
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1460
24 Ιουλίου 2008

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προσαύξηση κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό 

(50%) της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτε−
ρικού των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
που έχουν διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια της 
ειρηνευτικής αποστολής στο Τσαντ. ............................ 1

Αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης. .......................................... 2
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων της Δ.20 Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1877/0051/3.7.2008 από−

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών για τη διενέργεια ελέγχου στο Περιφερεια−
κό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας. .............. 4

Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του οφειλόμενου 
ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους δι−
καιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου (Οργανισμό Περί−
θαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου − ΟΠΑΔ) 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρ−
θρου 13 του ν. 3408/2005 (Α΄272). ..................................... 5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή 
αυτής σε μονίμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ........................... 6

Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
και Τεχνικών Έργων Θερίσου» σε κοινωφελή Επι−
χείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρη−
ση Δήμου Θερίσου». .................................................................... 7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εργασίας 
κατά τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας καθημερι−
νών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, από 1.7.2008 έως 
31.12.2008, για το μόνιμο και αποσπασμένο προ−
σωπικό του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 
Αιγιαλείας και Καλαβρύτων καθώς και συμπλη−
ρωματική απόφαση για την υπερωριακή εργασία 
του Τμήματος Ναυτιλίας και Ελέγχου Διεθνών 
Μεταφορών της Ν.Α. Αχαΐας................................................ 8

Έγκριση Νομάρχη επί Απόφασης της Επιτροπής Ρυθ−
μίσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος (Ε.Ρ.Φ.Λ.) Λά−
γους Ν. Ξάνθης. ............................................................................... 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/42202/0022  (1) 
 Προσαύξηση κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό 

(50%) της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερι−
κού των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που 
έχουν διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια της ειρη−
νευτικής αποστολής στο Τσαντ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 18, 19 και την παρ.2 του άρθρου 20 του

ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄35).

β) Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α’ 232) «Περί 
παροχής Κινήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής 
και Οικονομικής Αναπτύξεως της Χώρας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

2. Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β’ 1929).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

4. Τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, υπό 
τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυ−
νάμεων που έχουν διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια 
της ειρηνευτικής αποστολής στο Τσαντ.

5. Καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη ετήσια επι−
βάρυνση για το έτος 2008 και τα επόμενα έτη, ύψους 
29.400,00 ευρώ (ΓΕΣ: ΕΦ 11−200 12.600,00 €, ΓΕΑ: ΕΦ 11−
410 16.800,00 €) περίπου, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
0484. Για τον Π/Υ ΓΕΝ δεν υφίσταται δαπάνη λόγω μη 
συμμετοχής στην παρούσα φάση, αποφασίζουμε:

1. Προσαυξάνουμε κατά ποσοστό πενήντα επί τοις 
εκατό (50%) την προβλεπόμενη αποζημίωση εξωτερικού 
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των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν 
διατεθεί για υπηρεσία στα πλαίσια της ειρηνευτικής 
αποστολής στο Τσαντ.

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 2/54613/0022 (2)

Αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Α. Του άρθρου 35 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α).
Β. Του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’).
Γ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.
Δ. Του άρθρου 21 του ν. 2386/1996.
Ε. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007).

2. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης 
των φοροτεχνικών και δημοσιονομικών υπαλλήλων για 
την εντατικοποίηση των ελέγχων, στα πλαίσια εκτέλε−
σης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και 
το γεγονός ότι η φύση της εργασίας των Τελωνειακών 
υπαλλήλων επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός των 
ορίων της έδρας αυτών.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 6.200.000 ευρώ περίπου για το τρέχον έτος, και 
11.400.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
νομικών ειδ. Φορέα 23−110 του ΚΑΕ 0289, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε τα έξοδα κίνησης των φορο−
τεχνικών, δημοσιονομικών και τελωνειακών υπαλλήλων, 
καθώς και των υπαλλήλων της παρ. 2 του άρθρου 21 
του ν. 2386/1996, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν. 1882/1990 σε δέκα ευρώ (10 €), για 
κάθε ημέρα μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.7.2008, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 2/ 51932 /0022 (3)

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων της Δ.20 Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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 98Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 

3.10.2007) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2/42742/3.6.2008 έγγραφο του 
Διευθυντή της Δ−20 Προϋπολογισμού, όπου αναφέρο−
νται οι λόγοι για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας.

5. Το υπ’ αριθμ. 2/51932/0004/8.8.2008 έγγραφο της 
Δ−4 Προσωπικού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 89.300 € περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδι−
κού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους της Δ.20 
Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ., και εξήντα (60) ώρες τον 
μήνα ανά υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστημα από 
1.7.2008 μέχρι 31.12.2008.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και 
αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού 
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, όπως αυτές καταγράφονται στο 
σχετικό αίτημα της 20ης Δ/νσης Προϋπολογισμού, 
θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή της παραπάνω 
Διεύθυνσης. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται 
στη Δ−4 Προσωπικού και στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, 
η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η 
παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ.4 
Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τον Διευθυντή της Δ/νσης.

Η απόφαση αυτή που ισχύει (1) ένα μήνα πριν από την 
δημοσίευση της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 1965/0051 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1877/0051/3.7.2008 απόφα−

σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για 
τη διενέργεια ελέγχου στο Περιφερειακό Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι−

αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 136).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210 B΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

4. Την υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» 
(ΦΕΚ Α΄ 302).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34257/0004/20.6.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ/291/10.3.2006 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λπ.» (Α΄ 302)» 
(ΦΕΚ Β΄ 792).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του 
άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 
879).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 310).

8. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος 2008.

9. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της 
Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2008.

10. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας σε 
ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α, στο πλαίσιο ελέγχου των προ−
γραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη 2.240,00 ευρώ, πλέον 
εργοδοτικο’ιν εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, 
η οποία θα καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής 
Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1877/0051/3.7.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη 
διενέργεια ελέγχου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θεσσαλίας και αντικαθιστούμε την παρά−
γραφο 2 ως εξής:

2. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη−
μα από 22.7.2008 έως και 30.7.2008 συμπεριλαμβανομέ−
νων των ημερών μετακίνησης. Για τις διαδοχικές μετα−
κινήσεις της ελεγκτικής ομάδας είναι δυνατή η χρήση 
Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου ή 
οποιουδήποτε άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα στις 22.7.2008, ο έλεγχος θα διενεργη−
θεί στην Αθήνα, στην έδρα του ΤΔ, Τράπεζα Αττικής 
από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας Ζήση Φιλίτσα και 
Μαραγκάκη Αριστοτέλη, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματο−
ποιηθεί μετακίνηση των ανωτέρω μελών της ελεγκτικής 
ομάδας από την Αθήνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
των Διαμαντίδου Αθηνάς και Ντίνα Γεώργιου από το 

νομό Δράμας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από 23.7.2008 
έως 30.7.2008 ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στην Πε−
ριφέρεια Θεσσαλίας.

2. Η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση κατά τα λοιπά 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής

Β. ΛΕΤΣΙΟΣ
F

Aριθμ. Φ.42000/14734/532 (5)
    Διαδικασία και τρόπος απόδοσης του οφειλόμενου πο−

σού από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους δικαιού−
χους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους ασφα−
λισμένους του Δημοσίου (Οργανισμό Περίθαλψης 
Ασφαλισμένων του Δημοσίου − ΟΠΑΔ) κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
ν. 3408/2005 (Α,272)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 3408/ 

4.11.2005 (Α΄ 272).
2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.3457/2006 

(Α’, 93)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3/3525/12.12.2005 (Β΄ 

1869) «Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» ΑΔ 
14/89» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

4. Το υπ’ αριθμ. Α3/491/27.1.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης.

5. Την υπ’ αριθμ. 1031926/197/Β0015/22.3.2007 ΠΟΛ:1059 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
το υπ’ αριθμ. 1050251/853/Α0012/6.5.2008 έγγραφο της 
Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος.

6. Το άρθρο 10 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
7. Το υπ’ αριθμ. 21734/30.5.2008 έγγραφο του Εθνι−

κού Οργανισμού Φαρμάκων για τις συνολικές πωλήσεις 
φαρμάκων των φαρμακευτικών εταιρειών στην ελληνική 
αγορά, μετά το υπ’ αριθμ. Φ.42000/3446/195/3.4.2008 έγ−
γραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλι−
στικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

1. α. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να 
αποδώσουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
τον ΟΠΑΔ ποσοστό 4% επί της καθαρής τιμής των 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, το οποίο αντιστοι−
χεί σε ποσό ίσο με το 1,9068% επί της πραγματικής 
φαρμακευτικής δαπάνης, που κατέβαλαν οι οργανισμοί 
αυτοί για την προμήθεια φαρμάκων από τους ασφαλι−
σμένους τους.

Το εν λόγω ποσοστό έχει υπολογισθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3408/2005 και 
ως έκπτωση, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της ανώτατης 
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ασφαλιστικής τιμής και της καθαρής τιμής κάθε προ−
ϊόντος, για δε τον υπολογισμό αυτής λήφθηκε υπόψη 
ως συμμετοχή του ασφαλισμένου το 15%, ήτοι ο μέσος 
όρος των ποσοστών συμμετοχής αυτού στη δαπάνη 
φαρμάκων (0%,10%,25%) και ο τρόπος υπολογισμού της 
αποτυπώνεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ REBATE
(Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η λιανική τιμή του 

φαρμάκου)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ REBATE
ΒΑΣΗ Λ.Τ. = 100

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

15%

Χ.Τ. (100:1,4715)= 67,96

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 7,78%

 5,29

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 62,67

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 15

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΙΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
(Βάση υπολογισμού rebate)

47,67

ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ 96% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

45,76

ΔΙΑΦΟΡΑ (REBATE) Λιανικής Τιμής 1,9068

REBATE ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ 4%

β. Από το σύνολο των πωλήσεων των φαρμακευτικών 
εταιρειών στην ελληνική αγορά (πωλήσεις στην ιδιω−
τική αγορά μείον παράλληλες εξαγωγές), που ανέρ−
χονται στο ποσό των 4.516.181.041,57€ για το 2006 και 
5.567.200.500,58€ για το 2007, και έχει αποδεδειγμένα 
αποζημιωθεί από την κοινωνική ασφάλιση για μεν το 
έτος 2006 ποσοστό 71,26% για δε το έτος 2007 ποσοστό 
68,83%, με βάση τις συνολικές φαρμακευτικές δαπάνες 
των φορέων αυτών, που ανέρχονται για το έτος 2006 
στο ποσό των 3.218.312.756,71€ και 3.831.824.232,45€ για 
το έτος 2007 συνολικά, όπως οι δαπάνες αυτές εμφανί−
ζονται στους επιμέρους ισολογισμούς των αντίστοιχων 
χρήσεων των δικαιούχων ασφαλιστικών οργανισμών 
και του ΟΠΑΔ.

γ. Η κάθε φαρμακευτική εταιρεία, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, υπολογίζει την έκπτωση που υποχρεούται να 
αποδώσει για τις πωλήσεις της των ετών 2006 και 2007 
και αποδίδει το ποσό που προκύπτει στο Λογαριασμό 
Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ), που τηρείται 
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) 
μέσω του οποίου οι δικαιούχοι οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ 
θα διεκδικήσουν το ποσό που αναλογεί σε κάθε ένα, 
σύμφωνα με τη συμμετοχή του στη συνολική φαρμα−
κευτική δαπάνη .

δ. Στις Διευθύνσεις Οικονομικού και Ασφάλισης 
Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. ανατίθεται ο 
συντονισμός, η επεξεργασία και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση της εν λόγω κοινής 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 52942 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυ−

τής σε μονίμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρό−
που Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί−
ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου. Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α/ 
23.12.2003.

δ) Το υπ’ αριθμ. 240/7.7.2008 έγγραφο του Προέδρου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο εγκρίνει τη συμμε−
τοχή των δικαστικών υπαλλήλων της υπηρεσίας Επι−
τρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργείο υπερωριακής 
απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί πληρέ−
στερα ο έλεγχος των δαπανών του Υπουργείου λόγω 
φόρτου εργασίας και μέχρι 31.12.2008.

ε) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη ΕΥΡΩ 11.700,00 η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. 
86 Δασών, Α΄ Παράρτημα Σπορ/γής, και Κ.Α.Ε. 0261, απο−
φασίζουμε:

Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας Επιτρόπου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, για την καλύτερη αντιμετώπι−
ση του ελέγχου των δαπανών του Υπουργείου, λόγω 
φόρτου εργασίας και ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης για το έτος 2008 σε 1.950.

Η συγκρότηση συνεργείου θα γίνει με απόφαση του 
Προϊσταμένου Επιτρόπου της Υπηρεσίας, για το χρονικό 
διάστημα ενός μηνός πριν τη δημοσίευση της παρού−
σης έως 31.12.2008 και μέχρι 60 ώρες κατά μήνα ανά 
υπάλληλο.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 11.700,00 ΕΥΡΩ και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπ/σμού του Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών − Α’ Παράρτημα Σποροπαραγωγής, οικον. 
έτους 2008, ΚΑΕ 0261.
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Σύνολο ωρών 1.950 και συνολικός αριθμός υπαλλήλων 
τέσσερις (4).

Η παραπάνω απογευματινή υπερωριακή απασχόληση θα 
εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας μετά 
το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι 22ας ώρας. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασί−
ας, θα είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επίτροπος.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 3780 (7)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τε−
χνικών Έργων Θερίσου» σε κοινωφελή Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θε−
ρίσου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 269 του ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις υπ’ αριθμ. 16/10819/22.2.2007 εγκυκλίους «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ» και 77/71245/ 
19.12.2007 «Διευκρινήσεις ζητημάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις» του Υπ. Εσω−
τερικών.

4. Την υπ’ αριθμ. 43889/2007 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνι−
κής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων 
ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής». 

5. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη−
τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής».

6. Την υπ’ αριθμ. 3186/2000 απόφασή μας με την οποία 
συστήθηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και 
Τεχνικών Έργων Θερίσου και την υπ’ αριθμ. 13944/2002 
όμοια με την οποία τροποποιήθηκε.

7. Την υπ’ αριθμ. 78/2008 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Θερίσου περί μετατροπής της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Θερίσου» σε δημοτική 
κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Θερίσου» και έγκρισης της σχετικής 
οικονομοτεχνικής μελέτης, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Θερίσου» σε δημοτική 
κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Θερίσου» ως εξής:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος:
Η υπό σύσταση επιχείρηση θα είναι Κοινωφελής Δη−

μοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ».

Νομική Μορφή:
Η Νομική μορφή της εταιρείας είναι Κοινωφελής Επι−

χείρηση − Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα 
με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) που αναφέρεται 
στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ/ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Φορέας Ίδρυσης:
Φορέας ίδρυσης της επιχείρησης είναι ο Δήμος 

Θερίσου
Νομικές διατάξεις:
Η δημοτική επιχείρηση θα διέπεται από τις διατάξεις 

του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) Άρθρα 252 έως 264 
και 269 που αναφέρεται στο Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κώδικα για τη σύσταση, τη νομική φύση, τη διοίκηση, 
τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη διαχείριση της ταμειακής 
υπηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την εποπτεία, τους 
κανονισμούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν. 
Για τη λειτουργία επίσης των κοινωφελών επιχειρήσεων 
Δημοτικών Επιχειρήσεων έχουν εκδοθεί και ισχύουν:

α) Η υπ’ αριθμ. 16/οικ.10819/22.2.2007 εγκύκλιος του 
ΥΠ.ΕΣΔΔΑ.

β) Η υπ’ αριθμ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του 
ΥΠ.ΕΣΔΔΑ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος 
από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον ίδιο 
(άρθρο 261 του ν.3463/2006).

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α) Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς:
Α.1 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και 

συγκεκριμένα:
• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δρά−

σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφο−
νηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, κλπ. 
και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων. 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών

• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
Παλινοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
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γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
την κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου. 

Α.2 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και συγκε−
κριμένα

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών

• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία 
σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυ−
πτικής, κλπ, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτι−
στικών προγραμμάτων

• Η ίδρυση μουσείων, θεάτρων και η εκμετάλλευση 
των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών, καθώς 
και μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών 
χώρων της περιοχής 

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία

• Η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού
• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
• Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού με 

θέματα συναφή με παιδεία, αθλητισμό και πολιτισμό.
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών

• Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στη περιφέρεια του Δήμου

• Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για λογαρι−
ασμό της επιχείρησης ή τρίτων

• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα

• Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού 
με θέματα συναφή με το περιβάλλον

Β) Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα 
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του 
ν. 3463/2006

Γ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων 
έρευνας και τεχνολογίας στις θεματικές ενότητες 
δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

Δ) Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης 
και συγκεκριμένα:

• Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 

της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών 

• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
την ίδρυση και λειτουργία γραφείου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

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

Ε) Η έκδοση τοπικού ενημερωτικού περιοδικού του 
Δήμου καθώς και εκδόσεων προβολής της τοπικής 
ιστορίας

Διάρκεια:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι (20) 

χρόνια από την ημερομηνία της δημοσίευσης της κατά 
Νόμο Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Έδρα της επιχείρησης:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα 

Βαμβακόπουλου και έδρα εγκατάστασης το Δημαρχείο 
Θερίσου 

Πόροι: 
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Θερίσου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή υπη−
ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων

• Δωρεές, Κληροδοτήματα, Ενισχύσεις από Νομικά 
Πρόσωπα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα και από Φυ−
σικά πρόσωπα.

• Η παροχή Υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς

• Από την διαχείριση δραστηριοτήτων σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς (κυλικεία, αθλητικοί χώ−
ροι, κ.λπ.)

• Από προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίη−
ση δραστηριοτήτων σχετικούς με τους καταστατικούς 
σκοπούς

Διοίκηση:
Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θερίσου» θα διοικεί−

ται από Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 7 
μέλη τα οποία θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 
τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) 
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Αν 
αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργα−
ζόμενους, ένας (1) είναι εκπρόσωπος υποδεικνυόμενος 
από τη γενική συνέλευση αυτών. Τα υπόλοιπα μέλη 
είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα 
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η 
θητεία του λήγει το αργότερα τρεις (3) μήνες μετά την 
εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
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ου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων 
και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρό−
εδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχε−
τική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορί−
ζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 
της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή 
του δημοτικού συμβουλίου.

5. Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλ−
λεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον 
καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής 
λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάστα−
ση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστι−
κή περίοδο.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά 
από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρη−
ματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.

Κεφάλαιο:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα είναι 100.000 € και 

το οποίο θα καταβληθεί από το Δήμο Θερίσου στην 
επιχείρηση σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών 
ως εξής: το έτος 2008 θα καταβληθεί ποσό 25.000,00€, 
το έτος 2009 θα καταβληθεί ποσό 25.000,00€, το έτος 
2010 θα καταβληθεί ποσό 25.000,00€ και το έτος 2011 
θα καταβληθεί ποσό 25.000,00€ Το κεφάλαιο αυτό κρί−
νεται αναγκαίο προκειμένου αυτή να καλύψει το κόστος 
ίδρυσης, και λειτουργικά έξοδα τα οποία προκύπτουν 
από τη λειτουργία και τη μεθοδολογία πληρωμών των 
κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων. 

Λύση:
1. Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την 

πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο−
ψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενερ−
γός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 
Θερίσου 

Τόπος εγκατάστασης:
Η επιχείρηση θα στεγασθεί στα γραφεία του Δήμου 

Θερίσου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Θερίσου 25.000,00€ για 

το έτος 2008 , 25.000,00€ για το έτος 2009, 25.000,00€ 
για το έτος 2010 και 25.000,00€ για το έτος 2011.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Θερίσου οικ. έτους 
2008 είναι εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00€ στον Κ.Α 
00−6726.001 υπέρ Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θε−
ρίσου 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 30 Ιουνίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. 502 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εργασίας κατά 
τις νυκτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας καθημερινών, Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων, από 1.7.2008 έως 31.12.2008, για 
το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό του Τμήμα−
τος Πολεοδομικών Εφαρμογών Αιγιαλείας και Κα−
λαβρύτων καθώς και συμπληρωματική απόφαση για 
την υπερωριακή εργασία του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Ελέγχου Διεθνών Μεταφορών της Ν.Α. Αχαΐας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν.2683/1999, 15 του 

ν.2592/1998 και 25 παρ.7 του ν.2738/1999.
3. Τις ανάγκες του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρ−

μογών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για την έκδοση 
οικοδομικών αδειών, διεξαγωγή αυτοψιών, συμμετοχή 
σε επιτροπές, έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων.

4. Τις ανάγκες της Δ/νσης Μετ/ρών−Επικ/νιών−Ναυ−
τιλίας/Τμήματος Ναυτιλίας και Ελέγχου Διεθνών Με−
ταφορών για τη έκδοση ειδικών καρτών στα φορτηγά 
οχήματα.

5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο−
γισμό της Ν.Α. Αχαίας η σχετική απαιτούμενη δαπάνη, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπηρε−
τούν στη Ν.Α. Αχαίας, υπερωριακά από 1.7.2008 μέχρι 
31.12.2008, όπως παρακάτω :

Σύνολο 
υπηρετούντων

Σύνολο
προτεινόμενων

υπαλλήλων

Σύνολο 
ωρών Β΄ 
εξαμήνου

Εγγεγραμμένη
πίστωση

ΠΕ 190 2

ΤΕ 99 5

ΔΕ 230 8

YE 53 1

Σύνολο 572 16 3098 16000

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος 
εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και 
Κυριακών) των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη από−
φασή μας.



20910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02014602407080008*

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα πριν τη δη−
μοσίευση της στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 1 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 35020/136 (9)
Έγκριση Νομάρχη επί Απόφασης της Επιτροπής Ρυθμί−

σεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένος (Ε.Ρ.Φ.Λ.) Λάγους 
Ν.Ξάνθης.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του αρθρ 6 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α’ 21/2.2.1996) 

«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 15 του 

ν.2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων – Σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 205Α/1998) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.12 του π.δ. 369/1989 
«Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών» 
(ΦΕΚ164/Α1989).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρε−
σιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΣΕΠΕ). 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λει−
τουργίας των Υπηρεσιών Ν.Δ. Ξάνθης. (ΦΕΚ 1353/Β/ 
29.9.2005).

5. Τις διατάξεις του αρθ.13 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (2690/1999).

6. Την υπ’ αριθμ. 3523/20/21.1.2007 απόφαση του Νο−
μάρχη Ξάνθης με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος (Ε.Ρ.Φ.Λ.) Λά−
γους Ν. Ξάνθης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117756/1966 απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, που 
εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του αρθ.37 του ν.3239/1955 
περί Φορτοεκφορτωτών, όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 40501/8090/18.9.1976 απόφαση των ιδίων 
Υπουργών.

8. Τα υπ’ αριθμ. 9/2008/27.6.2008 και 11/2008/3.7.2008 
πρακτικά της Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσε−
ων Λιμένα (Ε.Ρ.Φ.Λ.) Λάγους Ν.Ξάνθης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργείτε 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού. 

10. Επειδή ουδεμία ένσταση περιήλθε σε μας κατά της 
Απόφασης της Ε.Ρ.Φ.Λ. Λιμένα Λάγους, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την Απόφαση της Επιτροπής Ρυθμίσεως 
Φορτοεκφορτώσεων Λιμένα (Ε.Ρ.Φ.Λ) Λάγους Ν. Ξάνθης 
βάσει του υπ’ αριθμ. 11/2008/3.7.2008 πρακτικού της:

1) σχετικά με την πρόσληψη ως μόνιμων των παρακά−
τω δύο (2) επίκουρων φορτοεκφορτωτών:

α) Ντάφο Αθανάσιο του Γεωργίου
β) Καραγιάννη Γεώργιο του Νικολάου
Β) Η απόφαση μας αυτή θα κοινοποιηθεί στους ενδι−

αφερόμενους από την Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκ−
φορτώσεων Λιμένα (Ε.Ρ.Φ.Λ.) Λάγους Ν. Ξάνθης.

Γ) Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται σε οποι−
ονδήποτε έχει έννομο συνφέρον, προσφυγή στο Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατ. Μακ. Θράκης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Δ) Η απόφαση ισχύει από της υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Ξάνθη, 14 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης

Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ  
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