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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   59508/Β. 2622 (1)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 24659/Β.1260/ 

15.5.2009 (ΦΕΚ 1007 Β΄) «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στον Διευθυντή της Επιτρο−
πής του άρθρου 7 του νόμου 3691/08».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 54 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101)

γ) του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και κα−
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο−
κρατίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166)

δ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει

ε) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄ 165), όπως ισχύει

στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών και συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.» (Α΄ 213)

ζ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221)

η) της με αριθμό 1108404/0001 Α/12.11.2009 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με 
την οποία διορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (ΔΥΥΟ 491)

θ) της με αριθμό 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
«Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών 
της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990» (Β΄756)

ι) της με αριθμό 38865/Β. 1208/3.8.09 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτική 
Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του 
ν. 3691/08» (Β΄ 1705).

2. Το με αριθμό 489/φ.ερ.7/2009 έγγραφο του Νομικού 
Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών.

3. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμο−
διότητες καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση τόσο των 
υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, όσο και των 
υποθέσεων που αποτελούν αντικείμενο της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του ν.3691/2008.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
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5. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών υφίσταται ειδικός 
φορέας (23740) για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, 
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 24659/
Β.1260/15.5.2009 (ΦΕΚ 1007 Β) «Εξουσιοδότηση υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στον Διευθυντή της Επιτρο−
πής του άρθρου 7 του νόμου 3691/08» του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολούθως:

Η παράγραφος Α.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τις εντολές έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προ−

πληρωμής επ’ ονόματι της Τραπέζης της Ελλάδος, για 
την πληρωμή αποζημιώσεων, εξόδων μετακινήσεων στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, μισθών, επιδομάτων, ενοικί−
ων μισθωμένων ακινήτων και λοιπών σταθερών δαπανών 
της Επιτροπής. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται 
μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Οικονομικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ö
    Αριθμ. Δ6 1123114ΕΞ/0006Α (2)
Τροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ. 

1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επι−
τροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ. 
Ε. Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), 
για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων 
και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. 
Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδι−
κασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 

Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213 Α), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως 
ισχύει.

γ. Των περιπτώσεων ι΄ και ιη’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 
του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ν. 2238/1994−ΦΕΚ 151 Α΄).

δ. Των παραγράφων 10, 11 και 12 του άρθρου 9 του
ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).

ε. Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 
(ΦΕΚ 285 Α΄).

στ. Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του 
ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).

ζ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3522/2006 
(ΦΕΚ 276 Α΄).

η. Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των 
άρθρων 13,14 & 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄).

2. Την αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ. 1051/21.3.2005 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 392 Β΄) «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών 
στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα 
Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο 
των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν 
καταβληθεί στην αλλοδαπή.

Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδι−
κασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώ−
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 1062035/1886/
ΔΕ−Α/ΠΟΛ. 1093/17.6.2005, 1076003/1553/ΔΕ−Α/ΠΟΛ. 
1093/30.7.2007 (ΦΕΚ 1594 Β΄), 1001297/1012/ΔΕ−Α/21.12.2007 
και 1056696/1552/ΔΕ−Α/19.5.2008 αποφάσεις.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω απόφασης 
για βελτίωση της λειτουργικότητας των Επιτροπών που 
ορίζονται με αυτή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 2 της αριθ. 1028199/10456/Β0012/
ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμμα−
τείς των παραπάνω ειδικών επιτροπών ως εξής:

2.1. Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως 

άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε 
προϊστάμενο της Γ Υποδ/νσης της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της 
ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας 
Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.2. Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟ−

ΝΙΚΗΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο ανα−
πληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε Υποδιευθυντή του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ−
ΚΗΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστά−
μενο του Α΄ Τμήματος Ελέγχου της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο ανα−
πληρωτή του.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί 
με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε 
Πρόεδρο της Επιτροπής.
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2.3. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της 

ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Γ΄ Υποδ/νσης της ίδιας υπη−
ρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της 
ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας 
Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.4. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της ως 

άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε 
προϊστάμενο της Γ’ Υποδ/νσης της ίδιας υπηρεσίας.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της 
ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας 
Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.5. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟ−

ΝΙΚΗΣ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο ανα−
πληρωτή του.

β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Α΄ Υποδ/νσης της 
ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας 
Υποδ/νσης.

γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Β΄ Υποδ/νσης της 
ως άνω υπηρεσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκά−
στοτε προϊστάμενο της Α΄ Εποπτείας Ελέγχου της ίδιας 
Υποδ/νσης.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο οποίος μαζί 
με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε 
Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.6. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, ως 

μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΑΤΡΩΝ, ως 

μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 

υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.7. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως 

μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως 

μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.8. Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
α. Τον εκάστοτε προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Τον εκάστοτε προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.
Χρέη Γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή εκτελεί 

υπάλληλος του Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ο οποίος μαζί με τον 
αναπληρωτή του ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο 
της Επιτροπής.

2.9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής 
του προέδρου των Επιτροπών των περιπτώσεων 2.1 έως 
2.5, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει ορισθεί 
και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη 
θέση του ως μέλους από τον οριζόμενο στις περιπτώ−
σεις αυτές αναπληρωτή του και σε περίπτωση απου−
σίας ή κωλύματος συμμετοχής του τελευταίου, αυτός 
αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1028199/10456 Β0012/
ΠΟΛ 1051/21−3−2005 απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ö
    Αριθμ. 158838/Β7 (3)

Χρηματοδότηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−95) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν.2083/1992 και του 
Π.Δ. 100/1994 «Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας»

3. Τις διατάξεις του αρθρ.5 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ.Α΄)

4. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων οικ.έτους 2009

5. Την αριθμ. Πρωτ. 2/88107/0019297/14 −12 − 2009 Από−
φαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
έγκριση μεταφοράς πίστωσης ποσού 200.000,00€ και 
διάθεσης της κατά 100%.

β. Την αριθμ. 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950τ.Β΄/03−10−07) 
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα, 
τους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 
Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. 
του ΥΠΕΠΘ», αποφασίζουμε:
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Χρηματοδοτούμε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με το 
ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€/200.000,00€ 
χ 50%) και εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής υπέρ του ανωτέρω Κέντρου (Αρ. 
Λογ/σμού IBAN GR 31 0172 2020 0052 0200 2100 151 της 
Τράπεζας Πειραιώς, κατάστημα Αγγελάκη) σε βάρος 
της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2519 του Φ.19 − 250 του προϋ−
πολογισμού του ΥΠΕΠΘ οικ. έτους 2009. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2009 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ 

Ö
    Αριθμ. 165837 (4)
Όρισμός αρμόδιας αρχής και συγκρότηση συμβουλευ−

τικής επιτροπής σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τον Νόμο υπ’ αριθ. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές 

Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α΄/30−07−1999).

2) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄/1985) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» (ΦΕΚ 187 Α΄/26−8−1988).

4) Το π.δ. 398/1990 «Συμπλήρωση και τροποποίηση 
διατάξεων του π.δ. 402/1988» (ΦΕΚ 159 Α΄/28−11−1990).

5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουνίου 2007 (L 168/28−6−2007) για τη χρήση 
στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό 
επίπεδο ειδών.

6) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 535/2008 της επιτροπής της 
13ης Ιουνίου 2008 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του ΚΑΝ 708/2007.

7) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 506/2008 της επιτροπής 
της 6ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του παραρ−
τήματος IV του ΚΑΝ 708/2007.

8) Την ανάγκη εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου 
της χώρας με το κοινοτικό δίκαιο.

9) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11) Την αρ. 248/2009 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αλιείας, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή που είναι υπεύθυνη για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007, η Δ/νση Αλιευτικών 
Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής, της 
Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Διεύθυνση αυτή συνεπικου−
ρείται από τη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών 
Υδάτων, που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση για 
θέματα υδατοκαλλιεργειών. 

2. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία πε−
ριλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες, στην οποία 

θα συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι των ακόλουθων 
Υπηρεσιών και φορέων:

α) της Διεύθυνσης Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), 
ως πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής

β) της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών 
Υδάτων του ΥΠΑΑΤ

γ) της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ
δ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ
ε) του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του 

ΕΘΙΑΓΕ
ζ) του ΕΛΚΕΘΕ (Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών)
η) του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή−

της
θ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ θα 

ορίζονται ονομαστικά τα μέλη της Συμβουλευτικής Επι−
τροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία 
της. Έργο της Επιτροπής είναι να βοηθά την αρμόδια 
αρχή στο έργο της, με τη γνωμοδότησή της σε θέματα 
χρήσης στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε 
τοπικό επίπεδο ειδών. 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ 

Ö
    Αριθμ. 1629 (5)
Καθορισμός τιμής αποζημίωσης ζημιών συμπύρηνων ρο−

δάκινων που καλύφθηκαν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ 
με την αριθμ. 5781/10−9−09 (ΦΕΚ Β 1995) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 
του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) και συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 
135).

β) του άρθρου 3 του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 
του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223).

γ) της περίπτωσης β της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτι−
κής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», όπως η διάταξη 
αυτή επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 1 του 
Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α8).

δ) του άρθρου 13 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α 296).ε) του 
άρθρου 28 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135).

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
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3. Την υπ’ αριθμ. 15711/30−9−1998 (ΦΕΚ Β 1079) κοινή 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Γεωρ−
γίας, «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παρα−
γωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 5781/10−9−2009 (ΦΕΚ1995 Β) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Την με αριθμ. 197/14−12−2009 Απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. «Τιμές αποζημίωσης 
συμπύρηνων ροδάκινων».

6. Το κόστος της απόφασης αυτής δεν ξεπερνά τα 
τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Την καταβολή αποζημίωσης επιπλέον 0,015 €/κιλό 
των συμπύρηνων ροδάκινων που δεν συγκομίσθηκαν 
ή οδηγήθηκαν στη χυμοποίηση πέραν των 0,135 €/κιλό 
και 0,089 €/κιλό αντίστοιχα, που αναλογούν στις δια−
μορφωθείσες εμπορικές τιμές.

2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί από την 
εφαρμογή της απόφασης αυτής θα ανέλθει μέχρι του 
ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Ö
    Αριθμ. Υ4α/32250/09 (6)
Μετατροπή θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στα Νο−

σοκομεία ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ και ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 11 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37).

β) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 25).

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του Νόμου 3754/2009 «Ρύθμιση όρων 
απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, 
σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
43 Α»).

ε) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).

στ) Του Π.Δ. 103/04 «Περιορισμός της συναρμοδιό−
τητας του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά την έκδοση των δι−
οικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70/Α/04).

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

η) Του π.δ. 204/98 «Καθιέρωση της ειδικότητας Παθο−
λογικής Ογκολογίας» (ΦΕΚ 162/Α/98).

θ) Τις διατάξεις του υπ’αριθμ. 185/7.10.09 π.δ. (213Α)
2. Την υπ’ αριθμ. 19 Απόφαση της 213ης/8.11.2007 Ολο−

μέλειας του ΚΕΣΥ και ειδικότερα το σημείο (2) αυτής, 
που έγινε αποδεκτό από τον  Υπουργό Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 116578/08 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο 
δόθηκαν σχετικές εντολές στις ΔΥΠΕ και τα Δημόσια 
Νοσοκομεία ως προς τις νόμιμες ενέργειες του για τη 
δημιουργία θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότη−
τας Παθολογικής Ογκολογίας.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 222/08 Απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας.

5. Την υπ’ αριθμ. 482/08 Απόφαση του Διοικητή της 
7ης ΥΠΕ Κρήτης.

6. Την αριθμ. 2672/3.12.09(2408 Β΄)κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Α. Τρεις (3) κενές θέσεις που είχαν συσταθεί με την 
υπ’ αριθμ. Α3β/86/90 (ΦΕΚ 30Β) ΚΥΑ ως θέσεις κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας με εμπειρία στην 
Ογκολογία για το ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ, μετατρέπονται με τη 
παρούσα σε τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ 
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο ίδιο Νοσο−
κομείο.

Β. Μία (1) κενή θέση που είχαν συσταθεί με την υπ’ 
αριθμ. Υ4α/4442/93 (ΦΕΚ 349Β) ΚΥΑ ως θέση κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας με εμπειρία στην 
Ογκολογία για το ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μετατρέπεται με τη 
παρούσα σε μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ ειδικό−
τητας Παθολογικής Ογκολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ö
   Αριθμ. 3950 (7)
Συστατική πράξη του Ν.Π. με την ονομασία «Πολιτιστι−

κός Οργανισμός Δήμου Βαθέος» στον Δήμο Βαθέ−
ος Νομού Σάμου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 240 & 241 ν. 3463/2006−Δ.Κ.Κ.
2. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

4. Του άρθρου 27 ν. 2061/1992 σε συνδυασμό με την 
εγκύκλιο αρ. 550/εγκ.1/7.10.1992 της Γραμματείας του 
Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές πράξεις.

5. Την αρ. 1482/29−10−1997 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου στον Πρ/νο Δ/νσης και στους Πρ/νους 
Τμημάτων Διοίκησης, Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης της 
Περιφέρειας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1010/14.11.1997 
τ. Β΄.

6. Την αρ. 12271/22−11−2004 Απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά στην 
τοποθέτηση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ν. Σάμου, καθώς 
και την 4549/1763/2007 Απόφαση Γεν. Γραμμ. Περιφ. Βορ. 
Αιγαίου (αναπλήρωση).

7. Την αριθμ. Ε.Σ. 4237/3562/14−07−19994 Απόφαση 
Νομάρχη Σάμου (ΦΕΚ 598 τ.Β΄), «περί συστάσεως του 
δημοτικού νομικού προσώπου «ΑΡΜΟΝΙΑ», όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

8. Το από 11−03−1938 Β.Δ.(ΦΕΚ 98/11−03−1938 τ.Α΄) «περί 
συστάσεως ν.π. Φιλαρμονικής Λιμένος Βαθέος», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αρ. 1574/02−06−
2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (ΦΕΚ 1222/τ.Β΄/2005).

9. Την αριθμ. 1400/22−03−1995 (258/τ.Β΄) απόφαση του Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Ν. Σάμου «περί συστάσεως Ν.Π. με 
την επωνυμία Γιορτές Σαμιώτικου Κρασιού», όπως ισχύει.

10. Το αριθμ. 403/14−04−1977(ΦΕΚ 124 τ.Α΄) π.δ. με το 
οποίο συστήθηκε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο−Πινακοθήκη Δήμου Βα−
θέος», όπως ισχύει.

Την αρ. 67/2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ νόμιμη Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βαθέος Ν. Σάμου, 
αναφορικά με σύσταση ενιαίου πολιτιστικού φορέα Δή−
μου Βαθέος», αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στον Δήμο Βαθέος του Νομού Σάμου 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που προέρχεται 
από συγχώνευση των υφισταμένων Νομικών Προσώπων 
α) Μουσική Σχολή «ΑΡΜΟΝΙΑ» Δήμου Βαθέος Σάμου, 
β) Γιορτές Σαμιώτικου Κρασιού Δήμου Βαθέος Σάμου, 
γ) Φιλαρμονική Δήμου Βαθέος Σάμου, δ) Ιστορικό Λα−
ογραφικό Μουσείο –Πινακοθήκη Δήμου Βαθέος Σάμου 
με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΘΕΟΣ»

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου:
Η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής πολιτιστικής 

και ψυχαγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια του 
Δήμου Βαθέος Σάμου, με τα επιμέρους τέσσερα (4) 
τμήματα. Αναλυτικότερα, οργάνωση και εκτέλεση πο−
λιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων λόγου και τέχνης, 
γιορτών κρασιού, παρουσίαση χορωδιών και φιλαρμο−
νικών, συναντήσεων ερασιτεχνικών θεατρικών θιάσων, 
εκθέσεων εικαστικών τεχνών, παρουσίαση παραδοσι−
ακών και μουσικών συγκροτημάτων και η παροχή υπη−
ρεσιών εκπαίδευσης σε μουσικά ή άλλα θέματα, γενικά 
δε η ανάπτυξη και εφαρμογή κάθε δραστηριότητας που 
συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση και ανάπτυξη 
του Δήμου Βαθέος Σάμου.

Επίσης, η εξασφάλιση της καλής τηλεοπτικής κάλυψης 
του Δήμου Βαθέος Σάμου με την τοποθέτηση και την 
συντήρηση αναμεταδοτών στην πόλη της Σάμου και σε 
όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.

Η οργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων στα πλαίσια 
του εορτασμού των εθνικών επετείων, κορυφαίων τοπι−
κών και θρησκευτικών εορτών, καθώς και η οργάνωση 
της φιλοξενίας κατά την επίσκεψη υψηλών προσώπων 
καλεσμένων, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρω−
θυπουργός, Πατριάρχης, Αρχιεπίσκοπος κ.α. 

Η οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μετά 
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σκοπιμότητα: Η δημιουργία του Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου 
να εκλείψει η πολυδιάσπαση των πολιτιστικών φορέων 
και να υπάρξει μια κοινή πολιτιστική γραμμή και ενιαίος 
πολιτιστικός σχεδιασμός στο Δήμο Βαθέος.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, ποσού 

350.000,00€
β) Η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου
γ) Κάθε επιχορήγηση του κράτους, κρατικών λαχείων 

κ.τ.λ.
δ) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−

ρονομιές και κληροδοσίες
ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών, που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.
στ) Πρόσοδοι από την δική του περιουσία, καθώς και 

τη συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμ−
ματα.

4. Όργανα Διοίκησης του Νομικού Προσώπου
Ο συστηνόμενος πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Βαθέ−

ος Σάμου θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
αποτελείται από 11 (ένδεκα) μέλη, βάσει του άρθρου 240 
παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006−Δ.Κ.Κ., τα οποία θα είναι:

α) Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, τρεις (3) της πλει−
οψηφίας και δύο (2) της μειοψηφίας, και

β) Έξι (6) Δημότες που έχουν σχέση με το αντικείμενο 
και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τα ένδεκα (11) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει από τα μέλη αυτά 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ−
βουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα(1) μέλος 
του ως γραμματέα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
δύναται να ορίζει από τα μέλη του αντίστοιχες με τα 
τμήματα οργανωτικές επιτροπές, αποτελούμενες από 
τρία (3) έως πέντε (5) άτομα, και τον υπεύθυνο κάθε 
επιτροπής για κάθε τμήμα, οι οποίες θα έχουν αρμοδιό−
τητες και θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν 
επιτρέπεται να εκλέγουν ή να είναι μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί την διαχείριση 
της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα 
διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδι−
καστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουρ−
γοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα 
πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146 του
ν. 3463/2006−Δ.Κ.Κ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου
Το Νομικό αυτό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των 

δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής από τον πρόεδρο 
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αυτού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

6. Λειτουργία και διαχείριση
Με Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που θα 

ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες διοίκησης και διαχείρισής του.

7. Περιουσία του Νομικού Προσώπου
Η τυχόν κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία κα−

τέχουν και χρησιμοποιούν τα ως άνω συγχωνευόμενα 
Νομικά Πρόσωπα περιέρχονται στο νέο Νομικό Πρό−
σωπο.

Στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο που συστήνεται σή−
μερα, θα εκχωρούνται τυχόν χρηματικά υπόλοιπα των 
Νομικών Προσώπων του Δήμου Βαθέος Σάμου που κα−
ταργούνται και ενσωματώνονται σε αυτό.

8. Η ύπαρξη του Νομικού Προσώπου που συστήθηκε 
με το ΦΕΚ 109/22−02−1996 με την επωνυμία «Πολιτιστική 
Ανάπτυξη Δήμου Σαμίων» και το οποίο ουσιαστικά ου−
δέποτε λειτούργησε, παύει να ισχύει από της έναρξης 
ισχύος του παρόντος.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου, ύψους 350.000,00 €, που 
αντιστοιχεί στην ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου 
προς το νομικό αυτό πρόσωπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 15 Δεκεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΚΙΟΥ  
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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*02025943112090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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