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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11970/Β0012 (1)
  Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 «Φο−
ρολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας» του ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ Α΄/58/23.4.2010). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών 

γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπα−

νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» 
του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄/98/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 «Φορολογικά κίνητρα 
ευρεσιτεχνίας» του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58/23.4.2010).

3. To v. 1733/87 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, 
τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατο−
μικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄/171/22.9.1987), διά του οποίου 
συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI)» 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 77/88 «Διατάξεις εφαρμογής της σύμβα−
σης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευ−
ρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το ν. 1607/1986» (ΦΕΚ 
Α΄/33/25.2.1988).

5. Το π.δ. 248/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄/116/10.5.1989), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/92 (ΦΕΚ Α΄/81/26.5.1992), 
π.δ. 147/94 (ΦΕΚ Α΄/99/4.7.1994) και π.δ. 128/97 (ΦΕΚ 
Α΄/115/9.6.1997).

6. Το π.δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών της Γενικής Γραμματείας − Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
Α΄/213/7.10.2009).

7. Το π.δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄/214/7.10.2009).

8. Το π.δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/221/5.11.2009) όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/10 «Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56/15.4.2010).

9. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ2010/26−10−2010 (ΦΕΚ 
Β΄/1725/3−11−2010) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
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και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο 
Κουσελά, αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 ΤΟΥ 
Ν. 3842/2010

1. Για τις ανάγκες του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, ως 
«ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή 
για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
το οποίο εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλου−
θες περιπτώσεις:

α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 
(European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί 
στην Ελλάδα.

β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι. 
(αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος 
Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί 
σε ένα ακόμη κράτος, α) που έχει προσχωρήσει στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) 
ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) είναι μέλος του 
ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας 
(accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμέ−
νης δέσμευσης (enhanced engagement country).

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρή−
σεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήματος.

2. Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμέ−
νων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο 
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος 
ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1733/87.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, εμπί−
πτουν και επιχειρήσεις νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες 
στις οποίες κατά τη σύσταση τους ή την αύξηση του με−
τοχικού ή εταιρικού τους κεφαλαίου εισφέρεται διεθνώς 
αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας, από τον ιδρυτή, μέτοχο ή εταίρο (φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο).

Η αποτίμηση του εισφερόμενου δικαιώματος διενεργεί−
ται από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

4. Όταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία αφορά 
σε τμήμα ή εξάρτημα του παραγόμενου προϊόντος θα 
πρέπει η ευρεσιτεχνία αυτή να συμβάλει στο κόστος 
που αντιπροσωπεύει τα υλικά κατασκευής προϊόντος, 
με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και άνω.

5. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την ενδια−
φερόμενη επιχείρηση στην Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία τη διαβιβάζει στον 
Ο.Β.Ι. Ο Ο.Β.Ι., διαπιστώνει έπειτα από ενδελεχή εξέ−
ταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ότι για 
την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή υπηρε−
σίας χρησιμοποιήθηκε, κατά το έτος μέσα στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την 
πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η διεθνώς 
αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία και ότι αυτή έχει κατά τις 
διατάξεις της παρούσας αναπτυχθεί από την επιχείρη−
ση και στην συνέχεια εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή 
αρνητική γνωμάτευση την οποία διαβιβάζει στην Γ.Γ.Ε.Τ 
προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων. Για την εργασία αυτή ο Ο.Β.Ι. μπορεί να 
χρησιμοποιεί και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, περιλαμβάνουν 
αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και 
βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών 
στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις 
όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή. Τα προερχόμενα 
από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την 
επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης της 
5ης Οκτωβρίου 1961 κατά τις διατάξεις του Ν. 1497/1984, 
(Α΄ 188) ή επικύρωση από Ελληνική προξενική ή διπλω−
ματική αρχή.

Για την διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπα−
γωγής στο άρθρο 71 του Ν. 3842/2010, ο Ο.Β.Ι. εισπράττει 
τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται αποδεκτή 
αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό καταθέσεως του 
τέλους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το τέλος 
δεν επιστρέφεται.

Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει ότι πληρού−
νται οι προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας 
απόφασης.

6. Η απόφαση που θα χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα περιλαμβάνει 
το όνομα της επιχείρησης που υπάγεται στις διατάξεις 
του άρθρου 71 του ν. 3842/2010, το προϊόν ή την υπη−
ρεσία που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση καθώς 
και τις χρήσεις για τις οποίες έχει ισχύ η ανωτέρω 
υπαγωγή.

Επίσης, η απόφαση θα κοινοποιείται στην Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Aριθμ. 08/ΔΤΑ/18626 (2)
Σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο Ωρωπί−

ων με απόσχιση κλάδων της υπάρχουσας Δημοτι−
κής Επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Δ.Ω.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του Ν. 3463/06 

(ΔΚΚ).
2) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α΄/30.5.97).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 
98/Α΄) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη 
δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής 
διάταξης.

4) Τις υπ’ αριθμ. 16/07 και 77/07 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.
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5) Την υπ’ αριθ. 134/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ωρωπίων με θέμα: «Αποδοχή 
– έγκριση μελέτης και απόφαση για σύσταση κοινω−
φελούς επιχείρησης στο Δήμο Ωρωπίων με απόσχι−
ση κλάδων της υπάρχουσας Δημοτικής Επιχείρησης 
(Δ.Ε.Α.Δ.Ω.)».

6) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζου−
με:

Τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δήμο 
Ωρωπίων, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 – Επωνυμία

Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ και ο σύντομος διακριτός 
τίτλος: “Κ.Ε.Δ.Ω.”

Άρθρο 2 – Έδρα

Ως έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Ωρωπίων 
Αττικής.

Άρθρο 3 – Κατηγορία

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπίων υπά−
γεται στην κατηγορία των «ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του άρθρου 252 του ΚΔΚ.

Άρθρο 4 – Νομική Μορφή

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπίων, είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 
252−264 και 268−270.

Άρθρο 5 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα 
(50) έτη, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 
της παρούσης τροποποίησης.

Άρθρο 6 – Προσωπικό

Το προσωπικό της Επιχείρησης συνδέεται με αυτή με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται 
με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την 
πρόσληψη του προσωπικού των ΟΤΑ με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 7 – Διοίκηση της Επιχείρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπίων θα διοι−
κείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ.1 
του Ν.  3463/2006) μαζί με τους αναπληρωτές τους. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από έξι (6) αιρε−
τούς εκπροσώπους του Δήμου (ένας τουλάχιστον από 
την μειοψηφία), έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα 
της περιοχής και δύο δημότες του Δήμου που έχουν 
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επι−
χείρησης.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20) τότε η 
Γενική Συνέλευση των εργαζομένων θα πρέπει να ανα−
δείξει τον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιχείρησης, όπως ορίζεται τον Δημοτικό και Κοινοτικό 
Κώδικα. Με την επιλογή του εκπροσώπου των εργαζομέ−
νων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης αυτός θα αντικαταστήσει 
έναν αιρετό (από την πλειοψηφία).

Από τα παραπάνω τα μέλη αυτά, το Δημοτικό Συμ−
βούλιο ορίζει δύο άτομα για την κάλυψη των θέσεων 
του προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

Άρθρο 8 – Σκοπός της Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπί−
ων είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και 
η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στους ακόλουθους 
τομείς:

α) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

2. Η υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα ανα−
κύκλωσης και αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέρ−
γειας. 

3. Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, δημοτών, 
κατοίκων και επισκεπτών για θέματα προστασίας και 
ανάδειξης των τοπικών φυσικών πόρων.

β) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον 
οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δρά−
σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνι−
κή φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και 
της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία 
Δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 
βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής 
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και 
τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ−
γραμμάτων.

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή 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 ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

4. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων 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.

γ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
1. 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 δια−
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
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2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού και ΚΕΚ, προσαρμοσμένα στις τοπικές 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στο πλαίσιο του εθνικού 
και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

3. 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 ενθάρρυνσή τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με 
τη δημιουργία Δημοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για 
την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

δ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής.
4. 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 δημιουργία 
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι−
κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και 
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

5. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Η αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολι−
κών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

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

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

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού χωρίς 
εμπορικό χαρακτήρα.

10. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί−
σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

11. Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και η λειτουργία ακαδημιών.

ε) οργάνωση της τοπικής συγκοινωνίας, καθώς και 
στ) εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.
ζ) κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το 

σκοπό της επιχείρησης και αποσκοπεί στην υποστή−
ριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και σε κάθε 
περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα 
ούτε εμπίπτει στις κρατικές αρμοδιότητες όπως αυ−
τές περιγράφονται στο άρθρο 75 παράγραφο 2 του 
Ν. 3463/2006 που έχουν εκχωρηθεί στους Δήμους ή 
αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/ 
198.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Άρθρο 9 – Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται σε 
300.000,00 €. και θα καταβληθεί σε τρείς δόσεις. Η α΄ 
δόση θα καταβληθεί το πρώτο έτος λειτουργίας, το 2011 
και ανέρχεται στο ποσό των 215.000 ευρώ. Η β΄ δόση θα 
καταβληθεί το 2012 και ανέρχεται στο ποσό των 42.000 
ευρώ, ενώ η γ΄ δόση θα καταβληθεί το 2013 και ανέρ−
χεται στο ποσό των 43.000 ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 10.7511.0002 και η πρώτη δόση έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπίων.

Άρθρο 10 – Πόροι της Επιχείρησης

Οι πόροι−πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ωρωπίων είναι:

1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση 
τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει 
του άρθρου 259 του 3463/2006).

2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από 
την Επιχείρηση υπηρεσιών.

3. Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ−
πιση έκτακτων αναγκών.

4. Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημο−
σίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

5. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών και Ευ−
ρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβου−
λιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και 
τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα 
αυτών.

6. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις.
7. Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξιο−

ποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης.
8. Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο−

ρηγίες, κληροδοτήματα.
9. Έσοδα από εισιτήρια.
10. Δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, τις τράπεζες 

κάθε κράτους−μέλους της ΕΕ και τις τράπεζες και τα 
ταμεία της ΕΕ.

11. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης.
12. Έσοδα από λοιπές πηγές.

Άρθρο 11 – Λύση της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του, και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Την λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι−
ση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα 
περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στον 
Δήμο.

Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που 
ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των 
οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η δια−
χείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από 
τις σχετικές με τις δημοτικές επιχειρήσεις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006.
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Άρθρο 12 – Ύψος δαπάνης

Από την πράξη αυτή, δημιουργείται δαπάνη στον ΚΑΕ 
10.7511.0002, ποσού 215.000 ευρώ, για το 2011, ποσού 
42.000 ευρώ για το 2012 και ποσού 43.000 ευρώ για 
το 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 24797 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ενιαίου Συνδέ−

σμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) 
με σκοπό τη μετατροπή του σε Φο.Δ.Σ.Α. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

   Έχοντας 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 245−251 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π.50910/2727/2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών − Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης−Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων − Υγείας και Πρόνοιας − Γεωργίας − Εμπορικής 
Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄/1909/2003), «Μέτρα και όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφε−
ρειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

4. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 29407/3508/2002 κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών − Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης − Ανάπτυξης − Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων − Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 
Β΄/1572/2002), «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007, όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν από τις αντίστοιχες διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3688/2008, «Πο−
λιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες δι−
ατάξεις».

7. Τις αριθ. 38/οικ. 51562/13−08−2008 και 2527/07−01−2009 
(ΦΕΚ Β΄/83/23−01−2009) σχετικές με τους παραπάνω Νό−
μους εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Την αριθ. πρωτ. 3363/17−02−2000 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης περί σύ−
στασης «Ενιαίου Συνδέσμου Απορριμμάτων Κρήτης» 
(ΦΕΚ Β΄/352/17−03−2000), η οποία εν συνεχεία τροποποι−
ήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 6350/26−04−2007 (ΦΕΚ Β΄/858/
25−05−2007) και 606/04−02−2008 (ΦΕΚ Β΄/268/21−02−2008) 
όμοια.

9. Την αριθ. 76/2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επι−
τροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμ−
μάτων (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Συνδέσμου προκειμένου να μετατραπεί σε 
Φο.Δ.Σ.Α..

10. Την αριθ. 358/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αρκαλοχωρίου, την αριθ. 111/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου, την αριθ. 81/2009 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θραψανού, την αριθ. 
67/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλιανής, 
την αριθ. 51/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τυλίσου, την αριθ. 403/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου, την αριθ. 264/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Αλικαρνασσού, την αριθ. 
58/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρουσώνα, 
την αριθ. 73/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Γοργολαϊνη, την αριθ. 142/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τυμπακίου, την αριθ. 144/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μοιρών, την αριθ. 112/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαρού, την αριθ. 
107/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαρού, 
την αριθ. 109/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Γόρτυνας, την αριθ. 154/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κόφινα, την αριθ. 95/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αστερουσίων, την αριθ. 106/2009 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας, την αριθ. 714/2010 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, την αριθ. 
110/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, 
την αριθ. 198/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Γεροποτάμου, την αριθ. 180/2009 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κουλούκωνα, την αριθ. 38/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κουρητών, την 
αριθ.200Α/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λάμπης, την αριθ. 85/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λαππαίων, την αριθ. 156/2010 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Νικηφόρου Φωκά, την αριθ. 66/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συβρίτου, την αριθ. 
181/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φοίνικα, 
την αριθ. 245/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αγ. Νικολάου, την αριθ. 238/2009 του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ιεράπετρας, την αριθ. 150/2010 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάνου, την αριθ. 149/2010 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού, την αριθ. 
191/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, 
την αριθ. 66/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λεύκης και την αριθ. 54/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυθήμνης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη για το τρέχον καθώς και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση−συμπλήρωση της αριθ. 3363/17−02−2000 
απόφασης μας, ως προς το άρθρο 2 που αφορά τους 
σκοπούς του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. ως κατωτέρω:

«2. Σκοποί
Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. καθιστάμενος Φορέας Διαχείρισης Στε−

ρεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) διαχειριστικών ενοτήτων 
του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης, σκοπεύει:

1. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και 
δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων Κρήτης για την συλλογή, μεταφορά, 
προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, 
αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχει−
ριστικών Ενοτήτων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Δι−
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στις 
οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ−μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 
7 της με αριθ. 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Από−
φασης (ΦΕΚ Β΄/1909/22.12.2003) με στόχο την προφύλαξη 
και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισμό 
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του συνολικού όγκου αυτών και μείωση των επιβλαβών 
συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και 
την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησι−
μοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης 
ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την 
παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό 
περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. σκοπεύει:
− Στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που ρητά αναφέ−

ρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 και στα άρθρα 8,9,10 και 12 της 
κοινή υπουργική απόφαση Η.Π με αριθμ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ Β΄/1909/22.12.2003) σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που απορρέουν από την κοινή υπουρ−
γική απόφαση Η.Π. με αριθμό 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 
Β΄/1572/16.12.2002) και την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π 
με αριθμό 50910/2727/2003, όπως αυτές ισχύουν.

− Στην εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 1β 
του άρθρου 7 της με αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση, για λογαριασμό ΟΤΑ διαχειριστι−
κών Ενοτήτων ευθύνης του εφόσον γίνει προς τούτο 
ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συνάπτει Προ−
γραμματικές Συμβάσεις ως μοναδικός αντισυμβαλλόμε−
νος με τον αντίστοιχο ΟΤΑ.

− Στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξα−
σφάλιση των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παρ.2β, στα άρθρα 8, 9 και στο άρθρο 10 
της κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 50910/2727/2003.

− Στη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων 
για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων.

− Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, 
την εξυγίανση και τη μετέπειτα φροντίδα των εγκατα−
στάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης στε−
ρεών αποβλήτων διαχειριστικών ενοτήτων Κρήτης που 
καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋ−
ποθέσεις που έχουν τεθεί για αυτήν, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 7 παρ. 2γ της κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 
50910/2727/2003.

2. α) Να καταγράφει και να τεκμηριώνει συστηματικά 
τα προβλήματα και τις δυνατότητες διαχείρισης απορ−
ριμμάτων και να προτείνει συντονισμένο σχεδιασμό 
και λύσεις για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση, 
στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμι−
κούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης (όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στους ισχύοντες νόμους και συναφείς 
υπουργικές αποφάσεις).

β) Να πληροφορεί συστηματικά και να υποστηρίζει 
συμβουλευτικά τους ΟΤΑ και όλους τους αρμόδιους 
φορείς για το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης 
απορριμμάτων.

γ) Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
να προωθεί και να συντονίζει τις επιμέρους ή συλλογι−
κές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν 
στη διαχείριση απορριμμάτων.

δ) Να διαχειρίζεται θέματα (πάντα με τη σύμφωνη 
γνώμη των αντίστοιχων θεσμικών φορέων) που λόγω 
γεωγραφικής κλίμακας δεν είναι δυνατόν ή κρίνεται 
ασύμφορο να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο επιμέρους 
φορέων διαχείρισης (π.χ. προγράμματα διαλογής στην 
πηγή και αξιοποίησης ανακυκλούμενων προϊόντων, δια−
χείριση επικίνδυνων αποβλήτων που εμπεριέχονται στα 
οικιακά απορρίμματα κ.α,).

ε) Να προωθεί, να συντονίζει και να στηρίζει προτά−
σεις για λογαριασμό του, των μελών του ή των αρμο−
δίων φορέων διαχείρισης για ένταξη τους σε συναφή 
χρηματοδοτικό προγράμματα.

ζ) Να υλοποιεί, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί συ−
ναφείς εφαρμογές και επενδύσεις.

στ) Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασί−
σουν τα μέλη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
ή ό,τι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους 
φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ενιαίου Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, δεν υποκαθιστούν 
σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια θεσμοθετημένα όρ−
γανα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. ως Φο.Δ.Σ.Α. 
ασχολείται ιδίως με:

− Την εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών 
και σχεδίων στερεών αποβλήτων.

− Τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων, διασφάλιση της βιωσιμότητας 
του συστήματος διαχείρισης και τη λειτουργία των 
έργων σύμφωνα με εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους.

− Την υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων που προ−
βλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

− Τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση 
και μετέπειτα φροντίδα των ΧΥΤΑ.

− Τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων ως 
προς την παράδοση, παραλαβή και διαχείριση των απο−
βλήτων.

− Την τήρηση μητρώου για τα στερεά απόβλητα και 
υποβολή ανά έτος απολογιστικής έκθεσης στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.

− Την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής βάσει του 
άρθρου 5 της ΚΥΑ 2527−07.01.2009.

− Τη δυνατότητα ανάθεσης επί μέρους υπηρεσιών 
διαχείρισης των αποβλήτων ή λοιπών υπηρεσιών λει−
τουργίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπα σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

− Τη συνύπαρξη με άλλους διαχειριστές στερεών απο−
βλήτων.

− Την ανάληψη, μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων συναφών με τους παραπάνω σκοπούς 
(άρθρο 1 παρ.3 κοινή υπουργική απόφαση 2527/23−1−2009 
ΦΕΚ Β΄/83/23−1−2009).

− Την καταγραφή και τεκμηρίωση των προβλημάτων 
και δυνατοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 
το συντονισμένο σχεδιασμό και προώθηση λύσεων στην 
προώθηση, διαχείριση και αξιοποίηση προγραμμάτων 
διαλογής στη πηγή, αξιοποίησης ανακυκλούμενων προ−
ϊόντων, διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που εμπε−
ριέχονται στα οικιακά απορρίμματα κ.α.

− Την υποστήριξη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία των 
μελών του.

− Την ανάληψη − υλοποίηση − αξιοποίηση − διαχείρι−
ση και αξιολόγηση σχετικών με τα όλα τα παραπάνω 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ε.Ε. καθώς και 
σχετικών αναθέσεων από άλλους αρμόδιους φορείς 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

− Την ανάληψη − αξιοποίηση και διαχείριση κάθε εί−
δους επιχορηγήσεων και λοιπών χρηματοδοτικών εισ−
ροών, τοπικών − εθνικών − ευρωπαϊκών −διεθνών και 
προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για λογαρι−
ασμό του, των μελών του ή και τρίτων.
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Για την υλοποίηση των σκοπών του ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. ασκεί 
τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαι−
τούμενες μελέτες σχεδιασμού και αδειοδότησης των 
έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και για τις αντί−
στοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο Ν. 3316/2005. 
Επίσης ασκεί τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου 
και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των 
έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθο−
ριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) εντός των 
γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητας του. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. − Φο.Δ.Σ.Α. ασκεί 
τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις πα−
ραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα. Τέλος, οι πόροι 
καθώς και η οικονομική διοίκηση και διαχείριση του 
Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. καθορίζονται από το άρθρο 6 της 
κοινή υπουργική απόφαση 2527/7−01−2009».

Τα λοιπά άρθρα της συστατικής πράξης, όπως ίσχυαν, 
παραμένουν ως έχουν».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
για το τρέχον καθώς και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
   Αριθμ. 24633 (4)
Μεταφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−

καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστρι−
ών από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010, 

(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010, (ΦΕΚ 
138/Α΄) «Εκλογικές Δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο−
τικές εκλογές», καθώς και τις όμοιες του άρθρου 13, 
παρ.8 του Ν. 2130/93.

4. Το αριθμ. 5535/26−11−2010 έγγραφο της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με συνημμένα τα αριθμ. 
142962/Η/12−11−2010 και 148448/Η/24−11−2010 έγγραφα του 
Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, αναφορικά με τη μεταφορά των καθαριστών/
στριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας στους 
Δήμους από 01−01−2011».

5. Την αριθμ. 65586/30−11−2010 εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, αναφορικά με τη μεταφορά καθαριστών/
στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στους Δήμους.

6. Το αριθμ. 6190/29−12−2010 έγγραφο της Περ/κής Δ/
νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, 
αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά του παρα−
κάτω υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολι−
κών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
στο Δήμο Μεγανησίου, με την ίδια σχέση εργασίας, σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει, ως ακολούθως:
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑ−

ΣΧΟΛΗΣΗΣ / 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑ−

ΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

1 ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡ. ΑΠΑΣΧ. 
3,5 ώρες

Δ.Σ.
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01−01−2011.
Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ 

F
(5)

    
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Αθανασία Ζαβέτα του Νικολάου. 

 Με την αριθμ. 2751/9−12−2010 απόφαση του Νομάρχη 
Βοιωτίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α΄/247), του άρθρου 
1 παρ.4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄/6) του Π.Δ. 93/1993 (Α΄/39) και 
του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄/43), χορηγείται στην 
Αθανασία Ζαβέτα του Νικολάου, κάτοικο Παρ. Διστόμου 
Βοιωτίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ 
F

   (6)
Απόρριψη αίτησης της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. για χορήγηση 

άδειας μεταλλευτικών ερευνών. 

 Με την υπ’ αριθμ. 15/οικ. 18922/7−12−2010 απόφαση του 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε η από 27/11/2009 
(αριθμ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 15/22168/27−11−2009) 
αίτηση της ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. Α.Ε. με ΒΜ 2262 για χορήγηση 
άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 
9.754,904 στρεμμάτων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερ−
τίσκου του Δήμου Βερτίσκου, Νομού Θεσσαλονίκης, 
που προσδιορίζεται με τις αζιμουθιακές συντεταγμέ−
νες: ΑΧ=−16.000,0000 ΑΨ=18.000,0000, ΒΧ=−14.500,0000 
ΒΨ=22.200,0000, ΓΧ=−13.224,7394 ΓΨ=21.276,2338, 
ΔΧ=−11.900,0000 ΔΨ=20.850,0000 ΕΧ=−11.300,0000 
ΕΨ=19.500,0000, ΑΧ=−16.000,0000 ΑΨ=18.000,0000 για−
τί η προαναφερόμενη αίτηση υποβλήθηκε στον ίδιο 
χώρο, για τον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί στην αιτού−
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σα η υπ’ αριθμ. 15/11114/25−11−2004 άδεια μεταλλευτικών 
ερευνών από την υπηρεσία μας και η υπ’ αριθμ. Δ8−Α/
Φ.7.29/25584/4627/26−11−2008 παράταση άδειας μεταλ−
λευτικών ερευνών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και ως εκ τούτου η 
εκ νέου υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μεταλ−
λευτικών ερευνών στον ίδιο ανωτέρω χώρο αντιβαίνει 
στο άρ. 34 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973), 
ως εκ πλαγίου απόπειρα παράτασης της ισχύος της 
άδειας μεταλλευτικών ερευνών. 

 Με εντολή Νομάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΓΛ. ΣΑΛΓΚΑΜΗ 

(7)    
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Πολυχρονιάδου Μελπομένη του 
Χρήστου. 

 Με την αρ. ΔΥΠ/Β1/Φ.36Ατ./17025/21.12.2010 απόφαση 
του Νομάρχη Πέλλας, χορηγείται άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, στην Πολυχρονιάδου 
Μελπομένη του Χρήστου, κάτοικο Σκύδρας. 

 Ο Νομάρχης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  
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