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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 103351/2412 (1)
Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλι−

κία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και 
λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών 
οργανώσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 

303/Α/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστη−
μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις», η οποία προστίθεται στην παρ. 3 
του άρθρου 267 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας).

2. Το άρθρο 266 «Κυνηγετικαί οργανώσεις» του ν.δ. 
86/1969.

3. Τα άρθρα 38, 39 και 40 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/ 
1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας 
και τεχνολογίας – Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 2637/1998 
(ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998).

4. Την υπ’ αριθμ. 25234/1637/7.4.1976 «Περί εγκρίσεων 
Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών 
Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλά−
δος» απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

5. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 237/Α/1998).

6. Το π.δ. 4/8.1.2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α΄/8.1.2009).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (ΦΕΚ 67/Β/2009).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

9. Το υπ’ αριθμ. 487/18.05.2009 έγγραφο της Κυνηγε−
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΣΕ).

10. Την αναγκαιότητα ρύθμισης λειτουργίας των ιδι−
ωτικών φυλάκων θήρας προς όφελος της προστασίας 
και ανάπτυξης των πληθυσμών της πανίδας και των 
θηραμάτων, αποφασίζουμε:

Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνονται απο−
κλειστικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες 
είναι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

Α. Καθορίζουμε τα προσόντα και τους περιορισμούς 
πρόσληψης ως εξής:

1. Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν 
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση 
μπορούν να προσληφθούν μετά την συμπλήρωση ενός 
(1) έτους από την απόκτηση της μέχρι την τελευταία 
δημοσίευση της προκήρυξης.

2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες 
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3. Ηλικία πρόσληψης: Κατώτατο όριο πρόσληψης ορί−
ζεται το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 35ο έτος. 
Στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον το ανώ−
τατο όριο ηλικίας επιμηκύνεται ως το 45ο έτος. Από τον 
περιορισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας εξαιρούνται 
οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως 
ιδιωτικοί φύλακες θήρας σε κυνηγετικές οργανώσεις.

4. Τίτλοι σπουδών: Δικαίωμα πρόσληψης έχουν οι κά−
τοχοι:

Απολυτήριου Τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυ−
κλαδικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλ−
λου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου 
Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή 
απολυτηρίου διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) επιπέδου 
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» των Ινστι−
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

5. Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνο−
νται όσοι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλό−
τητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της συγκεκριμένης θέσης και τούτο να βεβαιώνεται από 
έναν ιατρό με ειδίκευση στην Παθολογία και έναν ιατρό 
με ειδίκευση στην Ψυχιατρική δημόσιου νοσηλευτικού 
ιδρύματος.

6. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστι−
κή συμπαράσταση: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί 
φύλακες θήρας:

α) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα 
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι−
στία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυ−
σφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.

β) Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβα−
ση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων.

γ) Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπα−
ράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό 
των δύο προηγουμένων.

7. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους: 
Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, όσοι 
απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα 
θήρας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και εκδόθηκε 
η σχετική απόφαση άρσης της αναγνώρισης του για 
το λόγο αυτό.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης και αναγνώ−
ρισης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας ως εξής:

1. Κυνηγετικές Οργανώσεις προσλαμβάνουν τους φύ−
λακες θήρας της παρ. 3 του άρθ. 267 του ν.δ. 86/1969 με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου μετά από από−
φαση του Δ.Σ. υποκείμενης στην έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

2. Η πρόσληψη των ιδιωτικών φυλάκων θήρας γίνεται 
με βάση σχετική προκήρυξη της οικείας κυνηγετικής 
οργάνωσης.

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία ευ−
ρείας πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα και δύο 
(2) τοπικές εφημερίδες (για προκήρυξη φυλάκων από 
κυνηγετικούς συλλόγους αρκεί η δημοσίευση σε δύο 
τοπικές εφημερίδες). Επίσης η προκήρυξη αναρτάται 
στα γραφεία των κυνηγετικών οργανώσεων που επιθυ−
μούν την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας καθώς 
και στις δασικές υπηρεσίες της έδρας της κυνηγετικής 
οργάνωσης.

4. Το περιεχόμενο της προκήρυξης περιλαμβάνει: Τον 
αριθμό των φυλάκων ανά περιφέρεια φύλαξης, την έδρα 
τους και την θέση εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα 
βάσει της παρούσας, τα πλήρη στοιχεία της κυνηγετικής 
οργάνωσης στην οποία θα υποβάλλουν οι ενδιαφερό−
μενοι τις αιτήσεις τους και την προθεσμία μέσα στην 
οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την 
τελευταία χρονική δημοσίευση αυτής.

5. Η εργοδότρια κυνηγετική οργάνωση, αφού συγκε−
ντρώσει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφε−
ρομένων συντάσσει τον πίνακα των προσλαμβανομένων, 
συνεκτιμώντας τους τίτλους σπουδών δασοπροστασίας 
ή δασοπονίας, την προϋπηρεσία ως ιδιωτικού φύλακα 
θήρας και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων 
με το σύστημα της μοροιοδότησης.

6. Ο πίνακας των προσλαμβανομένων μαζί με τους 
σχετικούς φακέλους υποβάλλονται στην αρμόδια δασι−
κή αρχή (Διεύθυνση Δασών – Δασαρχείο), η οποία στη 
συνέχεια εισηγείται προς τον οικείο Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας την έκδοση της απόφασης αναγνώρι−
σης αυτών ως ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

7. Οικείος Γενικός Γραμματέας είναι αυτός στη διοι−
κητική περιφέρεια του οποίου, για μεν τους ιδιωτικούς 
φύλακες θήρας των κυνηγετικών συλλόγων, βρίσκεται 
η έδρα του συλλόγου, για δε τους ιδιωτικούς φύλακες 
θήρας των λοιπών κυνηγετικών οργανώσεων βρίσκεται 
η θέση εργασίας αυτών. Ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας 
είναι και ο πειθαρχικός προϊστάμενος των ιδιωτικών 
φυλάκων θήρας.

8. Έδρα του ιδιωτικού φύλακα θήρας ορίζεται η έδρα 
της κυνηγετικής οργάνωσης που τον προσλαμβάνει, 
ενώ περιοχή − περιφέρεια φύλαξης είναι η περιφέρεια 
της κυνηγετικής οργάνωσης − Θέση εργασίας είναι η 
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περιοχή της κυνηγετικής οργάνωσης, στην οποία έχει 
τοποθετηθεί ο ιδιωτικός φύλακας θήρας.

9. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αναγνώ−
ρισης ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης εργασίας 
ανάμεσα στην εργοδότρια κυνηγετική οργάνωση και 
του φύλακα θήρας με την οποία ο εργαζόμενος ανα−
λαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει την εργασία του 
και η οργάνωση να καταβάλλει το μισθό.

10. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των 
ιδιωτικών φυλάκων θήρας ενώπιον του οικείου Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας ή ενώπιον του οργάνου 
που ορίζεται στην απόφαση αναγνώρισης.

Γ. Καθορίζουμε τα ειδικότερα καθήκοντα, τον τρόπο 
άσκησης αυτών, τους περιορισμούς αυτών, τον πειθαρ−
χικό έλεγχο και τη λύση της σύμβασης εργασίας των 
ιδιωτικών φυλάκων θήρας ως εξής:

1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας 
υποχρεούνται σε μηνιαία κατάρτιση (γνώση αντικειμέ−
νου – εργασία υπαίθρου) από τη δασική αρχή της έδρας 
τους. Κατά το διάστημα αυτό, εργάζονται μαζί με τους 
δημόσιους δασοφύλακες, ενημερώνονται για την ισχύ−
ουσα νομοθεσία, παρακολουθούν και συνδράμουν τους 
ελέγχους και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λα−
θροθηρίας. Παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης που οργανώνονται από τις δασικές 
αρχές, τις κυνηγετικές οργανώσεις ή με συνεργασία 
αυτών. Δεν υποχρεούνται σε εκπαίδευση όσοι έχουν 
προϋπηρεσία σε ανάλογα καθήκοντα και έχουν εκπαι−
δευτεί σχετικά.

2. Οι κυνηγετικές οργανώσεις καταρτίζουν μηνιαία 
προγράμματα κίνησης των θηροφυλάκων, τα οποία κοι−
νοποιούν στις οικείες δασικές αρχές. Οι κυνηγετικές 
οργανώσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν την υλο−
ποίησή τους, παρέχοντες κάθε αιτούμενη πληροφορία 
και αρωγή προς τις οικείες δασικές αρχές.

3. Οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας τηρούν λεπτο−
μερές ημερολόγιο ενεργειών και καταχώρησης υπη−
ρεσιακών πληροφοριών (ελέγχους, παραβάσεις κλπ), 
θεωρημένο από την οικεία δασική αρχή.

4. Υποβάλλουν τις μηνύσεις κατά παραβατών μέσω 
της οικείας δασικής αρχής, η οποία χωρίς καθυστέρηση 
τις διαβιβάζει στον αρμόδιο εισαγγελέα.

5. Κατά τα λοιπά οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που 
έχουν αναγνωριστεί, ασκούν όλα τα προβλεπόμενα από 
τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα.

6. Ο οικείος Γενικός Γραμματέας, ως πειθαρχικός προ−
ϊστάμενος των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, ασκεί τον 
πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων, εφ’ όσον κρίνει από τα διαθέσιμα στοιχεία, 
ότι διαπράχθηκε πειθαρχικό αδίκημα.

7. Η λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
επέρχεται κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
και του Αστικού Κώδικα. Ακολουθεί δίχως καθυστέρηση 
η απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, η οποία 
αίρει την αναγνώριση του συμβαλλομένου ως ιδιωτικού 
φύλακα θήρας.

Δ. Μεταβατικές διατάξεις 
Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που υπηρετούν κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας συνεχίζουν να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα αν πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Α της 
παρούσας.

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύ−
ει η ισχύς των προγενέστερων 162527/3329/21.7.1981, 
60548/894/22.2.1995 και 108988/5029/12.11.1999 υπουργι−
κών αποφάσεων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που 
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./69534 (2)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΑ−
ΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.«HELIONEPHRO» στην πόλη της Ρό−
δου, με το Γ.Ν.Ν. ΡΟΔΟΥ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 3527/2007 παρ.  3, άρθρο 
έκτο, Κεφάλαιο Β΄ (ΦΕΚ Α΄ 25).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋπο−
θέσεων... για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 194).

3. Την υπ’ αριθμ. 9559/23.1.2009 Κοινή απόφαση περί: 
Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 85 Β)

4. Την υπ’ αριθμ. Υ3β/Γ.Π. 346/30.1.2008 υπουργική από−
φαση με θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την 
επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην πόλη της Ρόδου.

5. Την υπ’ αριθμ. 1468 − 3516 − 4972/20.5.2009 απόφαση 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου,με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Μ.Χ.Α, στην εταιρεία 
«ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «HELIONEPHRO».

6. Την υπ’ αριθμ. 33 απόφαση της 221ης ολομέλειας την 
25.6.2009 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «HELIONEPHRO» με το 
Γ.Ν.Ν. ΡΟΔΟΥ. Το ως άνω Νοσοκομείο θα καλύπτει την 
εν λόγω Μ.Χ.Α επιστημονικώς, στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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(3)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης Β. ΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε., στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/12440/Π07/5/00296/Ε/ν. 3299/2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
επένδυσης επιχείρησης «Β. ΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που 
αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ & 300 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑ−
ΤΩΝ, στη θέση «Σουλιώτη», Δ.Δ. Βασιλικού, Δ. Άνω Πω−
γωνίου, Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 707.966,00 με 
ποσοστό επιχορήγησης 50% επί παραγωγικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης €353.983,00 ιδία συμμετοχή 
25,00% δηλαδή ποσό € 176.991,50 και τραπεζικό δανει−
σμό 25,00% δηλαδή ποσό € 176.991,50.

Νέες θέσεις εργασίας:.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(4)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης ΒΙΟ 

ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/10212/Π07/5/00262/Ε/ν. 3299/2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ 
Ε.Π.Ε., που αναφέρεται στην Ίδρυση Υδροπονικής Θερ−
μοκηπιακής Μονάδας Παραγωγής Κηπευτικών στη θέση 
«Βάλτος Βίγλας», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αμβρακικού, Ν. Άρτας, 
συνολικής δαπάνης € 1.503.558,00 με ποσοστό επιχορή−
γησης 40% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης € 601.423,20 ιδία συμμετοχή 25,00% δη−
λαδή ποσό € 375.889,50 και τραπεζικό δανεισμό 35,00% 
δηλαδή ποσό € 526.245,30.

Νέες θέσεις εργασίας: 2,5 ΕΜΕ
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(15)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας 

«ΑΧΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/11526/Π07/5/00284/28.11.2008/ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας 
«ΑΧΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» που αναφέρεται 
στην μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσι−
ακό κατάλυμα Α τάξης, δυναμικότητας 4 δωματίων, 10 
κλινών στο Δ.Δ. ΒΙΤΣΑΣ, του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, 

του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κόστους € 396.000,00 
με ποσοστό επιχορήγησης 58,00%, επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης € 229.680,00, ιδία 
συμμετοχή ποσοστό 30%, ποσό € :118.800,00 και τραπε−
ζικό δάνειο ποσοστό 12%, ποσό € 47.520,00

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(6)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΒΑΣ−

ΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ − ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΖΩΗ Ο..Ε.» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/11525/Π07/5/00283/28.11.2008/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρεί−
ας «ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ − ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΖΩΗ O.E.» που 
αναφέρεται στην μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου 
σε παραδοσιακό κατάλυμα Α τάξης, δυναμικότητας 5 
δωματίων, 13 κλινών στο Δ.Δ. ΒΙΤΣΑΣ, του Δήμου Κε−
ντρικού Ζαγορίου, του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κό−
στους € 483.000,00 με ποσοστό επιχορήγησης 58,00%, 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης € 280.140,00, ιδία συμμετοχή ποσοστό 30%, ποσό 
€ 144.900,00 και τραπεζικό δάνειο ποσοστό 12%, ποσό 
€ 57.960,00.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(7)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΕΥ−

ΡΙΔΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΗ & ΥΙΟΣ O.E.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/11241/Π07/5/00281/21.11.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρεί−
ας «ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΗ & ΥΙΟΣ O.E.» που αναφέρεται 
στην μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό 
κατάλυμα Α τάξης, δυναμικότητας 6 δωματίων, 11 κλι−
νών στο Δ.Δ. ΒΙΤΣΑΣ, του Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου, 
του Νομού Ιωαννίνων, συνολικού κόστους € 417.600,00 
με ποσοστό επιχορήγησης 58,00%, επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης € 242.208,00, ιδία 
συμμετοχή ποσοστό 30%, ποσό € 125.280,00 και τραπε−
ζικό δάνειο ποσοστό 12%, ποσό € 50.112,00.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
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(8)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Χ.Α. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/9448/Π07/5/00249/8.10.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «Χ.Α. ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΜΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
που αναφέρεται στην επέκταση ξενοδοχείου 3 αστέ−
ρων, με αύξηση της δυναμικότητας από 11 δωμάτια, 27 
κλίνες σε 18 δωμάτια, 38 κλίνες και με την δημιουργία 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και χώρων αναψυχής 
στο Δ.Δ. Κόνιτσας, του Δήμου Κονίτσης, του Νομού 
Ιωαννίνων, συνολικού κόστους € 1.103.000,00 και με πο−
σοστό επιχορήγησης 48,00%, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης € 529.440,00, ιδία συμμετοχή ποσό € 275.750,00, 
ποσοστό 25%, τραπεζικό δάνειο ποσό € 297.810,00, πο−
σοστό 27%.

Υπάρχουσες θέσεις εργασίας: Δύο άτομα πλήρους 
απασχόλησης: 2 Ε.Μ.Ε

Νέες θέσεις εργασίας: Ένα άτομο πλήρους απασχό−
λησης: 1 Ε.Μ.Ε

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρία άτομα πλήρους 
απασχόλησης 3 Ε.Μ.Ε

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(9)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΩΝΗ Α.Ε.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/9781/Π07/5/00255/16.10.2008/
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΩΝΗ Α.Ε» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό. αναβάθμιση 
ξενοδοχείου 2 αστέρων, 38 δωματίων, 80 κλινών σε 
ξενοδοχείο 3 αστέρων, 36 δωματίων, 76 κλινών, στην 
Πρέβεζα, Δ. Πρεβέζης, Ν. Πρέβεζας, συνολικού κόστους 
€ 1.890.000,00, με ποσοστό επιχορήγησης 54,00%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης € 1.020.600,00, ιδία συμμετοχή 
ποσό € 491.400,00, ποσοστό 26%, τραπεζικό δάνειο ποσό 
€ 378.000,00, ποσοστό: 20%.

Υπάρχουσες θέσεις εργασίας: Επτά άτομα πλήρους 
απασχόλησης: 7 Ε.Μ.Ε

Νέες θέσεις εργασίας: Ένα άτομο πλήρους απασχό−
λησης: 1 Ε.Μ.Ε

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οκτώ άτομα πλήρους 
απασχόλησης 8 Ε.Μ.Ε

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

(10)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ. Α −  

ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ. Α Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/12016/Π07/5/00290/28. 11.2008/ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ.
Α − ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ. Α. Ο.Ε.» που αναφέρεται στην μετα−
τροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό κατά−
λυμα Α τάξης, δυναμικότητας 5 δωματίων, 11 κλινών 
στο Δ.Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ, του Δήμου Καλπακίου, του Νομού 
Ιωαννίνων, συνολικού κόστους € 472.500,00 και με πο−
σοστό επιχορήγησης 53,00%, επί του κόστους ποσού 
€ 320.750,00 (υπάρχων κτίσμα) δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης € 169.997,50, με ποσοστό επιχορήγησης 48% επί 
του κόστους € 143.750,00 (νέο κτίσμα) δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης € 69.000,00 με ποσοστό επιχορήγησης 
50% επί του κόστους € 8.000,00 (αμοιβές συμβούλων), 
ποσό επιχορήγησης € 4.000,00, ήτοι συνολικό ποσό 
επιχορήγησης € 242.997,50 € και ίδια συμμετοχή ποσό 
€ 229.502,50.

Νέες θέσεις εργασίας: Ένα άτομο πλήρους απασχό−
λησης: 1 Ε.Μ.Ε

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

(11)
    Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ 
ΟΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5104/Π07/4/00252/Ε/ν. 3299/2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τροπο−
ποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/7864/Π07/4/00252/Ε/ν. 3299/2004/ 
25.4.2007 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΑΤΣΟΥ 
ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ» που πραγματοποιείται στον Οικισμό 
Βράχος του Δήμου Ζαλόγγου του Ν. Πρέβεζας και ανα−
φέρεται στην Επέκταση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 
3 αστέρων και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους 
ως ακολούθως: συνολικό κόστος 338.208,48 € αντί του 
προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής 352.967,04 € 
δηλαδή ποσοστιαία μείωση 4,2%, με επιχορήγηση 45% 
επί του συνολικού κόστους δηλαδή 152.193,82 € και ίδια 
συμμετοχή 55% η 186.014,66 € 

Δημιουργούνται 1 νέα θέση εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 30.6.2009.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−

λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 72.776,24 €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
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(12)
    Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης της επιχείρησης «ΙΝΚΟ ΕΠΕ» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/12136/Π07/4/00098/Ε/ν. 3299/2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τροπο−
ποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/8854/Π07/4/00098/Ε/ν. 3299/2004 
απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΝΚΟ ΕΠΕ» που πραγ−
ματοποιείται στη Ζωοδόχο του Δήμου Πασσαρώνος Ν. 
Ιωαννίνων και αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας παρα−
γωγής δομικών μεταλλικών στοιχείων, και εγκρίνεται 
η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό 
κόστος 2.122.289,45 € αντί του προβλεπόμενου στην 
απόφαση υπαγωγής 1.871.398,00€ δηλαδή ποσοστιαία 
αύξηση 13,4%, με επιχορήγηση 45% επί του συνολι−
κού κόστους δηλαδή 955.030,25 € ίδια συμμετοχή περ. 
39,13% ή 830.407,57% € και τραπεζικό δάνειο περίπου 
15,87% ή 336.851,63%

Δημιουργούνται 1 νέα θέση εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 30.6.2009.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 72.776,24€.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

Αριθμ. 4741 (13)
Συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Ρε−

θύμνης «Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργί−
ας» και «Δημοτικό Θέατρο Ρεθύμνης – Ερωφίλη», σε 
Κοινωφελή επιχείρηση με την Επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Εικαστικών και Θεάτρου Ρε−
θύμνου (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Ρ.)».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση – Οργάνωση 

– Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Κρήτης, «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής  …..», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254−264 και 269 του 
ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).

4. Την – σε ορθή επανάληψη − υπ’ αριθμ. 419/2009 
απόφαση του Δ.Σ. Ρεθύμνης, με την οποία εγκρίνεται η 
συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Ρεθύ−
μνης «Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας» και 
«Δημοτικό Θέατρο Ρεθύμνης – Ερωφίλη», σε Κοινωφε−
λή επιχείρηση με την Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Εικαστικών και Θεάτρου Ρεθύμνου (ΔΗ.Κ.ΕΠ.
Ε.ΘΕ.Ρ.)».

5. Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που εγκρίθη−
κε με το υπ’ αριθμ. 1013/5.5.2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και 
συνοδεύει την ανωτέρω Απόφαση του Δ.Σ. Ρεθύμνης, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συγχώνευση των δημοτικών επιχει−
ρήσεων:

1. «Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας», με 
εταιρικό κεφάλαιο 88.041,08 € (30.000.000 δρχ), το οποίο 
έχει καταβληθεί και αναλωθεί για τις ανάγκες της επι−
χείρησης,  και 

2. «Δημοτικό Θέατρο Ρεθύμνου − Ερωφίλη», με εται−
ρικό κεφάλαιο 2.934,70 € (1.000.000 δρχ), το οποίο έχει 
καταβληθεί και αναλωθεί για τις ανάγκες της επιχείρη−
σης, σε Κοινωφελή Επιχείρηση των άρθρων 252−270 του 
ν. 3463/2006 με τα εξής στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

και ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Ρ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς 
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με τη 

Α.1.1. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια−
κών σταθμών, 

Α.1.2. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και ανα−
ψυχής ηλικιωμένων, Α.1.3.  μονάδων κοινωνικής φροντίδας

Α.1.4. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.5. τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 

προγραμμάτων.
− 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 
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ−
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου 
κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται 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 
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δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη 
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών.

− Η λειτουργία του προγράμματος διάσωσης της κλη−
ρονομιάς της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου 

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

− Η παραγωγή των Εικαστικών Τεχνών σε τοπικό και 
ευρύτερο διεθνές επίπεδο και η καλλιέργεια εικαστικής 
παιδείας και εικαστικού πνεύματος στα πλαίσια της 
πολιτιστικής ανάπτυξης του Ρεθύμνου.

− Η συνάντηση καλλιτεχνών, που θα δημιουργούν έργα 
επί τόπου.

− Η διοργάνωση συνεδρίων, όπου θα μετέχουν καλλι−
τέχνες, κριτικοί τέχνης, θεωρητικοί και άλλοι, με σκοπό 
την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη του διαλόγου 
με αφορμή της in situ δημιουργίας αλλά και πάνω σε 
γενικότερα θέματα που απασχολούν την διεθνή εικα−
στική κοινότητα.

− Η συνεργασία με ιδρύματα, φορείς, Μουσεία Σύγ−
χρονης Τέχνης και άλλους Σχετικούς Οργανισμούς της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού.

− Η σύσταση Ομάδων Εργασίας, όπου θα μετέχουν 
ειδικοί επιστήμονες, καλλιτέχνες, εμψυχωτές και άλλοι 
που ασχολούνται και με άλλες μορφές καλλιτεχνικής 
παιδείας (π.χ. μουσική, θεατρική κ.λ.π.) και εκπόνηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

− Η δημιουργία Εικαστικών Παιδότοπων, όπου τα παι−
διά θα εξοικειώνονται με τα έργα τέχνης και θα έχουν 
την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους καλλιτέχνες.

− Η λειτουργία Πινακοθήκης, Μουσείων, Μουσειακών 
Συλλογών που βρίσκονται στο στάδιο της οργάνωσης 
ή θα οργανωθούν μελλοντικά από το Δήμο.  

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

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−

σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

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 στην περιφέρειά τους.

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

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 για την ανάπτυξη της περιοχής .

Δ. Η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλη−
σης 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 Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού.

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα χρόνια από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα 
της κυβέρνησης.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ρεθύμνου για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2006

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

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

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

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−

βούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά 
τρεις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και ένας 
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 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. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα 
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων, όταν 
η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι 
εργαζόμενους, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των 
δημοτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρμογή το κεφάλαιο της επιχείρησης 

διαμορφώνεται στα 236.741,48 ευρώ
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται 
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο  Ρεθύμνου. Η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου.
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά−

ρος του προϋπολογισμού του Δήμου, ύψους 236.741,48 €. 
(παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 7 Ιουλίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

(14)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Καρίμαλη Περσεφόνη του Ηλία

Με την υπ’ αριθμ. 5808/6.7.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Πειραιά χορηγείται στην Καρίμαλη Περσεφόνη του Ηλία 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ  
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