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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
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την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΦΙΩΤΗ»και κύρωση του οργανισμού αυτού. .1
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την οποία η Ευθαλία Καλφιώτη σύστησε ίδρυμα με την
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΦΙΩΤΗ»
και έδρα το Νέο Ψυχικό.
Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του α.ν.
2039/1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού νόμου του
Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.
Την από 19.12.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνι−
κών Κληροδοτημάτων.
Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/3.10.2007
τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Oικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθο−
ρίσθηκαν αρμοδιότητες των Υφυπουργών Oικονομίας
και Oικονομικών.
Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Πολιτισμού καθώς και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΦΙΩΤΗ»και κύρωση του οργανισμού αυτού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. 12018/12.9.2006 πράξη της συμβολαιο−
γράφου Πειραιά Μαρίας Παπαδοπούλου−Παπασπυρο−
πούλου καθώς και την υπ’ αριθμ. 12313/20.4.2007 συμπλη−
ρωματική της πρώτης, της ίδιας συμβολαιογράφου, με

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος
με την επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΦΙΩΤΗ», η οποία έγινε από την Ευθαλία χήρα Σταύ−
ρου Καλφιώτη, με την υπ’ αριθμ. 12018/12.9.2006 πράξη
της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Παπαδοπούλου−
Παπασπυροπούλου και της υπ’ αριθμ. 12313/20.4.2007
συμπληρωματική αυτής της ιδίας συμβολαιογράφου.
Το ίδρυμα τούτο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Οικονομίας και Οικονομικών και διέπεται από
τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής του πράξης, του
παρακάτω οργανισμού, του α.ν. 2039/1939 και των δια−
ταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση
του νόμου τούτου.
2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης
του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκατρία
(13) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Διοίκησης και Διαχείρισης του Κοινωφελούς Ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΦΙΩΤΗ»
Άρθρο 1
ΜΟΡΦΗ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ− ΈΔΡΑ− ΣΦΡΑΓΙΔΑ
α) Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΦΙΩΤΗ» που συνιστάται
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από την Ευθαλία χήρα Σταύρου Καλφιώτη, το γένος
Νικολάου και Ανδρομάχης Δαμιανίδη με την υπ’ αριθμ.
12018/12.9.2006 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά
Μαρίας Παπαδοπούλου−Παπασπυροπούλου, όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 12313/20.4.2007 πράξη
της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου αποτελεί νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις δια−
τάξεις της συστατικής πράξεως του παρόντος Οργανι−
σμού, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά
ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που έχουν
εκδοθεί η θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου.
β) ΄Έδρα του Ιδρύματος είναι το Νέο Ψυχικό Αττικής,
οδός Χρ. Σμύρνης αριθμός 3 και Ιωνίας.
γ) Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και
αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία
του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το
έτος της έγκρισής της σύστασής του.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:
α) Η λειτουργία στο ισόγειο διώροφης οικίας κειμένης
στο Νέο Ψυχικό και επί των οδών Χρ. Σμύρνης αριθμός
3 και Ιωνίας, χώρου ψυχαγωγίας νέων και νεανίδων
(στέκι νεολαίας).
β) Η οργάνωση και λειτουργία στο (Α΄.) πρώτο όροφο
βιβλιοθήκης – πινακοθήκης – μουσείου και
γ) Η χορήγηση βραβείου σε βιβλίο Ταξιδιωτικής Λο−
γοτεχνίας, από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει,
αν είναι δυνατόν, και ένα μέλος της Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών.
Άρθρο 3
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ − ΠΟΡΟΙ
Περιουσία του Ιδρύματος αποτελεί:
1. Η ψιλή κυριότητα της πιο πάνω αναφερομένης δι−
ώροφης οικίας, η οποία θα είναι αναπαλλοτρίωτη, που
βρίσκεται στην οδό Χρ. Σμύρνης αριθμός 3, Νέο Ψυχι−
κό και αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 99,58 τ.μ.
και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφάνειας
104,40 τ.μ. χτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων
τετραγωνικών (252,92) διακοσίων πενήντα δύο και ενε−
νήντα δύο εκατοστών, ιδιοκτησίας της εμφανιζόμενης
Ευθαλίας Σταύρου Καλφιώτη.
2. Όλα τα μετρητά της Ευθαλίας και του Σταύρου
Καλφιώτη, που βρίσκονται σε καταθέσεις σε διάφορα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ύψους 1.000.000,00 €. Οι
καταθέσεις αυτές θα είναι αναπαλλοτρίωτες και δεν θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
Πόροι του ιδρύματος είναι:
α) Οι καταθέσεις του Σταύρου και της Ευθαλίας Καλ−
φιώτη που είναι κατατεθειμένες στο Ταχ. Ταμιευτήριο,
που θα περιέλθουν στο Ίδρυμα μετά τον θάνατο της
εμφανιζόμενης Ευθαλίας Καλφιώτη και θα είναι ανα−
παλλοτρίωτες και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους
σκοπούς του Ιδρύματος.
β) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και
οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε
φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.
Κατ΄ εξαίρεση και μόνο αν δεν επαρκούν οι τόκοι των
καταθέσεων του, μπορεί μετά από πλήρως αιτιολογη−
μένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απαλ−

λοτριωθεί το πολύ το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου
των μετρητών.
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο που αποτελείται από τους:
1. Ευθαλία Σταύρου Καλφιώτη, Πρόεδρο
2. Σωτήριο Διονυσίου Βλαχογιάννη, Α΄. Αντιπρόεδρο
και Ταμία.
3. Ειρήνη σύζυγο Σωτηρίου Βλαχογιάννη, το γένος
Ζαφειροπούλου, Β΄ Αντιπρόεδρο
4. Κωνσταντίνο Ιωάννου Καλφιώτη, Γραμματέα
5. Κωνσταντίνο Χρήστου Χρυσόπουλο, Ειδικό Γραμ−
ματέα,
6. Αθανασία σύζυγο Δημητρίου Κοζακλή, το γένος
Δρακάκη
7. Δημήτριο Κωνσταντίνου Μποβαρέζο
8. Παρασκευά Ευαγγέλου Πασσά−Χρήστου και
9. τον εκάστοτε Δήμαρχο Νέου Ψυχικού.
Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης,
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιοδή−
ποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ο Πρόεδρος με απόφασή του ορίζει νέο μέ−
λος. Τα μέλη που ορίζονται μπορούν να επαναορισθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι
(6) μήνες και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος
ή τουλάχιστον δύο από τα μέλη, με γραπτή αίτησή
τους προς τον Πρόεδρο και πέντε (5) ημέρες πριν από
την συνεδρίαση, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση
του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε (5) μελών, και
πάντοτε υποχρεωτικά να είναι παρών ο Πρόεδρος ή
νόμιμος αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις του Διοικη−
τικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5)
συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή
θέση αυτού συμπληρώνεται με ορισμό νέου μέλους με
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη−
ρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται όλες οι
αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό καθώς και η
γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά
υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συ−
νεδρίαση.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος, ο οποίος και ασκεί όλες τις εξουσίες και
αρμοδιότητές του σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος
ή θανάτου.
Άρθρο 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την
περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για
κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση, στη λειτουργία
του και διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε
ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκο−
πών του, πάντοτε όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις των
συστατικών πράξεων του παρόντος οργανισμού, του
α.ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή
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θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και
των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) Καταρτίζει και μεταρρυθμίζει τους κανονισμούς
στις διάφορες εσωτερικές υπηρεσίες και λειτουργίες
του ιδρύματος, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες
του.
β) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για
έγκριση στην αρμόδια από το νόμο αρχή τον προϋπο−
λογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και
του από 20.12.1939 β.δ. (ΦΕΚ Α 552/22.12.1939). Μαζί με
τον απολογισμό καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και
το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και παθητικού
του Ιδρύματος.
γ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπι−
κού του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει
αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και
τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού,
καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις
γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.
δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
ε) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρο−
νομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την
ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος.
στ) Υποχρεούται να ασφαλίζει το ΄Ιδρυμα και τα αντι−
κείμενα αυτού.
Άρθρο 6
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα
στις προς τα έξω σχέσεις και ενώπιον των Δικαστικών
Αρχών. Υπογράφει τα πρακτικά, εντάλματα πληρωμών
και εισπράξεων καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο
με πρώτη υπογραφή.
Γενικά έχει την ανώτατη εποπτεία του Ιδρύματος και
φροντίζει για τη συνετή εφαρμογή του οργανισμού.
΄Όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός
τον αναπληρώνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση
θανάτου του Προέδρου, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Α΄
Αντιπρόεδρος και του Α΄ Αντιπροέδρου ο Β΄ Αντιπρόε−
δρος. Ο Πρόεδρος ορίζει τον Β΄. Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 7
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο, τα βιβλία πρακτι−
κών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σφραγίδα του
Ιδρύματος, ΄Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπλη−
ρώνει ο ειδικός γραμματέας.
Άρθρο 8
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας κρατάει το Ταμείο του Ιδρύματος και όλα
τα λογιστικά βιβλία και έγγραφα. Κάνει τις εισπράξεις
βάσει διπλοτύπων αποδείξεων σφραγισμένων και αριθ−
μημένων.
Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή
του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, σύμφω−
να με προηγουμένη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλί−
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ου. Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή
στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογι−
σμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται
με απόφασή του. Σε περίπτωση παραιτήσεως, ανικα−
νότητας, ή θανάτου κάποιου εκ των μελών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου ορίζεται νέο μέλος με απόφαση
του Προέδρου.
Άρθρο 9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Η επιλογή των προσερχομένων στο Ίδρυμα γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος περιλαμβάνει
ετήσια περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ΄ εξαίρεση η
πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα
δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του
σχετικού π.δ. έγκρισης της σύστασης του Ιδρύματος
και μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται στην πρώτη
συνεδρίαση.
Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολο−
γισμό και απολογισμό εσόδων – εξόδων που καταρτί−
ζονται με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του α.ν.
2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού Διατάγματος
(ΦΕΚ Α΄552).
Οι δαπάνες του Ιδρύματος καθορίζονται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις κάθε φορά
οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος, και μέσα στα
όρια που ορίζονται από τις διατάξεις των συστατικών
πράξεων του Ιδρύματος και του προϋπολογισμού που
εγκρίνεται.
Άρθρο 11
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία
και στοιχεία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου− αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο κα−
ταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική
τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος που πραγ−
ματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.
δ) Στελέχη αριθμημένων αποδείξεων είσπραξης και
ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τήρηση και
άλλων βιβλίων και στοιχείων απαραιτήτων για την
παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του
Ιδρύματος και την εκτέλεση των σκοπών του.
Άρθρο 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Οργανισμός του Ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί
ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 98 α.ν. 2039/1939 και 110
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και 119 του Αστικού Κώδικα ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
Άρθρο 13
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΥ
Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λυθεί το
ίδρυμα η Πρόεδρος και εν ελλείψει αυτής ο αναφερόμε−
νος παραπάνω Α΄ Αντιπρόεδρος και εν ελλείψει αυτού η
αναφερομένη παραπάνω Β΄ Αντιπρόεδρος αποφασίζουν
για την τύχη της άνω περιουσίας, η οποία όμως μπορεί
πάντοτε να διατεθεί για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς
σκοπού.
Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και Πολιτισμού και στον Υφυπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 78234/1380
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.
3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκινήτων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/91» στον Γενικό Γραμματέα.
11.Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
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.)
13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθμ. 43 101/754/11.6.2008
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες... Β΄... ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».
14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).
15. Τα υπ’ αριθμ. 146611/ΙΒ/12.11.2008 και 148139/
Η/17/11/2008 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
16. Την από 13.11.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου
Εργασίας (ΑΣΕ).
17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των, οικονομικού έτους 2008, ειδικός φορέας 19−110 ΚΑΕ
0511 ποσόν δαπάνης 313.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για εβδομή−
ντα δυο (72) υπαλλήλους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, έως 50 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.10.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθμ. 25634
(3)
Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙ−
ΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» στο Δήμο Κό−
νιτσας Νομού Ιωαννίνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Κ.Δ.Κ.
(ν. 3463/2006).
2. Τις υπ’ αριθμ. 33/2008 και 209/2008 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας.
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3. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 (ΦΕΚ.111/τ.Β΄/28.1.2008)
απόφασή μας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων
κ.λ.π. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ», αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» στο Δήμο Κόνι−
τσας του Νομού Ιωαννίνων, με έδρα την Κόνιτσα.
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η παροχή υπηρεσιών για πρόληψη ή καταστολή βι−
ολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών καθώς
και προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων ατόμων του
Δήμου Κόνιτσας.
β) Η δημιουργική απασχόληση, η επιμόρφωση, η ψυ−
χαγωγία, η πρόνοια, η κοινωνική ανάπτυξη ώστε να
παραμείνουν τα ηλικιωμένα άτομα αυτόνομα, ισότιμα
και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
γ) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμέ−
νους.
δ) Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού
και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και
τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
ε) Η συνεργασία με άλλους φορείς ομοίου ή συναφούς
περιεχομένου.
3. Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Κάθε κινητό ή ακίνητο του Δήμου που μεταβιβάζε−
ται στο Νομικό Πρόσωπο και
β) Κάθε κινητό ή ακίνητο που περιέρχεται στο Νομικό
Πρόσωπο από δωρεά ή κληρονομιά.
4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ύψους 20.000
ευρώ.
β) Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους
είτε απ΄ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το
Δήμο Κόνιτσας για το Νομικό Πρόσωπο.
γ) Έσοδα από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές, και κληροδοσίες.
δ) Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή
μελών που έχουν ανάγκη προστασίας.
ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσι−
ών που θα παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.
στ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
ζ) Πρόσοδοι από τη συμμετοχή του Νομικού Προσώ−
που σε προγράμματα.
η) Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου και
θ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
5. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από πενταμελές (5)
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μαζί με τους αναπληρω−
τές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), αποτελούμενο από το
Δήμαρχο και σε περίπτωση που δεν επιθυμεί από Δη−
μοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, δύο (2) Δημοτικούς
Συμβούλους (εκ των οποίων ένας της μειοψηφίας) και
δύο (2) δημότες ή κατοίκους του Δήμου, με ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις
σχετικά με τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου.
6. Εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου:
Το Νομικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται ενώπιον των
δικαστηρίων και πάσης Αρχής από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον
Αντιπρόεδρο.
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7. Κάλυψη δαπάνης: (Άρθρο 27 ν. 2081/1992)
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κό−
νιτσας ύψους 20.000 ευρώ (Κ.Α.02.00.6715.02 σελ. 4 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα,24 Νοεμβρίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
F
(4)
Ανάκληση της επένδυσης της ανώνυμης εταιρείας «Ξε−
νοδοχειακές Τουριστικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις
Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΒΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.2601/1998, όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθμ. 19496/Φ.Π.13.1.115/20.11.2008 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6081/5.8.2002
απόφασης της Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου, με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 2601/1998 το επενδυτικό σχέδιο της ανώνυμης
εταιρείας «ΚΑΒΟΣ Α.Ε.». Το σχέδιο αναφερόταν στον
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου
Γ΄ τάξης στη θέση Στυλίδα της νήσου Νάξου του Ν.
Κυκλάδων.
Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος
έγινε κατά την 103η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, η
οποία έγινε στις 19.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
F
Αριθμ. 14904
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Α΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Ροδίων.

(5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/Α/8.10.1997) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορι−
σμού του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν
να απασχολούνται τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα
νομικά τιρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 301/1976.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 348/3.1.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, σχετικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων προ−
σωπικού έτους 2008 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».
4. Τις ανάγκες του Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/425/18056/27.10.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
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αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ και την υπ’ αριθμ. 66901/5.11.2008
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία
εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, συμβάσεις
μίσθωσης έργου, για ένα (1) έτος.
6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 68569/6.11.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., σχετικά με την «έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου».
7. Την υπ’ αριθμ. 18/2008 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Ροδίων.
8. Την από 14.5.2008 γνωμοδότηση του Δικηγόρου
Παπαγεωργίου Θεόδωρου, σύμφωνα με την οποία οι
συμβάσεις μίσθωσης έργου που περιγράφονται στην υπ’
αριθμ. 18/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων αποτελούν γνήσιες συμβάσεις
έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ. και δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη εργασία, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθούν με μίσθωση έργου από
το Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού κώδικα ως εξής:
ΓΥΜΝΑΣΤΗ
1
Δασκάλα χορού
1
Δάσκαλο μουσικής
1
Νοσηλεύτρια
1
ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
2
ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
1
ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
8
Τα συγκεκριμένα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
αφορούν στην απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία του Α΄
ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση
των προαναφερόμενων έργων είναι μέχρι ένα (1) έτος.
Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στην σύμβαση που θα
υπογραφεί και οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί συνολικά
το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του Α΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Ροδίων, ποσού 95.000,00€ ως τόπος εκτέλεσης
του έργου ορίζεται το Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων.
Τα συγκεκριμένα έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ροδίων και ούτε μπορούν να εκτελεστούν
απ’ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
95.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Α΄ ΚΑΠΗ
Δήμου Ροδίων, οικονομικού έτους 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 18 Νοεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 67365/13812
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15435/3663/17.4.2008
απόφασής μας.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. οικ. 56253/11532/29.8.2008 απόφαση
μας με θέμα Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (άρθρο 6 παρ.
1 έως 6 ν. 2527/1997), η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/216/11275/18.7.2008 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και

την υπ’ αριθμ. 45825/12.8.2008 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών.
2. Το υπ’ αριθμ. 2911/22.9.2008 έγγραφο του Δήμου
Βουφράδος με το οποίο ενημερώνεται το ΥΠ. ΕΣ ότι ο
δήμος δεν θα προβεί στην σύναψη της σύμβασης βάσει
της ανωτέρω απόφασής μας.
3. Το υπ’ αριθμ. 59592/9.10.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το
οποίο ανακαλείται η ανωτέρω έγκριση, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 56253/11532/29.8.2008
απόφασή μας με την οποία καθορίσθηκε αριθμός ατό−
μων (1) που θα απασχοληθούν στον Δήμο Βουφράδος
με σύμβαση μίσθωσης έργου και η οποία εκδόθηκε σε
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/216/11275/18.7.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ
33/2006 και την υπ’ αριθμ. 45825/12.8.2008 απόφαση κα−
τανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών.
2. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Βουφράδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 30 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Ζ – 4905
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Νο−
μαρχιακού Διαμερίσματος Εβρου που θα ασχοληθούν με
το πρόγραμμα δακοκτονίας από 7.5.2008 έως 31.12.2008.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους ν. 2218/1994 και 2240/1994 περί Δευτεροβάθμιας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
2. Τον Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδό−
πης − Εβρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ393Β/15.5.1995.
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297/Α άρθρο
16/23.12.2003 υπερωριακή Εργασία των Δημοσίων για
την αντιμετώπιση σχετικών αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738 (ΦΕΚ
180/Α/9.9.1999 η διαπίστωση και η καθιέρωση υπερωρι−
ακής με αμοιβή εργασίας για προσωπικό που υπηρετεί
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις γίνεται με απόφαση
του οικείου Νομάρχη).
5. Το υπ’ αριθμ. 116171/3.3.2008 έγγραφο του Υπουργ. Αγρ.
Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο ορίζει ότι η διάρκεια
των εργασιών δακοκτονίας αρχίζει από 1 Μαρτίου μέχρι 31
Δεκεμβρίου κάθε χρόνο σύμφωνα με την απόφαση Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτ. Ανάπτυξης και
Τροφίμων υπ’ αριθμ. 123877 ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005.
6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Έβρου
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου Νο−
μαρχιακού διαμερίσματος Έβρου που πρέπει να αντι−
μετωπιστούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
από 8.5.2008 μέχρι 31.12.2008, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που θα ασχολη−
θούν με το πρόγραμμα δακοκτονίας σε τέσσερα (4).
Α) Τον Δ/ντή Δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες.
Β) Τον Επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 600 ώρες.
Γ) Τον Λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 450 ώρες.
Δ) Την Γραμματέα και Αποθηκάριο Δακοκτονίας μέχρι
200 ώρες.
Ήτοι Συνολικός αριθμός υπερωριακής εργασίας 1650 ώρες.
Με απόφαση του Δντή Αγρ. Ανάπτυξης Έβρου της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Εβρου, Νομαρχιακού
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διαμερίσματος Έβρου καθορίζονται οι μήνες της παραπά−
νω υπερωριακής εργασίας με αμοιβή και ο αριθμός των
ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις
ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.
Η χρονική περίοδος πραγματοποίησης της υπερωρι−
ακής εργασίας αρχίζει από 7.5.2008 και λήγει 31.12.2008.
Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα
εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Και από ώρας 15ης έως 22ης, και Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων για τον Δ/ντή Δακοκτονίας και τον Επόπτη.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης
εργασίας είναι ο Δ/ντής Αγροτ. Ανάπτυξης Έβρου στον
οποίο ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.
Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει
τις πιστώσεις του φορέα 295α και ΚΑ 0511 της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης (προγράμματος Δακοκτονίας)
του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ροδόπης − Έβρου Νομαρχιακού διαμερίσματος Εβρου
της ελαιοκομικής περιοχής της οποίας θα εφαρμοσθεί
το πρόγραμμα Δακοκτονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 7 Μαΐου 2008
Ο Νομάρχης
ΝIK. ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 76116
Κριτήρια προσδιορισμού και κατάρτισης
θεραπευτικών ομάδων.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35
του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α194) «Ενίσχυση της διαφάνειας
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του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων
δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση
και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
3. Την εισήγηση της ΕΔΑΦ προς τον Πρόεδρο ΕΟΦ
(αριθμ. πρωτ. ΕΟΦ 74409/17 Νοε 2008), αποφασίζουμε:
1. Κριτήρια προσδιορισμού και κατάρτισης των θερα−
πευτικών ομάδων:
Οι θεραπευτικές ομάδες διαμορφώνονται με βάση
το σύστημα ταξινόμησης ATC (Anatomical Therapeutic
Chemical Classification System) της Παγκόσμιας Οργά−
νωσης Υγείας, μέχρι το 4° επίπεδό του − επίπεδο χημι−
κής/φαρμακολογικής ομάδας.
Περαιτέρω δημιουργούνται υποομάδες, με βάση τις
φαρμακοτεχνικές μορφές σε συνδυασμό με την οδό
χορήγησης.
Επιμέρους διαφοροποιήσεις στο ανωτέρω σύστημα
ταξινόμησης, εάν αυτό προκύψει από τους όρους χορή−
γησης των φαρμακευτικών προϊόντων είναι δυνατή.
Βασικό κριτήριο ένταξης ενός φαρμακευτικού προϊό−
ντος σε θεραπευτική ομάδα είναι η θεραπευτική απο−
τελεσματικότητα και ασφάλειά του.
Επίσης, τα προς ένταξη φαρμακευτικά προϊόντα θα
πρέπει α) να είναι εγκεκριμένα και β) να έχουν δηλώσει
πωλήσεις στην ελληνική αγορά κατά το χρονικό διάστη−
μα Νοέμβριος 2007 έως και Οκτώβριος 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χολαργός, 24 Νοεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02024530212080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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