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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθµ. 18121/5035 (1)

Μερική ανάκληση της αριθ. 68632/4120/28−7−2010
(ΦΕΚ 1258/Β΄/6−8−2010) απόφασης του Γ.Γ.Π.∆.Μ. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 186, 256 παρ. 1, 260 παρ. 2 και 270 του 

Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «∆ιοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

3. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.», που αφορούν 
στην υπηρεσιακή κατάσταση των µονίµων δηµοσίων 
υπαλλήλων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις αριθ. 10/2010 και 40623/20−7−2010 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

6. Την αριθ. 68632/4120/28−7−2010 (ΦΕΚ 1258/Β΄/
6−8−2010) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία µετατάχθηκε στην 
αιρετή Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, µεταξύ των άλ−
λων η υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
Τζαγκαρίδου Αναστασία του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών µε βαθµό Α΄.

7. Την αίτηση της υπαλλήλου Τζαγκαρίδου Αναστασί−
ας του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Α΄ 
της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξής της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, µε 
την οποία ζητεί ανάκληση της µετάταξής της, η οποία 
έγινε δυνάµει της αριθ. 68632/4120/28−7−2010 (ΦΕΚ 1258/
Β΄/6−8−2010) απόφασης του Γ.Γ.Π.∆.Μ. γιατί κατ’ εσφαλ−

19135

Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.07.01 08:37:38
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Validity unknown



19136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

µένη ερµηνεία των οικείων διατάξεων του Ν.3852/2010, 
κρίθηκε ότι οι αρµοδιότητες τις οποίες ασκεί απονέ−
µονται στην αιρετή Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
του Ν. 3852/2010.

8. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 256 του Ν.3852/2010, µετατάσσεται µόνο το µόνιµο 
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικό των οργανικών µονάδων των υπηρεσιών 
των Κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρµοδιότητες 
απονέµονται εν όλω ή εν µέρει στις περιφέρειες της 
αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας.

9. Το γεγονός ότι η απασχόληση της αιτούσας αφο−
ρούσε αρµοδιότητες που δεν απονέµονται στην αιρετή 
Περιφέρειας χωρικής αρµοδιότητας.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, αποφασίζουµε:

Ανακαλούµε µερικώς την αριθ. 68632/4120/28−7−2010 
απόφαση του Γ.Γ.Π.∆.Μ. που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1258/τ.Β/6−8−2010, κατά το µέρος που αφορά στην µε−
τάταξη της υπαλλήλου Τζαγκαρίδου Αναστασίας του 
Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, της 
∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, από την 
Κρατική Περιφέρεια του Ν.2503/97 στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας του Ν. 3852/2010, σε συνιστώµε−
νη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης, κατηγορίας και 
κλάδου, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που 
κατέχει, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 31 Μαΐου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

F

    Αριθµ. 18905/5215 (2)
Μερική ανάκληση της υπ’αριθµ 50471/2577/ 2−8−2010

(ΦΕΚ 1202/Β΄/6−8−2010) απόφασης της Γ.Γ.Π.Η.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 186, 256 παρ. 1, 260 παρ. 2 και 270 του 

Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «∆ιοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώ−
δικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.», που αφορούν στην υπηρεσια−
κή κατάσταση των µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις αριθ. 10/2010 και 40623/20−7−2010 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης.

6. Την αριθ. 50471/2577/2−8−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Περιφέρειας Ηπείρου, που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1202/Β΄/6−8−2010, µε την οποία αντίστοιχα µε−

τατάχθηκε στην αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου, µεταξύ 
των άλλων, ο υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, Πα−
παδόπουλος Σωκράτης του Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ 
Μηχανικών µε βαθµό Α΄.

7. Την αίτηση του υπαλλήλου Παπαδόπουλου Σωκράτη 
του Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, 
της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, µε 
την οποία ζητεί ανάκληση της µετάταξής του, η οποία 
έγινε δυνάµει της αριθ. 50471/2577/2−8−2010 απόφασης 
Γ.Γ.Π.Η., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής του, γιατί 
κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία των οικείων διατάξεων του 
Ν.3852/2010, κρίθηκε ότι οι αρµοδιότητες τις οποίες 
ασκεί απονέµονται στην αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου 
του Ν. 3852/2010.

8. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρ−
θρου 256 του Ν.3852/2010, µετατάσσεται µόνο το µόνιµο 
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικό των οργανικών µονάδων των υπηρεσιών 
των Κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρµοδιότητες 
απονέµονται εν όλω ή εν µέρει στις περιφέρειες της 
αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας.

9. Το γεγονός ότι η απασχόληση του αιτούντος αφο−
ρούσε αρµοδιότητες που δεν απονέµονται στην αιρετή 
Περιφέρειας χωρικής αρµοδιότητας.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, αποφασίζουµε:

Ανακαλούµε µερικώς την αριθ. 50471/2577/2−8−2010 
απόφαση της Γ.Γ.Π.Η. που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1202/
Β΄/6−8−2010, κατά το µέρος που αφορά στην µετάταξη 
του υπαλλήλου Παπαδόπουλου Σωκράτη του Βασιλείου, 
του κλάδου ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, της ∆ιεύθυνσης 
Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Ηπείρου−∆υτικής Μακεδονίας, από την Κρατική 
Περιφέρεια του Ν.2503/97 στην Περιφέρεια Ηπείρου του 
Ν. 3852/2010, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αντί−
στοιχης, κατηγορίας και κλάδου, µε το βαθµό και το 
µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Ιουνίου 2011

Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ −ΜΠΑΣΤΑ

F

    Αριθµ. 5453 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «∆ηµοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Φοίνικα (∆Η.Κ.Ε.Φ.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254−263 του Ν. 3463/2006, 
όπως ισχύουν.

4. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011).
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5. Τις αριθ. 16/22−02−2007 «Νέο Θεσµικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19−12−2007 «∆ιευκρινήσεις 
ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις», εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Την αριθ. 9973/30−12−2008 (ΦΕΚ Β΄ 119/27−01−2009) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρή−
της περί προσαρµογής της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρη−
σης µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική και Αναπτυξιακή 
Επιχείρηση ∆ήµου Φοίνικα ΠΡΕΒΕΛΗΣ» σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φοίνικα «∆Η.Κ.Ε.Φ.»

7. Την αριθ. 14/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου, µε την οποία αποφα−
σίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της «∆ηµο−
τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φοίνικα (∆Η.Κ.Ε.Φ.)», 
αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την αριθ. 9973/30−12−2008 (ΦΕΚ Β΄ 
119/27−01−2009) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Κρήτης περί προσαρµογής της αµιγούς ∆η−
µοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «Περιβαλλοντική 
και Αναπτυξιακή Επιχείρηση ∆ήµου Φοίνικα ΠΡΕΒΕΛΗΣ» 
σε Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Φοίνικα «∆Η.Κ.Ε.Φ.» ως προς 
την επωνυµία και την έδρα, ως κατωτέρω:

Επωνυµία: Μετονοµάζει τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επι−
χείρηση ∆ήµου Φοίνικα σε ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση ∆ήµου Αγίου Βασιλείου

Έδρα: Ορίζει η έδρα της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επι−
χείρησης Αγίου Βασιλείου να είναι στην Τοπική Κοινό−
τητα Ασωµάτου ∆ηµοτικής Ενότητας Φοίνικα και να 
στεγάζεται σε δηµοτικό ιδιόκτητο κτίριο της Τοπικής 
Κοινότητας Ασωµάτου.

Κατά τα άλλα ισχύει η αριθ. 9973/30−12−2008 (ΦΕΚ Β΄ 
119/27−01−2009) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Κρήτης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται καµία δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 5092 (4)
Κατάργηση Νοµικών Προσώπου του ∆ήµου Χανίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 459/23−3−2011).

5. Την αριθ. 2314/05−05−1998 (ΦΕΚ Β΄ 506/26−05−1998) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρή−
της περί σύστασης στο ∆ήµο Χανίων νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου µε το όνοµα «∆ηµοτικός Αθλητικός 
Οργανισµός Χανίων».

6. Την αριθ. 16316+13096/03−02−2005 (ΦΕΚ Β΄235/
22−02−2005) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Κρήτης περί σύστασης νοµικού προσώπου στο 
∆ήµο Ακρωτηρίου Ν. Χανίων µε την επωνυµία «∆ηµοτι−
κός Αθλητικός Οργανισµός Ακρωτηρίου».

7. Την αριθ. 6972/21−06−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄904/16−07−
2001), µε την οποία έγινε η προσαρµογή του ΝΠ∆∆ 
µε την επωνυµία Ε.Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ στις διατάξεις του 
άρθρου 203 του Π∆ 410/1995 στο Ν. Χανίων.

8. Την αρ. 102/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Χανίων, µε την οποία αποφασίζεται η κατάργηση 
των ανωτέρω Νοµικών Προσώπων, αποφασίζουµε:

Την κατάργηση των κατωτέρω Νοµικών Προσώπων 
του ∆ήµου Χανίων:

1. «∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Χανίων (∆.Α.Ο.Χ.)»
2. «∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Ακρωτηρίου» 

(∆.Α.Ο.Α.)
3. «∆ηµοτικό Στάδιο Περιβολίων»
Κάθε είδους τυχόν περιουσία, κινητή και ακίνητη, των 

ανωτέρω ΝΠ∆∆ περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο 
Χανίων.

Μετά την κατάργηση των ανωτέρω νοµικών προσώ−
πων, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά, καθίσταται 
αυτοδίκαια προσωπικό του ∆ήµου Χανίων και θα εντα−
χθεί σε κενές οργανικές θέσεις του ΟΕΥ του ∆ήµου ή 
σε συνιστώµενες προσωποπαγείς µε την ίδια σχέση 
εργασίας έπειτα από νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 
και 219 του Ν.3584/2007, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του άρθρου 254 του Ν.3852/2010. Από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
∆ήµου Χανίων. Η δαπάνη που προκαλείται από τη σύ−
σταση των θέσεων που θα απαιτηθούν, θα προβλεφθεί 
στην αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 5482 (5)
Λύση της «Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης

Αχλάδας» µε δ.τ. «Κ.Ε.ΑΝ.ΑΧ.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π∆ 136/2010, «Οργα−
νισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π∆ 410/1995, σε 
συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/ 
2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).
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4. Την αριθ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011).

5. Τις αριθ. 16/22−02−2007 «Νέο Θεσµικό πλαίσιο των 
Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19−12−2007 «∆ιευκρινήσεις 
ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις», εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Την αριθ. 9466/10−05−1996 (ΦΕΚ Β΄ 397/27−05−1996) 
απόφαση του Περιφερειακού ∆/ντή Ν. Ηρακλείου περί 
σύστασης αµιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης στην κοινό−
τητα Αχλάδας Ν. Ηρακλείου µε την επωνυµία «Κοινοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχλάδας».

7. Την αριθ. 137/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Μαλεβιζίου, µε την οποία αποφασίζεται 
η λύση της Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχλάδας, 
αποφασίζουµε:

Τη λύση της «Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Αχλάδας» µε διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΑΝ.ΑΧ.».

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται καµία δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Η Γενική ∆ιευθύντρια
ΜΑΝΕΛΙΑ ∆ΙΑΛΥΝΑ

F

    Αριθµ. 3709 (6)
Αυτοδίκαιη λύση της Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

του ∆ήµου Κιλκίς Νοµού Κιλκίς, µε την επωνυµία 
«Αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυ−
ξης Κιλκίς − Έργων». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/7−6−2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π∆ 142/27−12−2010 «Οργανισµός 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 269 και 270 του Ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του π.δ. 410/95, περί 
διάλυσης των δηµοτικών επιχειρήσεων.

5. Την αριθ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών (Φ.Ε.Κ. 244/Β/19−4−1984) περί καθορισµού ανα−
γκαίων λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων 
των άρθρων 205 έως 213 του Ν. 1065/1980.

6. Την αριθ. οικ. 10819/εγκ. 16/22−2−2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης µε θέµα «Νέο θεσµικό πλαίσιο των Επιχει−
ρήσεων ΟΤΑ».

7. Το αριθ. πρωτ. οικ. 9373/25−02−2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. ∆ιακυ−

βέρνησης µε θέµα «Γνωµοδότηση αριθ. 39/2011 του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους αναφορικά µε την αυτοδίκαιη 
λύση επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995».

8. Την αριθ. 2683/23−06−1999 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
σύστασης αµιγούς επιχείρησης στο ∆ήµο Κιλκίς Ν. 
Κιλκίς µε την επωνυµία «Αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Πολύπλευρης Ανάπτυξης Κιλκίς − Έργων», η οποία δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1687/Β΄/01−09−1999.

9. Το αριθ. πρωτ. 10886/09−03−2011 έγγραφο του ∆ή−
µου Κιλκίς, µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι η Αµιγής 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης Κιλκίς 
− Έργων µέχρι και την 31/12/2010 δεν είχε προσαρµόσει 
το καταστατικό της στις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 
εποµένως πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για 
τη λύση και εκκαθάρισή της.

10. Την αριθ. 129/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου ∆ήµου Κιλκίς περί αυτοδίκαιης λύσης και ορισµού 
ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση της επιχείρησης 
µε την επωνυµία «Αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολύ−
πλευρης Ανάπτυξης Κιλκίς − Έργων».

11. Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/31−1−2011)
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θρά−
κης» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερι−
κής Λειτουργίας και στους Προϊσταµένους των οργανικών 
µονάδων αυτής», διαπιστώνουµε:

Την αυτοδίκαιη λύση της Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχεί−
ρησης του ∆ήµου Κιλκίς Νοµού Κιλκίς µε την επωνυµία 
«Αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης 
Κιλκίς − Έργων», λόγω µη προσαρµογής του καταστατι−
κού της µέχρι 31/12/2010 στις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

Ορίζονται εκκαθαριστές της επιχείρησης η Αλεξάν−
δρα Μπούτα και ο ∆ηµήτριος Χαραλάµπους, ορκωτοί 
ελεγκτές−λογιστές.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 10.6142 του προϋπολογισµού 
έτους 2011 του ∆ήµου Κιλκίς, ύψους 1.845,00 €.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 12 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 6247/851 (7)
Λύση και εκκαθάριση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του 

τέως ∆ήµου Σκάλας µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης ∆ήµου Σκάλας 
Νοµού Λακωνίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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2. Το Π.∆. 139/10 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) «Οργανισµός 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν.3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/
8−6−2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 και 3 «Κώδι−
κας νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
Π.∆.63/2005 (ΦΕΚ98 τ.Α΄).

5. Την αρ.4569/Εγκ. 11/27−01−2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
ΑΠ. και Η/∆ (Α∆Α: 4ΑΡΟΚ−ΞΘ): Θέµατα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων των δήµων.

6. Την αριθ. 74895/ΕΓΚ.60/30−12−2010 Εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. και Η/∆: «Έλεγχος νοµιµότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών µέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο−
πτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», την οποία κοινοποιήσαµε στους ΟΤΑ του 
Νοµού µας µε το αριθ. 15399/31−12−2010 έγγραφό µας.

7. Την αριθ. 15309/2007 (ΦΕΚ 2411/Β΄/21−12−2007) απόφα−
ση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου µε 
την οποία συστάθηκε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −
Αποχέτευσης ∆ήµου Σκάλας Νοµού Λακωνίας.

8. Την αριθ. 99/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ευρώτα, µε την οποία αποφασίζεται η 
λύση και εκκαθάριση της ανωτέρω Επιχείρησης.

9. Την αριθ. 122/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ευρώτα, η οποία συµπληρώνει και 
τροποποιεί την αριθ. 99/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ευρώτα, αποφασίζουµε:

1. Η αριθ. 122/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Ευρώτα, η οποία συµπληρώνει και τροποποιεί 
την αριθ. 99/2011 απόφαση του ∆ήµου Ευρώτα σχετικά µε 
τη λύση και εκκαθάριση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης του 
τέως ∆ήµου Σκάλας και τον ορισµό των δύο ορκωτών 
ελεγκτών για την εκκαθάρισή της, αφού ελέγχθηκε ως 
προς τη νοµιµότητά της βρέθηκε νόµιµη.

2. Τη λύση και εκκαθάριση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
του τέως ∆ήµου Σκάλας µε την επωνυµία «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης ∆ήµου Σκάλας 
Νοµού Λακωνίας», τη λύση της οποίας ακολουθεί η εκ−
καθάριση.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 3 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθµ. 1381 (8)
Αυτοδίκαιη λύση της «∆ηµοτικής Κατασκευαστικής 

Επιχείρησης Σικυωνίων (∆ΗΚΕΣ)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) 

«∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−

µιση θεµάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρό−
γραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.∆/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

4. Την αριθ. πρωτ. ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/29.3.2011 
τ.Β΄) απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Π.∆ Ε & Ι «περί Μεταβίβασης 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραµµα−
τέα» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης και 
στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γεν. ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου».

5. Το αρθρ. 277 του Π.∆. 410/95 και τα άρθρα 269 και 
270 του Ν. 3463/2006.

6. Το αριθ. οικ. 9373/25.2.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗ∆ 
και την αριθ. 39/1.2.2011 γνωµοδότηση του Στ΄ Τµήµατος 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

7. Την αριθ. 2899/8.4.1996 (ΦΕΚ 339/16.5.1996) απόφαση 
του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Ν. Κορινθίας περί σύστα−
σης ∆ηµοτικής Επιχ/σης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κα−
τασκευαστική Επιχείρησης (∆ΗΚΕΚ) Σικυώνος (ΚΑΙΤΟΥ)», 
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 12062/2003 (ΦΕΚ 
1368/25.9.2003) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φέρειας Πελ/σου.

8. Την αριθ. 74/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου ∆ήµου Σικυωνίων περί «Λύσης και ορισµού εκκα−
θαριστή της ∆ΗΚΕΣ», διαπιστώνουµε:

Την αυτοδίκαιη λύση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε 
την επωνυµία «∆ηµοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση 
Σικυωνίων».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 27 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙ∆ΗΣ

F

    Αριθµ. 23885/729 (9)
Κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»

β) του άρθρου 241 παρ. 3 και 5 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 
114 Α΄) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»

γ) του Π.∆. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ−
λάδας»

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385 Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «περί µετα−
βίβασης δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων και απο−
φάσεων µε εντολή Γενικού Γραµµατέα».

3. Την 11342/1− 9−1989 (ΦΕΚ 690/τΒ΄/13−9−1989) απόφαση 
του Νοµάρχη Φωκίδας µε την οποία συστήθηκε Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) του πρώην ∆ήµου 
Ιτέας Ν. Φωκίδας µε τίτλο «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΤΕΑΣ».

4. Την από 12/165/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου ∆ελφών, που περιήλθε στην Υπηρεσία µας µε 
το 11801/11−5−2011 έγγραφό του και µε την οποία αποφα−
σίζεται η κατάργηση του ανωτέρω Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), αποφασίζουµε:

Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΤΕΑΣ» που είχε συσταθεί µε την 11342/1−9−1989 (ΦΕΚ 
690/τΒ΄/13−9−1989) απόφαση του Νοµάρχη Φωκίδας.

Από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης η τυ−
χόν περιουσία του καταργηθέντος νοµικού προσώπου 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο ∆ελφών. Το προσω−
πικό που υπηρετεί στο ανωτέρω νοµικό πρόσωπο που 
καταργείται, θα ενταχθεί στον οικείο ∆ήµο, µε µεταγε−
νέστερη απόφασή του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
318 Ν.1188/1981 όπως ισχύει, και κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 219 παρ. 5 του Ν.3584/2007.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ελφών.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άµφισσα, 27 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Ο Γενικός ∆ιευθυντής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F

   (10)
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Καµούτσα Ιωάννα του Αντωνίου.

  Με την αρ. 270/04−05−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.∆. 
4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.∆. 23/1992 
(Α΄6), του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 
27 του Π.∆. 132/2010, χορηγείται στην Καµούτσα Ιωάννα 
του Αντωνίου, κάτοικο ∆ήµου Πύργου, άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
Χ. ΚΑΦΥΡΑΣ
F

    (11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Μακρή Φωτεινή του Αναστασίου.

Με την αριθ. 1404/30−05−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.∆. 4018/1959 (Α΄ 
247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.∆. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.∆. 
93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄ 43) και 
του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 
(Α΄ 87), χορηγείται στην Μακρή Φωτεινή του Αναστασίου 
κάτοικο Νέας Πολιτείας 5Β − ∆ήµου Ναυπλιέων, άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, για να 
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωµένων 
κοινωνικών υπηρεσιών του δηµοσίου και ιδιωτικού το−
µέα.

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

       (12)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικού

προϊόντος ALDOMET .

 Με την αρ.: 15928/26−05−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ∆ΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρµακευτικού προϊόντος ALDOMET.

∆ραστική: METHYLDOPA.
Μορφή: Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 250mg/TAB 

και Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 500mg/TAB
∆ικαιούχος σήµατος: MERCK AND Co INC, USA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VIANEX Α.Ε.
∆ιότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

F

  (13)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικού

προϊόντος CELLUVISC .

 Με την αριθ. 23125/26−5−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ∆ΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρµακευτικού προϊόντος CELLUVISC.

∆ραστική: CARMELLOSE SODIUM
Μορφή: Οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 1,0% W/V
∆ικαιούχος σήµατος: ALLERGAN INC, USA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ALLERGAN PHARMACEUTI−

CALS IRELAND.
Τοπικός αντιπρόσωπος: NEXUS MEDICALS A.E.
∆ιότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

F

  (14)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικού

προϊόντος PAROXIA 

 Με την αριθ. 12968/26−5−2011 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
καλείται, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ∆ΥΓ3(α) 83657/2005, η άδεια κυκλοφορίας 
του φαρµακευτικού προϊόντος PAROXIA.

∆ραστική: PAROXETINE HYDROCHLORIDE ANHY−
DROUS.

Μορφή: ∆ισκίο 10mg/TAB.
∆ικαιούχος σήµατος: MEDOCHEMIE LTD ΛΕΜΕΣΟΣ−

ΚΥΠΡΟΣ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ ΠΑ−

ΡΑΣΚ και ΕΜΠΟΡ. ΦΑΡΜ. και Φ/ΚΩΝ ΠΡ δ.τ MEDOCHEMIE 
HELLAS AE

∆ιότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. 

 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013901606110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 

από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


