τροποποίηση της 40556/1−10−2004 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχεί−
ρισης Δέλτα Νέστου − Βιστωνίδας − Ισμαρίδας» 
(ΦΕΚ 1528 Β΄/13−10−2004). ......................................................... 2

Τροποποίηση της 52900/2−12−2004 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Δια−
χείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 
1942/ Β΄/29−12−2004). ..................................................................... 3

Ορισμός δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικεί−
ου Σερβίων. ......................................................................................... 4

Τροποποίηση της πράξης σύστασης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δη−
μοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανά−
πτυξης “ΟΡΦΕΑΣ” Κομοτηνής».  ......................................... 5

 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΜΑΚΑΡΟΒ 
ΣΟΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΗ, 2) ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΗ ΝΑ−
ΝΤΕΖΝΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ. ...................................................... 6

 Τροποποίηση απόφασης μετατροπής της Δημοτι−
κής Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Ελατί−
ων Ν. Ζακύνθου, σε Δημοτική Κοινωφελή του άρ−
θρου 254 του Ν.3463/06. .......................................................... 7

Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλή−
λων της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας της Ν.Α Πέλ−
λας για το 2010. .............................................................................. 8

Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κιλκίς 
για το έτος 2010. ............................................................................ 9

Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλή−
λων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α Κιλκίς για 
το έτος 2010. ...................................................................................... 10

 Λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης του Δήμου 
Καρπάθου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί−
ρηση Απερίου Καρπάθου − Μεταφορά Προσω−
πικού». .............................................................................................. 11

Υπερωρίες Β΄ Εξαμήνου 2010 για υπαλλήλους της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας που ασχο−
λούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των 
νωπών και μετ/νων προϊόντων . .......................................... 12 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111526/Δ4 (1)

 Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16−5−2008
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία 

κυλικείων δημοσίων σχολείων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄/31−7−1990) «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 113. παρ. β.

2. Το ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110 τ.Α΄/27−8−1990) «Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» 
άρθρο 5.

3. To v. 2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α΄/31−7−1995) «Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας 
και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 10, παρ. 8.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98 τ. Α).

5. Το ν. 3463 /2006 (Φ.Ε.Κ. 114, τ. Α΄/8−6−2006) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 243.

6. Την υπ’ αρ. 383/18−1−2010 (Φ.Ε.Κ. 29 τ. Β΄/18−1−2010) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

7. Την αρ. 64321/Δ4/16−5−2008 κοινή υπουργική από−
φαση. (ΦΕΚ 1003 τ.Β)

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 26 
της αρ. 64321/Δ4/16−5−2008 κοινής υπουργικής απόφα−
σης ως εξής:

«26. Η Σχολική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί να 
παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι 
τρία (3) χρόνια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 38568 (2)
Τροποποίηση της 40556/1−10−2004 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 
Νέστου − Βιστωνίδας − Ισμαρίδας» (ΦΕΚ 1528 Β΄/13−
10−2004).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθη−
κε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την 1/πρακτ. 4/28−5−2010 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου − 
Βιστωνίδας − Ισμαρίδας.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους περί−
που 17000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους πόρους 
και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), στα οποία ο 
φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση της 40556/1−10−2004 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου − Βιστωνίδας − Ισμαρίδας» 
(ΦΕΚ 1528/Β) με την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρ−
θρο 10 αυτής ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 370 Β/2005) και τις σχετικές τροποποι−
ήσεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των 
διατάξεων περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι 
δαπάνες διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται 
απολογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν 
να ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 

του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.»

2. H 27927/29−6−2010 απόφαση της Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1051/
12−7−2010) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 38562 (3)
Τροποποίηση της 52900/2−12−2004 απόφασης Υπουρ−

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρι−
σης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1942/ 
Β΄/29−12−2004).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 8 του Ν. 

2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

3. Την από 21−4−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου (πρακτικό 4) του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου Στροφυλιάς.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση της 52900/2−12−2004 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουρ−
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1942/Β) με την 
προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως εξής:

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλιο−
μετρική αποζημίωση) των μελών του Δ. Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 υπουργική 
απόφαση. (ΦΕΚ 370 Β/2005) και τις σχετικές τροπο−
ποιήσεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α), εξαιρουμένων των 
διατάξεων περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι 
δαπάνες διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται 
απολογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν 
να ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
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Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.»

2. H 27928/29−6−2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β1 051/12−7−
2010) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 90659 (4)

Ορισμός δικαστικού Καταστήματος του
Ειρηνοδικείου Σερβίων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 18 παρ.1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 
κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Τα υπ’ αριθμ. 313/7.9.2010 έγγραφο της Προϊσταμένης 
Ειρηνοδίκη των Ειρηνοδικείων Περιφέρειας Ν. Κοζάνης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, από 23/9/2010 δικαστικό Κατάστημα του 
Ειρηνοδικείου−Πταισματοδικείου Σερβίων το νεόδμητο 
κτίριο ιδιοκτησίας ΤΑΧΔΙΚ το οποίο βρίσκεται στο Νέο 
Οικισμό Σερβίων λόγω μεταστέγασης του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 26081/2851 (5)
Τροποποίηση της πράξης σύστασης της Δημοτικής Κοι−

νωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
“ΟΡΦΕΑΣ” Κομοτηνής». 

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264 και 269−270 του 

Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄/30−5−1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43886/3−8−2007 απόφαση Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων 
της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετα−
τροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής».

5. Τα υπ’ αριθμ. 11449/15−4−2009 και 47017/18−9−2009 
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 188/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Κομοτηνής καθώς και το υπ’ αριθμ. 
25535/23−7−2009 έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής.

7. Το υπ’ αριθμ. 42242/24−11−2009 έγγραφο του Δή−
μου Κομοτηνής με το οποίο μας εστάλη η υπ’ αριθμ. 
188/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή 
επανάληψη.

8. Την υπ’ αριθμ. 11808/08/17−2−2009 απόφασή μας 
(Φ.Ε.Κ. 384Β΄/4−3−2009) σχετικά με τη μετατροπή της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομο−
τηνής (Δ.Ε.Π.Α.Κ.) στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης «ΟΡΦΕΑΣ» Κομοτηνής, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5864/23−7−2009 (Φ.Ε.Κ. 
1673Β΄/14−8−2009) απόφασή μας.

9. Την υπ’ αριθμ. 2439/16−4−2009 (ΦΕΚ 839Β΄/6−5−2009) 
απόφασή μας περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας−Θράκης», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5864/23−7−2009 απόφασή 
μας (Φ.Ε.Κ. 1673Β΄/14−8−2009) με θέμα: «Τροποποίηση 
της πράξης σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης “ΟΡΦΕΑΣ” Κομο−
τηνής» (Φ.Ε.Κ. 384Β΄/4−3−2009) και αντικαθιστούμε την 
παράγραφο Β του διατακτικού αυτής ως ακολούθως: 

«Β. Αντικαθιστούμε το άρθρο 6 αυτής ως ακολού−
θως: 

Άρθρο 6−Μετοχικό κεφάλαιο
Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εκ μετατροπής 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΟΡΦΕΑΣ» κατά 
999.674,00 ευρώ. Τα παραπάνω προστίθενται και απο−
τελούν σώμα και της οικονομοτεχνικής μελέτης μετα−
τροπής της τροποποιώντας την σχετικά.

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 999.757,25 ευρώ σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα 
του Κ.Α. 10.7513.08. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 11808/08/17−2−2009 
απόφασή μας.»

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 31 Αυγούστου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Λ. ΤΑΤΣΙΔΗΣ
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(6)
     Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΜΑΚΑΡΟΒ ΣΟΤΑ 

του ΑΘΑΝΑΣΗ, 2) ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΗ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ.

  Με την αριθμ. 19227/1180/7−9−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ. Α΄) «Περί κυρώ−
σεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 
2439/2009 (ΦΕΚ 839/6−5−2009 τ. Β΄) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 9−3−2007 αίτηση του 
Ομογενούς Μακάροβ Σότα του Αθανάση περί αποκτή−
σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του 
επωνύμου του από Μακάροβ σε Μακαρίδης.

Με την αριθμ. 50412/3022/7−9−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ. 
Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει−
ας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 839/6−5−2009 τ. Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό 
Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμη−
μάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γίνεται αποδεκτή 
η από 9−3−2007 αίτηση της Ομογενούς Σαμπουγκασίδη 
Ναντέζντα του Αποστόλ περί αποκτήσεως της Ελλη−
νικής Ιθαγένειας. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΙΚ. ΚΑΛΤΣΟΥ
F

        Αριθμ. 2611 (7)
 Τροποποίηση απόφασης μετατροπής της Δημοτικής 

Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Ελατιών Ν. 
Ζακύνθου, σε Δημοτική Κοινωφελή του άρθρου 254 
του Ν.3463/06.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/06).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 

3731/08.
3. Τις αρ. 10819/εγκ. 16/22.02.07 και 71245/εγκ.77/13.02.07 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107Α΄).

5. Την αρ. 4980/2009 απόφασή μας, περί μετατροπής 
της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου 
Ελατίων Ν. Ζακύνθου, σε Δημοτική Κοινωφελή του άρ−
θρου 254 του Ν.3463/06, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
513/τ. Β/26.04.10.

6. Την αρ. 86/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ελατίων, περί τροποποίησης της ως άνω πράξης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 4980/2009/03.02.10 απόφαση μας, 
περί μετατροπής της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρη−
σης του Δήμου Ελατίων Ν. Ζακύνθου, σε Δημοτική Κοινω−
φελή του άρθρου 254 του Ν.3463/06, όπως δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 513/τ. Β΄/26.04.10, προσθέτοντας στο τέλος της 
τελευταίας παραγράφου, νέα παράγραφο, ως εξής:

«Η Κοινωφελής Επιχείρηση αναλαμβάνει τα δικαιώ−
ματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων στα πλαίσια 
του ΕΣΠΑ (Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα, ΚΗΦΗ), 
ως καθολικός διάδοχος της προηγούμενης Επιχείρησης. 
Το προσωπικό που απασχολείται στις κοινωνικές δομές, 
συνεχίζει την εργασιακή του σχέση στη νέα επιχείρηση 
με το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης».

Καυτά τα λοιπά ισχύει η ως άνω προηγούμενη από−
φαση μας.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ελατιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ζάκυνθος, 31 Αυγούστου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

F
     Αριθμ. 24623 (8)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων 
της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας της Ν.Α Πέλλας για 
το 2010.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

δ. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/13−11−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2009 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφασή μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο 
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όριο των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα.

4. Την ανάγκη υλοποίησης των προγραμμάτων και 
πραγματοποίηση των ελέγχων του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κουνουποκτονία, φυτο−
προστασία, κ.λ.π.).

5. Το αριθμ. 6410/ΔΙΟΙΚ/2748/31−8−2010 έγγραφο της 
Ν.Α. Πέλλας−Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το αριθμ. 3870/31−8−2010 έγγραφο της Δ/
νσης Γεωργίας Έδεσσας, αναφορικά με την υπέρβα−
ση του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνησης εκτός 
έδρας για τους οκτώ Γεωπόνους της Δ/νσης αυτής 
και δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 ημερών έχει εξα−
ντληθεί.

6. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.485,00 € και 
θα βαρύνει τον φορέα 0291 ΚΑ 07110001 του προϋπο−
λογισμού της Ν.Α. Πέλλας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας στους Γεωπόνους της Δ/
νσης Γεωργίας Ν.Α. Πέλλας που θα μετακινούνται εκτός 
έδρας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της απόφασης, για το έτος 2010, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΕ Γεωπόνων 20 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής 

NIK. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F

    Αριθμ. 24645 (9)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κιλκίς 
για το έτος 2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

γ. Του Ν. 2503 /1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/13−11−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2010 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφαση μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο 
όριο των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

4. Το αριθμ. 8025/26−8−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Κιλκίς αναφορικά με την 
αύξηση του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνησης 
εκτός έδρας κατά είκοσι ημέρες για τριάντα τρεις 
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Δ/νση αυτή, για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (φυτοϋγειονομικός και 
ποιοτικός έλεγχος, επισκοπήσεις γεωργικά φάρμακα, 
μητρώο οπωροκηπευτικών, άδειες ίδρυσης και λει−
τουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων, σχέδια βελτίω−
σης, νέοι αγρότες, καταλληλότητα και αντικατάστα−
ση αγροτεμαχίων, βιολογική κτηνοτροφία, αναδασμοί, 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελιών, 
έλεγχος οινοποιείων, εποπτεία και έλεγχος του τομέα 
αλιείας, δειγματοληψίες νερού, έλεγχος επενδύσεων 
του τομέα αλιείας, μητρώο αγροτών, γαλακτοκομική 
έρευνα, κ.λπ.), και δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 
ημερών έχει εξαντληθεί.

5. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.500,00€ και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711 του φορέα 291 του προϋπο−
λογισμού της Ν.Α. Κιλκίς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας σε κλάδους υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς που θα μετακινούνται 
εκτός έδρας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκε−
πτικό της απόφασης, για το έτος 2010, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ Γεωπόνοι 20 ημέρες
ΠΕ Δασολόγοι 20 ημέρες
TE Τεχν. Γεωπονίας 20 ημέρες
ΤΕ  Ιχθυοκομίας Αλιείας  20 ημέρες
ΤΕ  Τεχνολόγων Τροφίμων  20 ημέρες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής 

NIK. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F

     Αριθμ. 24224 (10)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών 

κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων της Δ/
νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α Κιλκίς για το έτος 2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 
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δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλο−
γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

δ. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008(ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/13−11−2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα−
ση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων 
στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμέ−
νους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2009 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφασή μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο 
των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5. Το αριθμ. Κ4618/25−8−2010 έγγραφο της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής Ν.Α. Κιλκίς αναφορικά με την αύξηση 
του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνησης εκτός 
έδρας κατά είκοσι ημέρες για τριάντα υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Δ/νση αυτή, για την ολοκλήρωση των 
διαφόρων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα επιτή−
ρησης, ελέγχου και εξάλειψης των ΜΣΕ στα μικρά μη−
ρυκαστικά, εκρίζωσης φυματίωσης και βρουκέλλωσης 
βοοειδών, ελέγχου και εκρίζωσης αιγών και προβάτων, 
πρόγραμμα της γρίπης των πτηνών, πρόγραμμα ελέγ−
χου σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής, 
πρόγραμμα ΟΣΔΕ στα βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοί−
ρους, και δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 ημερών έχει 
εξαντληθεί.

6. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 13.968,00 € και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711 του φορέα 292 του προϋπο−
λογισμού της Ν.Α. Κιλκίς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας σε κλάδους υπαλλήλων της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής Κιλκίς που θα μετακινούνται εκτός 
έδρας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της απόφασης, για το έτος 2010, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ Κτηνίατροι 20 ημέρες
ΔΕ Σπερματεγχύτες 20 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής 

NIK. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

     Αριθμ. 6875 (11)
 Λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης του Δήμου Καρ−

πάθου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Απε−
ρίου Καρπάθου − Μεταφορά Προσωπικού».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30−05−

1997): «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 (Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 
Α΄/198).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 277−284 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 
410/95), περί ίδρυσης και σύστασης Δημοτικών Επιχει−
ρήσεων κλπ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 93, 256, 262 και 269 του Ν. 
3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
περί λύσης και εκκαθάρισης των αμιγών Δημοτικών Επι−
χειρήσεων του Π.Δ. 410/95.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 234/Α/28−12−2009), άρθρου 17 παρ. 2α.
7. Την υπ’ αριθμ. 13531/1996, απόφαση του Γ. Γ. της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νομού Δωδεκανήσου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 97/12−02−1997 περί σύστασης 
της Επιχείρησης του Δήμου Καρπάθου με την επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Απερίου Καρπάθου» με τον 
διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Κ.».

8. Την αριθμ. 202/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Καρπάθου.

9. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: Α) τη λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Απερίου Καρπάθου» με τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Κ.» 
σύμφωνα με την αρ. 202/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρπάθου και τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) την μεταφορά του Γεωργίου Ρούμπου του Δημη−
τρίου από τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Απερίου Καρπάθου» σε συνιστώ−
μενη προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Δήμο Καρπάθου αντίστοιχης ή 
παρεμφερούς ειδικότητας με την θέση που κατείχε στην 
προηγούμενη υπηρεσία του και συγκεκριμένα σε θέση 
Kλάδou ΔΕ Διοικητικού. Η ένταξη και κατάταξη του θα 
γίνει με σχετική πράξη του Δημάρχου.

Γ) την σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς 
θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (1) ΔΕ Διοικη−
τικού στην οποία θα καταταχθεί ο Γεώργιος Ρούμπος 
του Δημητρίου. Η παραπάνω θέση θα καταργηθεί μόλις 
κενωθεί.

Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και 
το ύφος της αμοιβής της εργασίας του από τις Σ.ΣΕ 
που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α 
Λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του.
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Δ) ορίζει εκκαθαριστές τους ορκωτούς ελεγκτές Ανα−
στασιάδη Ιωάννη και Ευθύμιο Αντωνόπουλο της εται−
ρείας «Αξων Ορκωτοί Ελεγκτές Ε.Π.Ε.».

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
20.800,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Καρ−
πάθου οικονομικού έτους 2010 η οποία θα καλυφθεί 
από τον Κ.Α.Ε 10.6021 Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα 
τέσσερα (4) έτη η δαπάνη του οποίου θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου Καρ−
πάθου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
F

    Αριθμ. 22339 (12)
Υπερωρίες Β΄ Εξαμήνου 2010 για υπαλλήλους της Νομ/

κής Αυτ/σης Ημαθίας που ασχολούνται με τον ποι−
οτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και μετ/νων 
προϊόντων.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2592/98 σχετικά με 

την υπερωριακή απασχόληση.
2. Τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 2732/99 σχετικά με 

την απασχόληση υπαλλήλων για Κυριακές−Αργίες και 
νυχτερινές ώρες.

3. Τις διατάξεις της παρ.7 του αρ. 25 του ν.2738/99.
4. Τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3205/2003 σχετικά 

με την υπερωριακή εργασία.

5. Τις διατάξεις του αρ. 6 του ν. 3833/2010 σχετικά με 
την μείωση ορίων υπερωριακής εργασίας.

6. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων και επειγου−
σών αναγκών. Αναλυτικότερα: 1) Ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος νωπών και μετ/νων γεωργικών προϊόντων φυ−
τικής προέλευσης 2) Διεκπεραίωση Εθνικών Προγραμ−
μάτων 3) Διεκπεραίωση Προγραμμάτων Ε.Ε.

7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη πίστωση, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής απασχόλησης 
30 υπαλλήλων της Δ/νσης Γεωργίας Ν.Α. Ημαθίας, και 
για 40 ώρες ανά υπάλληλο κατ’ανωτέρω το μήνα, οι 
οποίοι θα εργασθούν πέραν του κανονικού ωραρίου 
και ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο 
των νωπών και μετ/νων γεωργικών προϊόντων φυτικής 
προέλευσης καθώς και με Εθνικά προγράμματα η άλλα 
προγράμματα της Ε.Ε. Η εργασία πέρα του κανονικού 
ωραρίου θα πραγματοποιηθεί τις Καθημερινές − Κυρια−
κές και Αργίες σύμφωνα με τις έκτακτες και επείγουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας που αναφέρονται παραπάνω 
για το Β΄ εξάμηνο του 2010 ως εξής:

Καθημερινές 3500 ώρες/Κυριακές 1500 ώρες και συ−
νολική δαπάνη 32.500 Ευρώ περίπου από το Φορέα 291 
και Κ.Α.Ε. Ο511 και Ο512.

Ο ορισμός των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν υπερω−
ριακά θα γίνει από το Δ/ντή Γεωργίας Ν.Α. Ημαθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ ένα μήνα πριν την δημοσί−
ευσή της.

   Βέροια, 7 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015411509100008*

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)
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