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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33096 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό υπάλ−

ληλο που έχει διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια 
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23−12−2003 

(ΦΕΚ Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του 
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40).

2. Το αριθμ. 52025/31−5−2010 έγγραφο του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης, σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής ερ−
γασίας ενός (1) αστυφύλακα.

3. Την αριθμ.250623/4/5/1−6−2006 διαταγή της Γ.Α.Δ.Θ. 
/Τ.Α.Π., με την οποία διατέθηκε ο ανωτέρω, για την προ−
σωπική ασφάλεια του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

4. Την Α.Π. 32590/22−9−1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία του Γραφείου 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης σε εικοσιτετράωρη βάση. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ετη−
σίως περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10.03/6042.01 
του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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6. Την αριθμ. 383/18−1−2010(ΦΕΚ 29/Β/2010) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Θεοδώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου», αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε, την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
από 1/7/2010 μέχρι 31/12/2010, για έναν (1) αστυφύλακα, 
ως ακολούθως:

— Απογευματινής υπερωριακής εργασίας σαράντα (40 
)ώρες μηνιαίως

— Εργασίας τις Κυριακές
— Αργίες δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως
— Νυχτερινής εργασίας καθημερινών ημερών δεκαέξι 

(16) ώρες μηνιαίως.
— Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δή−

μου. 
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/7/2010, να δημοσι−

ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
Aριθμ. 46317 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 29347/16.06.2010 απόφασης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1007/Β΄/30.06.2010) 
αναφορικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για απα−
σχολούμενους στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα». 

4. Τις διατάξεις της αριθ. 2/7093/0022/05.02.2004 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 215/Β΄/05.04.2004) «Επέκταση 
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

5. Την αριθ. 29347/16.06.2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης για την Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για τρεις (3) 
Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες, τρεις (3) 
υπαλλήλους του Γραφείου και έναν (1) οδηγό του αυτο−
κινήτου της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, για το έτος 2010 (ΦΕΚ 1007/Β/30.06.2010). 

6. Τις αριθ. 2/16606/0022/24.04.2009 και 2/14924/0022/ 
01.04.2010 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

7. Το αριθ. 21651/7025/28.07.2010 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου. 

8. Την ανάγκη απασχόλησης, για το έτος 2010, τεσ−
σάρων (4) Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών, 
δυο (2) υπαλλήλων του γραφείου και ενός (1) οδηγού 
του αυτοκινήτου της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα 
έως Παρασκευή και μέχρι την 22η ώρα, λόγω υπηρεσι−
ακών αναγκών. 

9. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων για το 
σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0511, Ειδικός Φορέας 911−37/061 
του τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2010, 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες ανέρχονται σε 
επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (7.650,00) ευρώ, σε 
βάρος των οποίων προκαλείται δαπάνη ίση με το ανω−
τέρω ποσό. 

10. Την αριθ. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010, διόρθωση 
ΦΕΚ 60/Β΄/26.1.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 29347/16.06.2010 απόφασή μας 
με την οποία καθιερώθηκε υπερωριακή εργασία με αμοι−
βή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για τρεις (3) Ειδικούς 
Συμβούλους και Ειδικούς Συνεργάτες, τρεις (3) υπαλλή−
λους του Γραφείου και έναν (1) οδηγό του αυτοκινήτου 
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 
για το έτος 2010 (ΦΕΚ 1007/Β΄/30.06.2010), ως εξής: 

Αυξάνουμε κατά έναν (1) τους υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατηγορίας ΠΕ που απασχο−
λούνται ως Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες 
της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
και για τους οποίους καθιερώνουμε υπερωριακή εργα−
σία με αμοιβή. 

Μειώνουμε κατά έναν (1) τους μονίμους υπαλλήλους 
κατηγορίας ΔΕ που απασχολούνται στο Γραφείο της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
για τους οποίους καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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Αριθμ. 2/32017/0022 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλή−

λων που υπηρετούν στην Κ.Υ. του Ο.Π.Α.Δ. και του 
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και των Περιφερειακών τους Υπηρεσιών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2768/1999 (Φ.Ε.Κ. 

273/Α/1999).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 52/2001 (Φ.Ε.Κ. 41/Α/ 2001).
3. Το αρ. 359/2.12.2009 πρακτικό Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. (Θέμα 

14ον).
4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−

λήλων του Ο.Π.Α.Δ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ημερολογιακού 
έτους 2010 λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

5. Την αρ. 2/80345/0004/8−11−1999 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2040/Β/1999) περί μεταβιβάσεως της 
εξουσίας υπογραφής, σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του 
Ν. 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/1991), η οποία δεν έχει καταρ−
γηθεί και εξακολουθεί να ισχύει.

6. Τις διατάξεις του αρ. 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 
297/Α/23−12−2003).

7. Την αρ. πρωτ. οικ.2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 
(Φ.Ε.Κ. 215/Β/2004).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (434.500 €) περίπου που 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Ο.Π.Α.Δ. οικονομικού έτους 2010 και ειδικότερα του 
Φ.0200, ΚΑΕ 0261.

9. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3.12.2009) 
Κ.Α. Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

10. Τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/3.4.2008) «Δι−
οικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

11. Το Π.Δ. 185/6.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας… και μετονο−
μασία σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας».

12. Το Π.Δ. 187/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7.10.2009) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την αρ. πρωτ. 2/2216/0022/1−4−2010 κοινή υπουργι−
κή απόφαση Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 
και Οικονομικών «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
προς/κού Ο.Π.Α.Δ.−Υ.Δ.Κ.Υ.» για τρεις μήνες (Φ.Ε.Κ. 454/
Β/16.4.2010), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εννιακοσί−
ων (900) υπαλλήλων του Ο.Π.Α.Δ. και του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και 
του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., που υπηρετούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία, καθώς και στις περιφερειακές τους Υπηρε−
σίες και θα απασχοληθούν για τους μήνες Ιούλιο και 
Σεπτέμβριο 2010 (30 ώρες το μήνα).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα πραγ−
ματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά 
τις ώρες από 15:00 – 21:00.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού κρίνεται 
απαραίτητη για να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες μας στο 
αυξημένο έργο που προκύπτει από τη λειτουργία του 
Οργανισμού μας, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδι−
κασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και το υπάρχον 
προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει πανελλαδικά τις αυ−
ξημένες ανάγκες που θα προκύψουν.

1. Από την θεώρηση των εντολών Υγειονομικής Περί−
θαλψης των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. και όσων νέων 
κατηγοριών εντάσσονται στην Περίθαλψη.

2. Από τον έλεγχο δαπανών των παραπάνω περιπτώ−
σεων και την μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρε−
σιών αυτών.

3. Από την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης 
βιβλιαρίων, στους εντασσόμενους στην περίθαλψη του 
Ο.Π.Α.Δ. νέων κατηγοριών ασφαλισμένων.

4. Από την ένταξη του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. στον Ο.Π.Α.Δ. 
5. Από τον έλεγχο και την εκκαθάριση εκκρεμούντων 

λογαριασμών Υγειονομικής Περίθαλψης (ιατρών, κλινι−
κών, νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων).

6. Από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση εκκρε−
μούντων αιτήσεων ασφαλισμένων Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

7. Από την συγκέντρωση στοιχείων για το κλείσιμο 
των λογιστικών βιβλίων 2005−2007 Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ.

8. Από την ηλεκτρονική καταγραφή των συνταγών, 
προκειμένου να πετύχουμε εξορθολογισμό της φαρ−
μακευτικής δαπάνης.

9. Από την αντικατάσταση όλων των παλαιών βιβλια−
ρίων υγείας του Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ και του Ο.Π.Α.Δ. και την 
εφαρμογή Γραμμωτού κώδικα (barcode) στον έλεγχο 
συνταγογράφησης.

Επισημαίνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη για το 
έτος 2010, τόσο για τον Ο.Π.Α.Δ. όσο και για τον Το−
μέα Υ.Δ.Κ.Υ., εξ’ αιτίας της λήξης των συμβάσεων (131) 
αναδόχων έργου του Τομέα από τον Ιούνιο 2009 που 
δεν αντικαταστάθηκαν και λήξης όλων των συμβάσεων 
μίσθωσης (360) αναδόχων έργου στον Ο.Π.Α.Δ.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρι−
ακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος των 434.500€ 
και συμπεριλαμβάνεται στις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού έτους 2010, ο οποίος έχει εγκριθεί από τους 
αρμόδιους Υπουργούς.

Η κατανομή των παραπάνω εγκριθεισομένων ωρών 
ανά συνεργείο, υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με 
απόφαση του Προέδρου ή του Γεν. Δ/ντή του Ο.Π.Α.Δ., 
στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικεί−
μενο των ανωτέρω εργασιών που θα εκτελεσθούν.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγ−
ματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται 
οι Διευθυντές για την Κεντρική Υπηρεσία και οι Προϊστά−
μενοι των Υ.Π.Α.Δ. για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και οι 
Προϊστάμενοι του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. για το προσωπικό του Τομέα.

Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βεβαιώνει την 
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης και 
την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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  Αριθμ. 38798/5912 (4)
Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση της σχετι−

κά με τον Ορισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των 
ακόλουθων τριών έργων ευθύνης του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. «Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρε−
σίες ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για 
κανονιστικές και συναφείς υποθέσεις» 
2. «Ανάπτυξη και Λειτουργία ολοκληρωμένης ηλε−
κτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής πληροφόρησης επι−
βατών για τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς προσβάσι−
μη σε εθνικό επίπεδο − «e−Public Transport»» 
3. «Ανάπτυξη και λειτουργία «Ηλεκτρονικής Ακαδημί−
ας Οδήγησης − Drive Academy» του ΥΜΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. Α/251) Διαχεί−

ριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α) «Δι−
αχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» 
και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 αυτού.

3. Την υπ’ αριθμ. 10071/ 23.03.2001 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 324/τ.Β), 
όπως τροποποιήθηκε α) με την υπ’ αρ. 17919/07.08.2006 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
(Φ.Ε.Κ. 1099/τ.Β), β) με την υπ’ αριθμ. 34910/27−12−2007 απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2428/τ.Β) με την οποία 
η εταιρεία μετονομάστηκε σε Διοικητική Μεταρρύθμιση Α.Ε., 
και γ) με την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/4201/12−02−2008 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 
32 παρ. 2 του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/τ.Α), η εταιρεία με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφάσισε 
την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση Α.Ε.» σε «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 

4. Την υπ’ αριθμ. 263/24.04.2002 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας 
‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 528/ τ.Β).

5. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.Α/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’ όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

6. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υπη−
ρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.’’» (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/8070/26−03−2008 (Φ.Ε.Κ. 529/τ.Β) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
8. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 
1352/τ.Β/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν. 2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 κοινή από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 411/τ.Β/05.04.2002) και ισχύει. 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

11. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14−2−05) 
«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την απο−
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10−11−05). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/95) 
«Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις. 

13. Την υπ’ αριθμ. 62324/6476/18−11−2009 (Φ.Ε.Κ. 492/
19−09−2009 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) απόφαση του πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων περί διορισμού του Θεοχάρη Τσιόκα στη Θέση 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με την υπουργική 
απόφαση 54100/13000 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δι−
καιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού ή με εντολή 
Υφυπουργού στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
κλπ» Φ.Ε.Κ. Β 1449 (22−09−2004) άρθρο 2, αποφασίζουμε:

1. Την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
της Εταιρείας με την Επωνυμία «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας ΑΕ» (ΚτΠ ΑΕ) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου 
για την υλοποίηση των ακόλουθων τριών έργων ευθύνης 
του Υπουργείου, με τίτλους:

a) «Δημιουργία Knowledge Portal με ευφυείς υπηρεσίες 
ταξινόμησης και αναζήτησης περιεχομένου για κανονι−
στικές και συναφείς υποθέσεις» 

b) «Ανάπτυξη και Λειτουργία ολοκληρωμένης ηλεκτρο−
νικής υπηρεσίας ψηφιακής πληροφόρησης επιβατών για 
τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς προσβάσιμη σε εθνικό 
επίπεδο − «e−Public Transport»» 

c) «Ανάπτυξη και λειτουργία «Ηλεκτρονικής Ακαδημίας 
Οδήγησης − Drive Academy» του ΥΜΕ.

2. Τον ορισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων ως Κυρίου των περιγραφόμενων στην προ−
ηγούμενη παράγραφο της παρούσας έργων. 

3. Την εξουσιοδότηση για την διαπραγμάτευση του πε−
ριεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Συμφωνίας 
καθώς και την υπογραφή της από τον Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για λογα−
ριασμό του Κυρίου των Έργων, ως επίσης και την υπογραφή 
των σχετικών Τεχνικών Δελτίων για την ένταξη των Έργων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω αναφε−
ρομένου έργου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εβδομήντα 
ευρώ (21.819.070,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
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Η απόφαση αυτή να έχει ισχύ από την ημερομηνία 
υπογραφής της, και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Παπάγου, 3 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. 10165 (5)
Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων του Γρα−

φείου του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού και καθο−
ρισμός καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στις θέσεις αυτές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Δημοσί−

ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρο 80 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 13 του Π.Δ.63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009). 

4. Του Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 35/Α΄/1−3−2010). 

5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:

1. Τη διαβάθμιση τριών (3) θέσεων διοικητικών υπαλ−
λήλων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
55 παρ. 13 του Π.Δ. 63/2005 και του Π.Δ.15/2010 για το 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, ως εξής: 

Μία (1) θέση με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας Π.Ε. 
Δύο (2) θέσεις με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ των κατη−

γοριών Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.. 
2. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν 

τις πιο πάνω θέσεις καθορίζονται ως εξής: Επικουρούν 
στο έργο του το Γενικό Γραμματέα για την εξυπηρέτηση 
του οποίου αποσπάστηκαν και ειδικότερα: 

α) Ο υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας Π.Ε. 
θα εκτελεί χρέη Προϊσταμένου και θα κατευθύνει και 
συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε θέ−
σεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, θα φροντίζει, 
επίσης, για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής 
μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του Γραφείου 
όπου υπηρετεί και θα ασκεί τα καθήκοντα που του 
αναθέτει ο οικείος Γενικός Γραμματέας. 

β) Οι λοιποί υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα που τους 
αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Γενικός Γραμμα−
τέας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

    Aριθμ. 13797 (6)
Μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας 

Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
107/Α/30−05−1997).

2. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του τρόπου 
κάλυψης της δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε 
κανονιστικής πράξης.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις υπ’ αριθ. 16/22−02−2007 «Νέο Θεσμικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19−12−2007 «Διευκρινήσεις 
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου 
θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επι−
χειρήσεις» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την υπ’ αριθ. 43254/31−07−2007 (Φ.Ε.Κ. 1492/Β/
17.08.2007) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία 
διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοι−
νωφελών επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006».

6. Την υπ’ αριθ. 50891/10−09−2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/Β/
14−09−2007) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, «Οι−
κονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006».

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του 
Ν. 3812/2009, με τις οποίες παρατείνεται έως 31−12−2010
η προθεσμία για τη μετατροπή των υφιστάμενων αμιγών 
επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995 σε επιχειρή−
σεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

8. Την υπ’ αριθ. 250/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ν. Καζαντζάκη με την οποία εγκρίνεται η 
μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρεί−
ας Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

9. Την από το Νοέμβριο 2009 σχετική οικονομοτεχνική 
μελέτη και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Σχεδια−
σμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης για τη βιωσι−
μότητα της Κοινωφελούς επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής 
Εταιρείας Ν. Καζαντζάκη (ΕΛΤΥΝΑ) σε Κοινωφελή Επι−
χείρηση ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

(Κ.Ε.Δ.Κ.).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙ−

ΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ).

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ν. 

Καζαντζάκης είναι:
α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η πα−

ροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοι−
νωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος,
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β) η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας,
γ) η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Αναλυτικά οι σκοποί της επιχείρησης αναφέρονται 

στους παρακάτω τομείς:
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

 Η συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης και κοινω−
νικής φροντίδας βρεφικής, παιδικής και της τρίτης 
ηλικίας, με τη λειτουργία δομών κατ’ οίκον βοηθείας, 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, Βρεφικών−Βρεφο−
νηπιακών−Παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών.

 Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο−
στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και προαγωγής 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.

 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
ομάδων του κοινωνικού αποκλεισμού στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου 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. 

 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 δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

 Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Παιδείας, Πολιτισμού και αθλητισμού
 Δημιουργία ή συμμετοχή ή λειτουργία πολιτιστικών, 

αθλητικών δομών.
 Σχεδιασμός, διοργάνωση, υλοποίηση πολιτιστικών, 

αθλητικών εκδηλώσεων, δράσεων, προγραμμάτων, ή 
συμμετοχή της σε αυτά.

 Συντήρηση, φύλαξη, διαχείριση πολιτιστικών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως μουσεία, μνημεία, 
αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, ωδεία, βιβλιοθήκες, 
δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, δημοτικοί χώ−
ροι άθλησης κ.α.. 

 Η ανάπτυξη πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρι−
σμού εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. 

Περιβάλλοντος (φυσικού και αρχιτεκτονικού)
 Δημιουργία ή συμμετοχή ή λειτουργία δομών με 

στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλ−
λοντος.

 Σχεδιασμός, διοργάνωση, υλοποίηση εκδηλώσεων, δρά−
σεων, προγραμμάτων με στόχο την προστασία και αναβάθ−
μιση του περιβάλλοντος, ή συμμετοχή της σε αυτά.

 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης.

 Η προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών 
(περιβαλλοντικός, οικολογικός τουρισμός κ.λπ.) που δεν 
έχουν εμπορικό σκοπό.

Δημοτικής συγκοινωνίας 
 Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με 

τα όσα ορίζουν σχετικά το άρθρο 83 του Ν. 3463/2006 
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

 Μεταφορά μαθητών.
Έρευνας και τεχνολογίας

 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ−
νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 
(ευρυζωνικά δίκτυα, εξοικείωση πολιτών με τις νέες 
τεχνολογίες κ.ά.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρ−
μογής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Ν. 

Καζαντζάκης.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ν. Καζαντζάκης για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν 
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς.

− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό 

συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα 
μέλη αυτά, τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής και δυο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, 
ένα (1) μέλος εξ’ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότε−
ρους από είκοσι (20) εργαζομένους, ένα (1) μέλος προερχόμε−
νο από τους δημότες ή κατοίκους του Δήμου αντικαθίσταται 
αυτοδίκαια από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο 
οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στην επιχείρηση εισφέρεται σε μετρητά το ποσό των 

1.525.238,94 ευρώ, δαπάνη που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 
00/6726.001 του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2010.
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ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικα−
σία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί 
ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) 
ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθά−
ριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, 
όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται 
στο Δήμο Ν. Καζαντζάκη. Η εκκαθάριση γίνεται από 
ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ν. Καζαντζάκη.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 

το Δήμο ύψους 1.525.238,94 €. Η ανωτέρω δαπάνη έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2010 του Δήμου 
Ν. Καζαντζάκη υπό ΚΑ. 00/6276.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 6 Αυγούστου 2010

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
(7)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος DUBLOCK.

  Με την αρ.: 44450/01−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν DUBLOCK.

Δραστική ουσία: NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE
Μορφή: Δισκίο 5mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: PHARMACARE LTD, CYPRUS
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ALAPIS ΑΒΕΕ
Θ.Μ.07/2010.

  Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(8)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος SILDENAFIL/SANDOZ.

  Με τις αρ.: 44446,44447,44448/30−06−2010 αποφάσεις 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν SILDENAFIL/SANDOZ.

Δραστική ουσία: SILDENAFIL CITRATE
Μορφή: Δισκίο 25mg/TAB, 50mg/TAB & 100mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SANDOZ GMBH, KUNDL, 

AUSTRIA
Θ.Μ.06/2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

(9)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος CLORODEN.

  Με την αρ.: 48444/09−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορηγή−
θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 
3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, 
άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν CLORODEN.

Δραστική ουσία: CLOPIDOGREL BESYLATE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB
Δικαιούχος σήματος: IWA CONSULTING, DENMARK
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: IWA CONSULTING, 

DENMARK
Θ.Μ.07/2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(10)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν P3−grato ΡΕ 991.

  Με την αρ.: 47414/7−7−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορηγή−
θηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουργικής 
απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (Φ.Ε.Κ. 961/94 Β΄ τεύχος) η άδεια 
κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν P3−grato ΡΕ 991

Μορφή: Υγρό
Κατόχου άδειας κυκλοφορίας: HENKEL HELLAS ABEE, 

ΕΛΛΑΣ
ΜΣ/7−2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(11)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος IMIPENEM+CILASTATIN/KABI.

  Με την αρ.: 42248/24−06−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν IMIPENEM+CILASTATIN/KABI.

Δραστική ουσία: ΙΜΙΡΕΝΕΜ MONOHYDRATE + CILASTATIN 
SODIUM

Μορφή: Κόνις για διάλυμα προς έγχυση (500mg+
500mg)

Δικαιούχος σήματος: FRESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: FRESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS 

AE
Θ.Μ.06/2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(12)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος LAPOSAN.

  Με τις αρ.: 48453,48454,48455/13−07−2010 αποφάσεις 
του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν LAPOSAN.
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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*02013001708100008*

Δραστική ουσία: OLANZAPINE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5mg/

TAB, 10mg/TAB και 15mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: MEDOCHEMIE LTD, ΚΥΠΡΟΣ
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MEDOCHEMIE HELLAS 

AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ. ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ ΠΡ.Δ.Τ. MEDOC
Θ.Μ.07/2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(13)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος GLOPENEL.

  Με την αρ.: 46752/07−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν GLOPENEL.

Δραστική ουσία: CLOPIDOGREL BESYLATE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB
Δικαιούχος σήματος: IWA CONSULTING, DENMARK
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AURORA 

PHARMACEUTICALS Α.Ε.
Θ.Μ.07/2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(14)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος LOROTENS PLUS.

  Με τις αρ. 51684 και 51685/21−7−2010 αποφάσεις του 
ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν LOROTENS PLUS.

Δραστική ουσία: LOSARTAN POTASSIUM + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
(50+12,5)mg/TAB − (100+25)mg/TAB

Δικαιούχος σήματος: AURORA PHARMACEUTICALS 
A.E.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AURORA 
PHARMACEUTICALS A.E.

MΣ/7−2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(15)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος LORTAZIL PLUS.

  Με τις αρ. 51690 & 51691/21−7−2010 αποφάσεις του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 

παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν LORTAZIL PLUS.

Δραστική ουσία: LOSARTAN POTASSIUM + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE

Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 
(50+12,5)mg/TAB − (100+25)mg/TAB

Δικαιούχος σήματος: BIOFAR LTD ENGLAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BIOMEDICA CHEMICA 

Α.Ε.
MΣ/7−2010.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(16)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊον ASTRAL MULTI ACTION TABLET 200.

  Με την αρ.: 50194/15−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ−
γικής απόφασης Υ1 β/οικ.7723/94 (Φ.Ε.Κ. 961/94 Β΄ τεύχος) 
η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν ASTRAL 
MULTI ACTION TABLET 200

Μορφή: ΔΙΣΚΙΑ
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ASTRAL POOL HELLAS, ΕΛ−

ΛΑΣ.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(17)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊον G06 ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ.

  Με την αρ.: 50193/15−07−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ−
γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (Φ.Ε.Κ. 961/94 Β΄ τεύχος) 
η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν G06 
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ

Μορφή: ΥΓΡΟ
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: GLOBAL ΠΑΡΑΓ. Θ. ΚΟΜΠΑ−

ΤΣΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ε. Ε. ΕΛΛΑΣ.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

F
(18)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
χώρου G448 BUDENAT® TOP.

  Με την αρ.: 50198/15−7−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπουρ−
γικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (Φ.Ε.Κ. 961/94 Β΄ τεύχος) 
η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν G448 
BUDENAT® TOP.

Μορφή: ΥΓΡΟ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: BUZ ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 

ΕΛΛΑΣ.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ  
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