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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ2/ 26811/0022 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. 175/Β΄/4.2.2009) «Κατα−
βολή διαφοράς αποδοχών στους Δικαστικούς λει−
τουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και 
συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 57 του 

ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄).
2. Το ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄).
3. 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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/ 
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

6. Την προκύπτουσα ανάγκη τροποποίησης της ανω−
τέρω απόφασης, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 
(Φ.Ε.Κ. 175/Β΄/4.2.2009) απόφασή μας και ορίζουμε τα 
εξής:

1. Η 1η δόση της περ. α΄ της παραγράφου Α.1 της ως 
άνω απόφασης θα καταβληθεί σταδιακά, ως εξής:

α) Το ένα τέταρτο (1/4) της δόσης αυτής την 4.5.2009 
και

β) Τα τρία τέταρτα (3/4) της ίδιας δόσης την 
13.1.2010.

2. Η 1η δόση της περ. α΄ της παραγράφου Β. της προ−
αναφερόμενης απόφασης θα καταβληθεί σταδιακά, ως 
εξής:

α) Το ένα τέταρτο (1/4) της δόσης αυτής με τη σύνταξη 
μηνός Μαΐου 2009 και

β) Τα τρία τέταρτα (3/4) της ίδιας δόσης με τη σύ−
νταξη μηνός Φεβρουαρίου 2010.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφε−
ρόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 
175/Β΄/4.2.2009) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. Φ10021/5221/1009 (2)
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και διαδικασία λή−

ψης αποφάσεων των Συμβούλιων Επιλογής Ιατρι−
κού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
(ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ − ΕΤΑΜ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του ν. 3232/2004 

(Φ.Ε.Κ. 48/Α΄) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις», 

β) της παραγράφου 7 α΄ του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α΄) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμεί−
ου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας»,

γ) του π.δ. 197/2008 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄) «Καθορισμός κριτη−
ρίων για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ».

2. Την υπ’ αριθμ. Γ/23/4/26.2.2009 πρόταση του Διοικητή 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σύγκληση − Ημερήσια διάταξη − Απαρτία

1. Έκαστο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντια−
τρικού Προσωπικού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ − ΕΤΑΜ), 

συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, 
και συνεδριάζει στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται η ημε−
ρομηνία, η ώρα έναρξης της συνεδρίασης και τα θέματα 
ημερήσιας διάταξης, είναι έγγραφη και αποστέλλεται 
με απόδειξη στα μέλη, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση.

2. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρί−
στανται τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε μέλη του. 
Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη να συνεχιστεί η συ−
ζήτηση επί ενός θέματος πέραν της μίας ημέρας, εί−
ναι δυνατόν να αποφασίσει το Συμβούλιο τη συνέχιση 
της συζήτησης σε επόμενη ή επόμενες συνεδριάσεις, 
οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν τις τρεις. Η συζή−
τηση οφείλει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί και 
να υπάρξει απόφαση εντός 20 ημερών από την πρώτη 
συνεδρίαση. 

Άρθρο 2
Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Έκαστο Συμβούλιο μετά τη διαβίβαση σε αυτό από 
την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ των αιτήσεων 
των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά κα−
θώς και τη συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων 
κατά ειδικότητα και νομαρχία, προβαίνει στον έλεγχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του 
π.δ. 197/2008, των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

2. Το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, εφόσον διαπι−
στώσει την έλλειψη συγκεκριμένων τυπικών προσόντων 
και δικαιολογητικών να παραλείψει τους υποψηφίους 
αυτούς, κάνοντας ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό.

3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψη−
φίων από το Συμβούλιο και με τη βοήθεια της Γραμ−
ματείας του Συμβουλίου καταρτίζεται κατάσταση των 
εχόντων τα τυπικά προσόντα υποψηφίων για την πλή−
ρωση των θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ κατά περιοχή, νοσοκομείο, μονάδα υγείας και 
ειδικότητα. 

Σε περίπτωση που γιατρός είναι υποψήφιος για πε−
ρισσότερες της μίας (1) θέσεως, υποχρεούται για όλες 
αυτές τις θέσεις σε κάθε αίτησή του να επισυνάπτει 
και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών του για κάθε διεκ−
δικούμενη θέση.

4. Με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, αποστέλλονται από τη Γραμματεία τα δι−
καιολογητικά των υποψηφίων προς τους εισηγητές επί 
αποδείξει και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Άρθρο 3
Πρόταση εισηγητών – Λήψη αποφάσεων

1. Οι εισηγητές προχωρούν στη βαθμολόγηση των 
υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο Προ−
εδρικό διάταγμα 197/2008. 

2. Οι εισηγητές μπορούν να ζητήσουν από τον κρινόμε−
νο υποψήφιο την προσκόμιση οποιασδήποτε εργασίας, η 
οποία αναφέρεται στο βιογραφικό του σημείωμα καθώς 
και οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο είναι απαραί−
τητο για τη θεμελίωση της εισήγησής τους.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα λαμβάνονται υπό−
ψη μόνο εφόσον συνέτρεχαν και είχαν υποβληθεί κατά 
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το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε−
ων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 197/2008.

Προσόντα που αποκτήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μετά 
τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν λαμβάνονται σε 
καμία περίπτωση υπόψη.

3. Αν η κρίση αφορά στην πλήρωση περισσότερων 
από μία θέσεων της ίδιας ειδικότητας και στο ίδιο Νο−
σοκομείο ή Μονάδα Υγείας που έχουν προκηρυχθεί με 
την ίδια απόφαση, όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για 
το διορισμό στην αντίστοιχη θέση του Νοσοκομείου 
ή της Μονάδας Υγείας, λογίζονται ως υποψήφιοι για 
όλες αυτές τις θέσεις, χωρίς να θεωρείται ξεχωριστή 
προτίμηση για κάθε μία από αυτές.

Η κρίση γίνεται κατά τρόπο ενιαίο και συντάσσεται 
ενιαίος πίνακας βαθμολόγησης και τις θέσεις αυτές 
καταλαμβάνουν οι πρώτοι στη σειρά.

4. Ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλει στη Γραμμα−
τεία του Συμβουλίου την εισήγησή του μέσα σε δεκα−
πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή των φακέλων με 
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

5. Κάθε μέλος του Συμβουλίου αφού λάβει υπόψη τη 
σχετική εισήγηση, εκτιμώντας και βαθμολογώντας τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κάθε υποψηφίου, με 
βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 197/2008, 
διατυπώνει τη γνώμη του αιτιολογημένα για κάθε υπο−
ψήφιο, ως προς την κατάταξη του στην βαθμολογική 
σειρά, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά.

6. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περί−
πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κρίνει με ειδι−
κώς αιτιολογημένη απόφασή του, ότι κανείς από τους 
υποψηφίους δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τις 
θέσεις ουσιαστικά προσόντα, δύναται να γνωμοδοτήσει 
την επαναπροκήρυξή τους.

8. Το Συμβούλιο αφού αποφασίσει για την αξιολογική 
κατάταξη των υποψήφιων για κάθε θέση, συντάσσει 
πίνακα με την βαθμολογική κατάταξή τους, στον οποίο 
αναφέρεται αναλυτικά η βαθμολογία για κάθε επιμέ−
ρους κριτήριο.

9. Τα πρακτικά και οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης 
των υποψηφίων υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα 
μέλη και τον Γραμματέα του Συμβουλίου.

10. Οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης αναρτώνται 
στις μονάδες ασφάλισης και υγείας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
της έδρας του οικείου νομού και στην ιστοσελίδα του 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Ειδικά για την περιοχή της Αττικής, οι 
πίνακες βαθμολογικής κατάταξης αναρτώνται και στη 
Διοίκηση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. Για την ανάρτηση τηρείται 
ειδικό πρωτόκολλο. Οι τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων 
υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Συμβουλίου εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερο−
μηνία ανάρτησης των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης. 
Μετά την εκδίκαση από το Συμβούλιο των υποβληθει−
σών ενστάσεων ή μετά την πάροδο άπρακτης της σχε−
τικής προθεσμίας αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, οι πίνακες 
βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων καθώς και 
πλήρης φάκελος για όλα τα στάδια της διαδικασίας για 
έλεγχο νομιμότητας των σχετικών πράξεων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του π.δ. 197/2008. 
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, οι οριστικοί πίνακες 
βαθμολογικής κατάταξης αναρτώνται στις υπηρεσίες 
του α΄ και β΄ εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τη−
ρουμένου του σχετικού πρωτοκόλλου.

11. Επικυρωμένο αντίγραφο των τελικών πινάκων βαθ−
μολογικής κατάταξης αποστέλλεται στο Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας και στο ΑΣΕΠ.

Άρθρο 4
Δημοσιότητα των πρακτικών.

1. Με επιμέλεια της γραμματείας του Συμβουλίου 
αναρτώνται στη Διοίκηση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και απο−
στέλλονται στις κατά τόπους μονάδες υγείας οι πίνακες 
προσωρινής και εν συνεχεία οριστικής βαθμολογικής 
κατάταξης των υποψηφίων.

2. Κάθε υποψήφιος που κρίθηκε έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τη γραμματεία του Συμβουλίου να λάβει 
γνώση των πρακτικών, κατά το μέρος που τον αφο−
ρούν. 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις μελών

 Τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να προσέρχο−
νται στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου, όταν 
προσκαλούνται. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσί−
ας μέλους του Συμβουλίου σε τρεις (3) διαδοχικές συνε−
δριάσεις είναι δυνατή η αντικατάστασή του με απόφαση 
του αρμοδίου για τον διορισμό του οργάνου. 

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Γραμματείας

Η Γραμματεία του Συμβουλίου έχει την ευθύνη για 
τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου και την 
τήρηση των πρακτικών. Θέτει υπόψη του Προέδρου τα 
θέματα και τον επικουρεί στην κατάρτιση της ημερήσιας 
διάταξης. Επικουρεί τους εισηγητές στη διεκπεραίω−
ση του έργου τους και εξασφαλίζει τη γραμματειακή 
τους εξυπηρέτηση. Η Γραμματεία τηρεί πρωτόκολλο 
και αρχείο. 

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν καθορίζεται ειδικώς στην πα−
ρούσα απόφαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 2974 (3)
Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγο−

ριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών του−
ριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προ−
γράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−

σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτι−
κή παραγωγή» (320/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τους 
ν. 1409/1983 (199/Α΄), 2538/1997 (242/Α΄) και 2512/1997 
(138/Α΄).
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2. Το π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. 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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).

4. Το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φο−
ρέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις του ΥΠ. 
Ανάπτυξης» (199/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Μεταβολή Τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της 
σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. 399570/2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοι−
κητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμ−
ματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 1363/Β΄), όπως 
συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 222822/2003 (Φ.Ε.Κ. 592/
Β΄) και 229920/2002 (Φ.Ε.Κ. 233/Β΄) όμοιες αποφάσεις. 

7. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009). 

8. Την υπ’ αριθμ. 296/22.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με την οποία διορίστηκε ο Κωνσταντίνος 
Γκλέτσος στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/17.3.2004).

10. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 187/
Α΄/11.10.2004).

11. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/19.9.2007).

12. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007 – 2013» (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/3.12.2007), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 
20ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής της 
15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 για «τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

17. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

18. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6402/11.12.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του τομέα της 
Αλιείας (CCI:2007GR14FPΟ001) για την προγραμματική 
περίοδο 2007 − 2013 όπως ισχύει κάθε φορά.

19. Το π.δ. 43/2002 για την κατάταξη των κύριων ξε−
νοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστη−
μα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (43/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 
Απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 
1441/Β΄).

20. Το π.δ. 337/2000 για την κατάταξη ενοικιαζομένων 
δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατη−
γορίες με το σύστημα των κλειδιών (281/Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 απόφαση 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/Β΄).

21. Το π.δ. 33/1979 περί τουριστικών καταλυμάτων 
εντός παραδοσιακών κτισμάτων (10/Α΄), σε συνδυασμό 
με την υπ’ αριθμ. 532249/27.7.1994 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Ε.Ο.Τ. (Φ.Ε.Κ. 616/Β΄).

22. Την υπ’ αριθμ. 530992/28.9.1987 απόφ. του Ε.Ο.Τ. 
που αφορά «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκα−
ταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄).

23. Την υπ’ αριθμ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ19.11.1986 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέ−
τρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την 
αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών 
της Χώρας. Καθορισμός περιοχών ελέγχου τουριστι−
κής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
7394/14.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 854/Β΄) απόφαση του Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης και ισχύει.

24. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής 
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε δράσεις για 

την προώθηση του αγροτικού τουρισμού και του του−
ρισμού με την ευρεία έννοια, οι οποίες δύνανται να 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή και 
εθνικών προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες 

τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 2
Α. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμά−

των σε τουριστικά καταλύματα
Ενισχύεται η επισκευή, αποκατάσταση παραδοσια−

κών η διατηρητέων κτιρίων και η μετατροπή τους σε 
τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή αρχιτεκτονικής 
μελέτης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο π.δ. 33/1979 (Φ.Ε.Κ. 10/Α΄/24.1.1979) και την υπ’ αριθμ. 
532249/27.7.1994 (Φ.Ε.Κ. 616/Β΄/9.8.1994) απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. 

Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα 
ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά 
τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή του ΥΠ.ΠΟ..

Β. Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κύριων ξενο−

δοχειακών καταλυμάτων, της παρ.1Α του άρθρου 2 του 
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ν. 2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο 
προώθησης του αγροτικού τουρισμού και του τουρισμού 
με την ευρεία έννοια σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της 
παρούσας, είναι οι ακόλουθες: 

1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων: 
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προ−

διαγραφές που προβλέπονται στο π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 
43/Α΄/2002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανά−
πτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε φορά.

Ελάχιστη δυναμικότητα 10 δωμάτια, 20 κλίνες 
Μέγιστη δυναμικότητα: 40 κλίνες. 
2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 

4 και 3 αστέρων: 
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προ−

διαγραφές και διαδικασίες, που προβλέπονται στο 
π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 12403/25.7.2007 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1441/Β΄) και ισχύει κάθε 
φορά.

Μέγιστη δυναμικότητα: 40 κλίνες. 
3. Οργανωμένες Τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ τάξης 

και άνω
Η ίδρυση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων 

Γ΄ τάξης και άνω, γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 
530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του Ε.Ο.Τ., 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Γ. Ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων
Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες μη κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της παρ.1Β του άρθρου 2 
του ν. 2160/1993, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαί−
σιο προώθησης του αγροτικού τουρισμού και του του−
ρισμού με την ευρεία έννοια, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
Α΄ της παρούσας, είναι οι ακόλουθες: 

1. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: 
Η ίδρυση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 

γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και δια−
δικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 530992/1987 
(Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του Ε.Ο.Τ., όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

Οι Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που δύνανται 
να ενισχυθούν είναι:

α) μονόχωρες συνολικής επιφάνειας από 40 έως και 
50 τ.μ., 

β) δύο κυρίων χώρων συνολικής επιφάνειας από 60 
έως και 70 τ.μ. 

μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες 
ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λει−
τουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε 
μία και ιδιωτικότητα. 

2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», σε συγκρότημα 
μέχρι 10 δωματίων: 

Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/28.12.2000), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/
Β΄) και ισχύει κάθε φορά.

Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.
3. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδι−

ών» σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων 
Η ίδρυσή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγρα−

φές που ορίζονται στο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/28.12.2000), 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13635/3.11.2006 
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1684/
Β΄) και ισχύει κάθε φορά. Το καθιστικό συνυπολογίζεται 
στον αριθμό των δωματίων.

Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες. 

Άρθρο 3
Επέκταση κύριων και μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενο−
δοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό 
σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., εφόσον ανήκουν στις λει−
τουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της 
παρούσας και μόνον υπό τους όρους και περιορισμούς 
του άρθρου 4.

Άρθρο 4
Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες 

κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων
Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων 

του άρθρου 2 υπόκειται στους ακόλουθους όρους και 
περιορισμούς:

α. Η μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα ενι−
σχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρμογής 
των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και 
με όσα καθορίζονται σε αυτά χωρίς κανένα επιπλέον 
περιορισμό. 

β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές μορφές κατα−
λυμάτων του άρθρου 2 ισχύουν οι περιορισμοί που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ 
ΕΙΔ135/ ΕΟΤ/19.11.1986 (Φ.Ε.Κ. 797/Β΄/1986) απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγ−
χόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της 
τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορι−
σμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόμενα σε απόσταση 
μικρότερη των 3 χλμ. από τις ακτές δεν ενισχύεται η 
ίδρυση ενοικιαζόμενων δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοι−
κιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 «κλειδιών». Ο 
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις νησιωτικές περιο−
χές της Χώρας πλην της Κρήτης και της Εύβοιας.

δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η 
μετατροπή σε κατάλυμα παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτιρίων, καθώς και η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών. 

ε. Η ενίσχυση ίδρυσης ή επέκτασης ενοικιαζομένων 
επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμέ−
νων διαμερισμάτων είναι δυνατή, τηρουμένων σωρευ−
τικά και των περιορισμών των εδαφίων β, γ, και δ του 
παρόντος άρθρου, μόνο σε οικόπεδα που βρίσκονται 
εντός σχεδίου, εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 
1923 ή εντός οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό κάτω 
των 2.000 κατοίκων. 

Άρθρο 5
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων 

και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
1. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός κύριων και 

μη κύριων ξενοδοχειακών − καταλυμάτων, που λειτουρ−
γούν με ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., ανεξαρ−
τήτως λειτουργικής μορφής και τάξης και σύμφωνα 
με τυχόν όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις που 



8450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

καθορίζονται στα προγράμματα του Κεφαλαίου Α της 
παρούσας.

2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, 
με την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, εργασιών και 
προμηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό εκσυγχρονι−
σμό τα καταλύματα κατατάσσονται σε λειτουργικές 
μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας 
και μόνο. Η απόφαση της οικείας Περιφερειακής Υπη−
ρεσίας Τουρισμού του Ε.Ο.Τ., με την οποία εγκρίνεται η 
τροποποιητική αρχιτεκτονική μελέτη για τη μετατροπή 
του καταλύματος σε λειτουργική μορφή και κατηγορία 
που προβλέπεται στο άρθρο 2, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των επενδύ−
σεων ποιοτικού εκσυγχρονισμού.

Άρθρο 6
Λοιπές Τουριστικές Εγκαταστάσεις 

Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιλαμβά−
νονται στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων του 
Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στην 
υπ’ αριθμ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Β΄/1987) απόφαση του 
Ε.Ο.Τ. όπως ισχύει κάθε φορά, υλοποιούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας. 

Κεφάλαιο Δ
Άρθρο 7

Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες
Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του 

Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει 
προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η 
λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση 
και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων καταλυμάτων και 
λοιπών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2899 (4)
Συγχώνευση Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημο−

τική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πόρου» 
(Δ.Ε.Π.Α.Π.) και «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και 
Πολιτισμού Πόρου» (ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ.) και σύσταση Κοινω−
φελούς Δημοτικής Επιχείρησης με Επωνυμία «Δημο−
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.).

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 254−269 ως ισχύουν, του 
ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις 
οποίες θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, από τη δημοσίευση του 
στις 8.6.2006 μέχρι την 31.12.2009.

3. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/13881/20.10.1998 (Φ.Ε.Κ. 1166/
Β΄/9.11.1998) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−

ριφέρειας Αττικής με την οποία συστάθηκε η Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πόρου (Δ.Ε.Κ.Α.Π.) και 
την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/6203/7.7.2003 όμοια (Φ.Ε.Κ. 1049/
Β΄/29.7.2003 και Φ.Ε.Κ. 1727/Β΄/24.11.2003) με την οποία 
τροποποιήθηκε η συστατική πράξη της Δ.Ε.Κ.Α.Π., που 
μετονομάζεται σε Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης Πόρου (Δ.Ε.Π.Α.Π.).

4. Την υπ’ αριθμ. 3810+25668/13.09.1994 (Φ.Ε.Κ. 738/
Β΄/29.9.1994) απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την 
οποία συστάθηκε η Δημοτική Επιχείρηση «Δημοτική 
Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού Πόρου» (ΔΗ.
Τ.Ε.ΠΟΛ.).

5. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
συγχώνευση της Δ.Ε.Π.Α.Π. και του ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ..

6. Τις εκθέσεις εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λο−
γιστών των περιουσιακών στοιχείων (εκτίμηση ενεργητι−
κού και παθητικού) των δύο συγχωνευόμενων Δημοτικών 
επιχειρήσεων (άρθρο 9 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

7. Τις υπ’ αριθμ. 21/2009 και 39/2009 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί έγκρισης συγχώνευ−
σης των Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων «Δημοτική Επι−
χείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πόρου» (Δ.Ε.Π.Α.Π.) 
και «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού 
Πόρου» (ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ.) και σύσταση Κοινωφελούς Δημο−
τικής Επιχείρησης με Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πόρου» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Α) Τη συγχώνευση των Αμιγών Δημοτικών Επιχειρή−
σεων «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης 
Πόρου» (Δ.Ε.Π.Α.Π.) και «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού 
και Πολιτισμού Πόρου» (ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ.) και, 

Β) Τη σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
με Επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πόρου» 
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.), η οποία αποτελεί καθολικό διάδοχο των προ−
ηγούμενων και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, και η οποία έχει τα εξής στοιχεία:

Άρθρο 1
Κατηγορία − Νομική μορφή:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Πόρου 
του Νομού Αττικής, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄).

Άρθρο 2
Επωνυμία

Η επωνυμία της επιχείρησης με την οποία αυτή θα 
συναλλάσσεται με τρίτους είναι: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.).

Άρθρο 3
Σκοπός

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

1. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με 
την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων:

α. Λειτουργία Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού.
β. Λειτουργία Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας.
γ. Λειτουργία ΚΑΠΗ.
δ. Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων.
ε. Υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη νέων 

που έχουν παραβατική συμπεριφορά. 
στ. Υλοποίηση προγραμμάτων για ΑΜΕΑ.
ζ. Υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης ευπαθών κοι−

νωνικών ομάδων ή ατόμων που χρήζουν ανάγκης.
η. Υλοποίηση προγραμμάτων για μετανάστες.
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2. Τομέας Παιδείας, με την ανάπτυξη των παρακάτω 
δραστηριοτήτων:

α. Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών.

β. Λειτουργία σχολής εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπο−
λογιστών.

γ. Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων.
δ. Υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.
3. Τομέας Πολιτισμού, με την ανάπτυξη των παρακάτω 

δραστηριοτήτων:
α. Λειτουργία Βιβλιοθήκης.
β. Λειτουργία Μουσείου.
γ. Λειτουργία Πινακοθήκης.
δ. Λειτουργία Κινηματογράφου και Θεάτρου.
ε. Λειτουργία Ωδείου.
στ. Λειτουργία Φιλαρμονικής.
ζ. Λειτουργία σχολής τεχνών.
η. Λειτουργία Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέ−

ντρου.
θ. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, 

συνεδρίων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων.

ι. Εκδόσεις βιβλίων, ενημερωτικών, περιοδικών και 
εντύπων.

ια. Συντήρηση και ανάδειξη κτιρίων, μνημείων και χώ−
ρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ιβ. Ανάπτυξη Πολιτιστικού Τουρισμού.
ιγ. Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος ανάδειξης 

και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς.
ιδ. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
4. Τομέας Αθλητισμού, με την ανάπτυξη των παρακά−

τω δραστηριοτήτων:
α. Λειτουργία Γυμναστηρίου.
β. Λειτουργία Αθλητικού Κέντρου.
γ. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
δ. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού.
5. Τομέας Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλο−

ντος, με την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων:
α. Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος προστασί−

ας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του δάσους.
β. Υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού, του δομημέ−
νου, του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.

γ. Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος προστασί−
ας της χλωρίδας και της πανίδας.

δ. Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος ανάδειξης 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

ε. Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για την προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και του δάσους.

6. Τομέας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
7. Τομέας Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Έρευνας και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη της Περι−
οχής.

8. Τομέας Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων 
και Πολιτικών Προώθησης της Απασχόλησης.

Άρθρο 4
Διάρκεια της επιχείρησης

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριάντα (30) 
χρόνια με έναρξη από τη δημοσίευσή της κατά το νόμο 

πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττι−
κής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Έδρα της επιχείρησης

Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Πόρου του Νομού 
Αττικής.

Άρθρο 6
Διοίκηση της επιχείρησης

Η επιχείρηση διοικείται από (7) επταμελές διοικητι−
κό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 
αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τρείς (3) είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Πόρου, ένας (1) από 
τους οποίους της μειοψηφίας, ένας (1) εκπρόσωπος κοι−
νωνικού φορέα της περιοχής, και τα υπόλοιπα τρία (3) 
μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που δια−
θέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Όταν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης 
φθάσουν τα είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικη−
τικό Συμβούλιο ένας (1) εκπρόσωπός τους και μειώνεται 
αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτών – κατοίκων, χωρίς 
αλλαγή της συστατικής πράξης.

Άρθρο 7 
Κεφάλαιο της επιχείρησης

• Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α) Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού 
και του παθητικού της περιουσίας των δύο δημοτικών 
επιχειρήσεων, που έγινε από ορκωτούς λογιστές του 
Σ.Ο.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 263, του ν. 3463/2006:

1. η ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ. κατά την 31.12.2008, παρουσιάζει: Ενερ−
γητικό: 47.820,46 €, Παθητικό: 28.744,86 € και Καθαρή 
θέση: 19.075,60 €, και

2. η Δ.Ε.Π.Α.Π. κατά την 31.12.2008, παρουσιάζει: Ενερ−
γητικό: 697.062,40 € και Παθητικό: 220.230,29 € και Κα−
θαρή Θέση: 476.832,11 €.

Άρα η Καθαρή Θέση της νέας Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Πόρου, που προκύπτει από τη συγχώνευση 
των δύο επιχειρήσεων ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ. και Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι: 
495.907,71 €. Εκ της οποίας δεν έχει καταβληθεί και 
οφείλεται από το Δήμο στην κοινωφελή επιχείρηση το 
ποσό των 304.089,62 €.

Β) Το κεφάλαιο της επιχείρησης αυξάνεται κατά 
150.000,00 € σύμφωνα με την οικονομικοτεχνική μελέτη 
της ΕΕΤΑΑ, ως κεφάλαιο κίνησης για την εκπλήρωση 
των σκοπών της Επιχείρησης και θα καταβληθεί από 
το Δήμο Πόρου τμηματικά.

• Ο Δήμος Πόρου, για να διευκολύνει την λειτουργία 
της επιχείρησης, παραχωρεί για χρήση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του ΔΚΚ:

1. Τον πρώτο όροφο του διώροφου Δημοτικού κτιρίου 
στην παραλιακή οδό του Πόρου για τις ανάγκες στέγα−
σης των γραφείων της.

2. Το ισόγειο του 1ου Παιδικού και Βρεφ/κού Σταθμού 
του Δήμου Πόρου, όπου θα στεγαστεί ο Παιδικός Σταθ−
μός της Δημοτικής Επιχείρησης, έως ότου γίνει δυνατή 
η μεταφορά του σε δικό του κτίριο. Με τον τρόπο αυτό 
οι δύο Παιδικοί Σταθμοί θα συστεγάζονται σε ένα κοινό 
κτίριο και θα χρησιμοποιούν από κοινού την είσοδο, την 
κουζίνα και τον χώρο της αυλής.

3. Τους απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία Κέ−
ντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο ΚΑΠΗ 
Πόρου.
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Άρθρο 8
Πόροι της επιχείρησης

Οι πόροι της Επιχείρησης να προέρχονται από:
1. Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

2. Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνε−
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

3. Αναθέσεις από Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του 
Κ.Δ.Κ..

4. Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

5. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
6. Δάνεια.
7. Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Λύση και εκκαθάριση

Η Επιχείρηση λύεται:
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με τη διαδικασία που καθορίζεται και στο άρθρο 262 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

3. Σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο Πόρου.

Άρθρο 10 
Συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες

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 κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις 
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και από 
ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που είχαν δοθεί στη 
Δ.Ε.Π.Α.Π. και στη ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ. βάσει των ανωτέρω απο−
φάσεων σύστασης, επιστρέφονται στον Δήμο Πόρου. 
Παραμένει σε ισχύ η παραχώρηση χρήσης των κτιρίων 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πόρου ύψους 150.000,00 €. Για την ανωτέρω δαπάνη 
έχει εγγραφεί πίστωση 40.000 € στον προϋπολογισμό 
2009 του Δήμου Πόρου και το υπόλοιπο ποσό (ήτοι 
110.000,00 €) θα βαρύνει τον Π/Υ του έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 9 Απριλίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ    
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