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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13946
Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.

(1)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2
Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001
(ΦΕΚ 9 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ
30 Α΄), καθώς και του άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ
125 Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/
2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), περί μειονοτικών σχολείων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ
195 Α΄), περί καθορισμού των πόρων του προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ».
6. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2007, που αφορούν στα έσοδα της παρ. 3
του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
7. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σχετικά με τα κριτήρια
και τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων για το έτος 2007,
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 2/153/16.1.2007
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Ανάθεση
αρμοδιοτήτων
στους
Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 17972006 (Β 204) όμοια απόφαση,
αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε για το έτος 2007 ποσό 2.295.198.000,00 €
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων
και Κοινοτήτων, ως ακολούθως:
Α. 1) Ποσό 1.531.200.000,00 € διατίθεται σε όλους
τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, ως τακτική
επιχορήγηση, βάσει ιδίως του πληθυσμού και του αριθμού
των τοπικών διαμερισμάτων τους, λαμβανομένων υπόψη
των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το
έτος 2006.
Από το ανωτέρω ποσό γίνεται κράτηση ποσοστού 2%
υπέρ του λογαριασμού με τον τίτλο «Κεφάλαια προς
τεχνικόν εξοπλισμόν Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρου
68 ν.δ. 3033/1954».
2) Ποσό 282.100.000,00 € αποδίδεται μαζί με την τακτική
επιχορήγηση, σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας, προς
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κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα
δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και των
χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε αυτούς βάσει
των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 αντίστοιχα, και
− νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8
του ν. 3106/2003.
Το συνολικό ποσό που κατανέμεται κατά τα ανω−
τέρω στους δικαιούχους Οργανισμούς, αντιστοιχεί σε
αυτό που τους διατέθηκε για τον ίδιο σκοπό κατά το
έτος 2006.
Β. Ποσό 200.000.000,00 € που αναλογεί στο 12% των
2/3 του 20% του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νο−
μικών Προσώπων, διατίθεται σε ΟΤΑ προς κάλυψη λει−
τουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων
των μειονοτικών σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β του ν. 1892/
1990 και άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3194/2003), καθώς και
για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον
εθελοντή σχολικό τροχονόμο (άρθρο 14 παρ. 45 εδάφιο
α του ν. 2817/2000).
Προς τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ μέχρι
10.000 κατοίκους, που εφαρμόζουν το εν λόγω πρόγραμ−
μα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο, ενώ αυτοί με
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτού−
νται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς
τροχονόμους ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης.
Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν
ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι ΟΤΑ, ανεξαρτήτως
του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολι−
κούς τροχονόμους.
Ειδικά μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2006−2007,
χρηματοδοτούνται όσοι ΟΤΑ εφαρμόζουν το ανωτέρω
πρόγραμμα σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τον αριθμό των
εθελοντών σχολικών τροχονόμων που απασχολούντο
από την έναρξη αυτής.
Γ. Ποσό μέχρι 192.000.000,00 € διατίθεται για την από−
δοση στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», των προβλεπόμενων
από το άρθρο 8 του ν. 3274/2004 πόρων.
Δ. Το υπόλοιπο ποσό από 89.898.000,00 € κατανέμεται
ως εξής:
1) Ποσό μέχρι 34.000.000,00 € για τη χρηματοδότηση
της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ της χώρας (άρθρο 13 του ν. 2503/
1997).
2) Ποσό μέχρι 4.200.000,00 €, για τη χρηματοδότηση
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, (άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 1518/1985 και
άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 1828/1989).
3) Ποσό μέχρι 4.600.000,00 € για την απόδοση στο
Ταμείο Αλληλοβοήθειας του άρθρου 18 του ν. 3345/2005,
των προβλεπομένων πόρων.
4) Ποσό μέχρι 2.000.000,00 € για την οικονομική ενί−
σχυση Αναπτυξιακών Συνδέσμων (άρθρο 48 παρ. 11 του
ν. 2218/1994).
5) Ποσό μέχρι 4.000.000,00 € για την κάλυψη λει−
τουργικών αναγκών των εργοστασίων αφαλάτωσης
ύδατος, που συστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του
άρθρου 11 του ν. 2503/1997 και λειτουργούν, καθώς
και αυτών που συστάθηκαν έκτοτε, λαμβανομένου
ιδίως υπόψη του εξυπηρετούμενου από αυτούς πλη−
θυσμού.

6) Ποσό μέχρι 5.000.000,00 € για την υλοποίηση προ−
γραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρκωτι−
κών σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης.
7) Ποσό μέχρι 600.000,00 € για την καταβολή από ΟΤΑ
παραπληγικού επιδόματος σε υπαλλήλους τους.
8) Ποσό μέχρι 7.200.000,00 € για την κάλυψη λειτουρ−
γικών δαπανών των σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, βά−
σει Προγραμματικών Συμβάσεων.
9) Ποσό μέχρι 2.000.000,00 € για την οργάνωση επι−
σκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10) Ποσό 26.298.000,00 € για λοιπές οριζόντιες δράσεις
που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως για
την υλοποίηση σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων, τη
χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. που εφαρμόζουν το Διπλογραφικό
Λογιστικό Σύστημα και την υλοποίηση προγραμμάτων και
δράσεων κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα.
Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυ−
τοτελείς Πόρους των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, γίνεται
με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στη
παρούσα απόφαση.
Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα−
θηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων», πιστώνεται με προ−
καταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα,
με ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν προβλεφθεί
στον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2007
και χρεώνεται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 230043
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 569/
125378/21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδό−
τηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα
γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και
στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και
2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του ν. 992/1979
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την
εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελ−
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λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συνα−
φών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». (Α΄ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποι−
ήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
«ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70).
γ) Του άρθρου 90 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστά−
θηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
δ) Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική
παραγωγή» (Α΄ 320), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 1409/
1983 (Α΄ 199), και 2512/1997 (Α΄ 138).
ε) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ−
φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113).
στ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154)
με το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) με το άρθρο
29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) με το άρθρο 19 παρ. 4 του
ν. 3170/2003 (Α΄ 191) και με το άρθρο 3 του ν. 3508/2006
ΦΕΚ 249/Α΄/16.11.2006 περί ρύθμισης θεμάτων Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ζ) Του άρθρου 99 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της
διατάξεις» (Α΄ 247).
η) Την υπ’ αριθμ. 271562/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως οργανισμού πληρωμών» (Β΄ 1042).
θ) Την υπ’ αριθμ. 99833/25.8.1980 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί
σχέσεων μετά ΕΚ «περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δο−
σοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Β΄ 803).
ι) Την υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Γεωργίας «έγκριση κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ. των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ−
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄ 1470) και
την υπ’ αριθμ. 247416/12.9.2003 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Γεωργίας,
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1345).
ια) Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας» (Β΄ 1324).
ιβ) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών».
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2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 2826/2000 του Συμβουλίου «για ενέργειες ενημέ−
ρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην
εσωτερική αγορά», όπως ισχύει (EEL 328/23.12.2000).
β) 1071/2005 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 2826/2000 του Συμβουλίου,
όπως ισχύει (EEL 179/11.7.2005).
γ) 2702/1999 του Συμβουλίου «για ενέργειες ενημέ−
ρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στις
τρίτες χώρες» όπως ισχύει (EEL 327/21.12.1999).
δ) 1346/2005 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 2702/1999 του Συμβουλίου»,
όπως ισχύει (EEL 212/17.8.2005).
ε) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005
«για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής»
(EEL 209/11.8.2005).
ζ) 885/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομε−
ρειών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1290/2005
του Συμβουλίου (EEL 171/1990).
η) 883/2006 της Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβου−
λίου» (EEL 171/2006).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋ−
πολογισμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων με μεταφορά στον ΕΛΕΓΕΠ, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. 569/125378/21.1.2004 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας Οικονομικών και Γεωργίας τροποποιεί−
ται και συμπληρώνεται ως εξής:
Άρθρο 1
Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την εκτέλεση των ενεργειών που αποτελούν μέ−
ρος προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
παρούσας, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δέχεται, κα−
τόπιν πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, πριν από τις
30 Νοεμβρίου (μία φορά το χρόνο) προγράμματα από
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, αντι−
προσωπευτικές του υπόψη τομέα ή των υπόψη τομέων.
Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο Παράρτη−
μα Π του Καν. (ΕΚ) 1071/2005 της Επιτροπής όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά και με τη συγγραφή υποχρεώσεων που
περιλαμβάνει τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανά−
θεσης, η οποία έχει διανεμηθεί για το σκοπό αυτό».
Β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου
(μία φορά το χρόνο), η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δι−
αβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των προγραμμά−
των και των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλεγεί
καθώς και αντίγραφο/α των εν λόγω προγραμμάτων.
Στην περίπτωση που τα προγράμματα ενδιαφέρουν
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η ανακοίνωση αυτή
πραγματοποιείται με κοινή συμφωνία των συγκεκριμέ−
νων κρατών μελών».
Γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η συγχρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας
στις προαναφερόμενες ενέργειες καθορίζεται στο 50 %
των πραγματικών δαπανών εκτέλεσης των ενεργειών.
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Το ποσό της κοινοτικής συμμετοχής (50%) που θα
προκύψει από την εφαρμογή των Προγραμμάτων θα
βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ − ΕΓΤΕ».
Δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για την εκτέλεση ενεργειών που αποτελούν μέρος
προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 της πα−
ρούσας, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών δέχεται, κα−
τόπιν πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, πριν από
τις 31 Μαρτίου (μία φορά το χρόνο), προγράμματα από
επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, αντι−
προσωπευτικές του υπόψη τομέα ή των υπόψη τομέων.
Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς
τη συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τα κρι−
τήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης, η οποία και
έχει διανεμηθεί για το σκοπό αυτό».
Ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου (μία
φορά το χρόνο), η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών
διαβιβάζει στην Επιτροπή τον κατάλογο των προγραμ−
μάτων και των οργανισμών εκτέλεσης που έχουν επιλε−
γεί καθώς και αντίγραφο των εν λόγω προγραμμάτων.
Στην περίπτωση που τα προγράμματα ενδιαφέρουν
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η ανακοίνωση αυτή
πραγματοποιείται με κοινή συμφωνία των συγκεκριμέ−
νων κρατών μελών».
ΣΤ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η συγχρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας
στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του
κανονισμού (ΕΚ) 2702/1999 του Συμβουλίου, όπως ισχύ−
ει κάθε φορά, καθορίζεται στο 50% των πραγματικών
δαπανών εκτέλεσης των ενεργειών.
Το ποσό της κοινοτικής συμμετοχής (50%) που θα
προκύψει από την εφαρμογή των Προγραμμάτων θα
βάρυνα τον ΕΛΕΓΕΠ − ΕΓΤΕ».
Ζ. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 16
«1. Εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε περί−
πτωση πολυετών προγραμμάτων εντός τριάντα ημε−
ρών μετά την αρχή κάθε περιόδου των δώδεκα μηνών,
το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει αίτηση
για προκαταβολή, συνοδευόμενη από την εγγύηση που
προβλέπεται στα σχετικά άρθρα των κανονισμών. Μετά
τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν είναι πλέον δυνατόν
να ζητηθεί προκαταβολή. Η προκαταβολή δύναται να
καλύπτει το 30 %, κατ’ ανώτατο όριο, του ποσού της
ετήσιας συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. και της Ελλάδας
(κοινοτική και εθνική).
2. Η πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να λάβει
χώρα εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την
υποβολή της αίτησης για προκαταβολή. Σε περίπτωση
καθυστέρησης, εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέ−
πονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006
της Επιτροπής.
3. Η πληρωμή της προκαταβολής υπόκειται στη σύ−
σταση εγγύησης, από το συμβαλλόμενο μέρος υπέρ του
κράτους, ποσού ίσου με το 110 % της εν λόγω προκατα−
βολής, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τους όρους του
τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2220/1985. Για

πληρωμή προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιού−
χο του προγράμματος εγγύηση αορίστου χρόνου υπέρ
ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η οποία περι−
λαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής προκαταβολής.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε περίπτωση πληρωμής ενημερώ−
νει τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών.
Της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και της υποχρέω−
σης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι
περιπτώσεις υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων
για τα οποία δικαιούχος ορίζεται υπηρεσία του Δημο−
σίου με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στην οποία
καθορίζεται ο υπόλογος διαχειριστής και ο τρόπος
πληρωμής».
Η. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 17
«Ι. Για την πληρωμή της κοινοτικής και εθνικής συμμε−
τοχής των παραπάνω προγραμμάτων στις προτείνουσες
Οργανώσεις υποβάλλεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις
του Οργανισμού Πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ) πλήρης φάκελος
πληρωμής με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αναλυτική κατάσταση πληρωμής με την καθαρή
αξία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν ανά δράση
και κατηγορία στην οποίαν η αξία του αναλογούντος
Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερη στήλη, με συνημμένα
τα παραστατικά δαπανών όπως αυτά προβλέπονται
σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα οποία υποχρεωτικά φέρουν
την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καν (ΕΚ) 2826/00 ή 2702/1999»
κατά περίπτωση.
2. Συγκεντρωτική − Ανακεφαλαιωτική κατάσταση πλη−
ρωμής ανά κατηγορία δαπάνης με την καθαρή αξία των
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και του αναλογού−
ντος Φ.Π.Α. σε ιδιαίτερη στήλη.
II. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της Δ/νσης
Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ
πρακτικό υλοποίησης του έργου.
Η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει φύλλο
ελέγχου των δικαιολογητικών, προβαίνει στην αναγνώ−
ριση και εκκαθάριση της δαπάνης (κοινοτική και εθνική
συμμετοχή) επί της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρω−
μής και ενημερώνει την Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε περίπτωση πληρωμής ενημερώ−
νει τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών.
III. Για την εκταμίευση της κοινοτικής χρηματοδότη−
σης σχετικών προγραμμάτων, που πληρώθηκαν ή θα
πληρωθούν μέχρι εφαρμογής της παρούσας από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση
Γεωργικών Εφαρμογών διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευ−
θύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωμής με τα ως άνω
δικαιολογητικά, αναγράφοντας επιπλέον επί της Συγκε−
ντρωτικής − Ανακεφαλαιωτικής κατάστασης πληρωμής
τα στοιχεία της επιταγής πληρωμής και το ποσόν που
πληρώθηκε στο δικαιούχο.
Η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ συντάσσει φύλλο
ελέγχου των δικαιολογητικών και προβαίνει στην ανα−
γνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης (κοινοτική συμμε−
τοχή) επί της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής
των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων.
Δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής των εγκεκρι−
μένων προγραμμάτων της παραγράφου ΙΙΙ είναι το Ελ−
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ληνικό Δημόσιο. Η εθνική συμμετοχή χρηματοδότησης
των ως άνω προγραμμάτων, μη συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α., έχει πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας από το ΠΔΕ (ΣΑΕ 082/3,
ΚΕ 2002ΣΕ08230006 και ΚΕ 2002ΣΕ08230007) σύμφωνα
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμο−
γών μέσω υπόλογου της Οικονομικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την έκδοση της εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ, πιστώνεται ο λογαριασμός 23/200/542 «Έσοδα
από Ε.Ε. Δημοσίων Επενδύσεων» που τηρείται στο κε−
ντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας με IBAN:
GR 1000230000000000542.
Η κοινοτική συμμετοχή χρηματοδότησης των ως άνω
προγραμμάτων, βαρύνει τον ΕΛΕΓΕΠ που τηρείται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Θ. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 20
«Οι δαπάνες χρηματοδότησης των ενεργειών της πα−
ρούσας απόφασης θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ
082/3 με μεταφορά στον ΕΛΕΓΕΠ»
Άρθρο 2
1. Όπου γίνεται αναφορά στους Καν (ΕΚ) 94/2002 και
2879/2000 της Επιτροπής στο εξής νοούνται αντίστοιχα
οι Καν (ΕΚ) 1071/2005 και 1346/2005 της Επιτροπής.
2. Όπου γίνεται αναφορά σε Υπουργείο Γεωργίας και
Υπουργό Γεωργίας στο εξής νοείται αντίστοιχα Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 569/125378/21.1.2004
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
Γεωργίας «χρηματοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και
προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική
αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των Καν.
94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα».
Άρθρο 3
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 693
(3)
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βαθέος: α) Δημο−
τικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.) και
β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βαθέος (Α.Ο.Δ.Β.)
και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βαθέος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995, των
άρθρων 239 και 241 του ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.
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2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 1482/29.10.1997 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου « Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο Δ/νσης και
Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/
νσης της Περιφέρειας».
5. Την υπ’ αριθμ. 12271/22.11.2004 απόφαση Γεν. Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου, που αφορά τοποθέτηση
Προϊστάμενης Δ/νσης Ν. Σάμου
6. Την υπ’ αριθμ. 3847/27.11.1998 απόφαση Γεν. Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου «Σύσταση Δημ. Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός
Νεολαίας Άθλησης”» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1306/31.12.1998 τ.Β΄ και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 60/2003 απόφαση του Δ.Σ. έπειτα από την
υπ’ αριθμ. 657/7.3.2003 (ΦΕΚ 449/15.4.2003 τ.Β΄) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Boρ. Αιγαίου.
7. Την υπ’ αριθμ. 1205/5.4.2001 απόφαση Γεν. Γραμμα−
τέα Περιφέρειας βορ. Αιγαίου «Σύσταση Δημ. Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βαθέος”» (ΦΕΚ 724/12.6.2001 τ.Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 61/2007 νόμιμη απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Βαθέος Σάμου, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται στο Δήμο Βαθέος Νομού Σάμου ΝΠΔΔ
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΒΑΘΕΟΣ» (Δ.Ο.Α.Ν.Β.) που προέκυψε από
την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.
α) Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης
(Δ.Ο.Ν.Α.) Δήμου Βαθέος
β) Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βαθέος (Α.Ο.Δ.Β.)
2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η προαγωγή και αναβάθμιση της σωματικής, πνευ−
ματικής, αισθητικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων
και ιδιαίτερα παιδιών και νέων της περιφέρειας του
Δήμου Βαθέος.
β) Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των
παιδιών και νέων στον ελεύθερο χρόνο τους, η ενθάρ−
ρυνση της συνεργασίας και πρωτοβουλίας για ενεργη−
τική συμμετοχή στα προβλήματα και προγράμματα του
Δήμου που τους αφορούν.
γ) Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων
και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστι−
κής έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για
άθληση των κατοίκων.
δ) Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες
των δημοτών.
ε) Η διενέργεια διαφόρων αθλητικών και καλλιτεχνι−
κών αγώνων με ή χωρίς συνεργασία διαφόρων αθλη−
τικών ή μη φορέων
3. Ο Οργανισμός επιδιώκει την εξυπηρέτηση του σκο−
πού του με τα εξής μέσα:
α) Με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αθλητι−
σμού, με την διοργάνωση διαφόρων αθλητικών αγώ−
νων, κέντρων αναψυχής και δημιουργικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου στα όρια του Δήμου Βαθέος,
για την ψυχαγωγία και απασχόληση των δημοτών τις
ελεύθερες ώρες και τη ανάπτυξη του εξωσχολικού
αθλητισμού.
β) Με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων
μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των νέων.
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γ) Με την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας
και αυτενέργειας των νέων στην εκπόνηση και εκτέλεση
των προγραμμάτων αυτών.
δ) Με κάθε μορφής δραστηριότητα που στοχεύει στην
προώθηση των σκοπών του οργανισμού.
4. Πόροι του οργανισμού είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βαθέος μέχρι
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
β) Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές.
δ) Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες.
ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του.
στ) Έσοδα από εκδηλώσεις, ενοίκια, διαφημίσεις
κ.τ.λ.
5. Θέματα σχετικά με την διοίκηση, το προσωπικό,
και την διαχείριση του Νομικού Προσώπου, ρυθμίζε−
ται με τον κανονισμό που ψηφίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Βαθέος οικ. έτους 2007 σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
στους Κ.Α. 00/6715.07 και 00/6715.09. Οι Κ.Α. προκύπτουν
από τον προϋπολογισμό έτους 2007 του Δήμου Βαθέος
που ελέγχεται.
7. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει περιουσία. Τυχόν δωρεές, παρο−
χές, κληρονομιές θα αποτελέσουν περιουσιακά στοιχεία
του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 26 Φεβρουαρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 3534
(4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού
Νομικού Προσώπου του Δήμου Οινιάδων με την επω−
νυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ
244/τ.Α΄/1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
5. Την υπ’ αριθμ. 1613/31.1.2000 (ΦΕΚ 259/τ.Β΄/2000) από−
φασή μας με την οποία συστήθηκε στον Δήμο Οινιάδων
ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ−
μία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γουριάς».
6. Την παρ. 1 του αποφασιστικού μέρους της υπ’ αριθμ.
27/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Οινιάδων, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποί−
ηση του άρθρου 5 της ανωτέρω συστατικής πράξης και

η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του άρθρου 240 του
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
7. Την υπ’ αριθμ. 241/Γ.Γ/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/1.9.98, τ.Β΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασί−
ζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1613/31.1.2000 (ΦΕΚ 259/
τ.Β΄/2000) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά τα
όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου
Οινιάδων, με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Γουριάς», και ειδικότερα το άρθρο 5 του αποφασιστικού
μέρους αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
5. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5)
διοικητικό συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου διέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006.
Η διαχείριση του Ν.Π. διέπεται από τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για τους Δήμους.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1613/31.1.2000 (ΦΕΚ
259/τ.Β΄/2000) απόφασή μας.
3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολο−
γισμού του Δήμου Οινιάδων, ούτε του Νομικού Προσώ−
που του Δήμου Οινιάδων με την επωνυμία «Δημοτικός
Παιδικός Σταθμός Γουριάς»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσολόγγι, 1 Μαρτίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
F
Αριθμ. 3411
(5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού
Νομικού Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας με την
επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μα−
κρυνείας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ
244/τ. Α΄/1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.A΄/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
5. Την υπ’ αριθμ. 14219/11.7.2002 (ΦΕΚ 959/τ.Β΄/2002)
απόφασή μας με την οποία συγχωνεύτηκαν οι «Δημο−
τικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ Γαβαλούς» και «Δημοτικός
Παιδικός Σταθμός Δ.Δ Κάτω Μακρυνούς» σε ένα ενιαίο
νομικό πρόσωπο του Δήμου Μακρυνείας, με την επωνυ−
μία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας».
6. Την υπ’ αριθμ. 13/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μακρυνείας, με την οποία απο−
φασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου της ανωτέρω
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συστατικής πράξης και η εναρμόνισή του με τις διατά−
ξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
7. Την υπ’ αριθμ. 241/Γ.Γ/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/1.9.1998, τ.Β΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», αποφασί−
ζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 14219/11.7.2002 (ΦΕΚ
959/τ.B΄/2002) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφο−
ρά τα όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου του
Δήμου Μακρυνείας, με την επωνυμία «Δημοτικοί Παι−
δικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας», και ειδικότερα
το άρθρο 2 του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως
έξης:
2. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7)
διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού−
λιο και αποτελούνται από:
Α) Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους στους οποί−
ους συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμαρχος όταν μετέχει
στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2)
ορίζονται από την πλειοψηφία και οι δύο (2) από την
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που
έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν,
μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
Β) Ένα (1) δημότη.
Γ) Έναν (1) εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων.
Δ) Ένα (1) μέλος με ειδικές γνώσεις ως προς το σκοπό
του Νομικού Προσώπου. Σε περίπτωση που το Νομι−
κό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10)
εργαζομένους, αντί του ενός δημότη θα μετέχει στο
Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωπος των εργαζομένων,
ο οποίος θα προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση των
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρό−
σκληση.
Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δη−
μοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού
συμβουλίου.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος.
Το Δ.Σ. φροντίζει για την επιτυχία του σκοπού του
Νομικού Προσώπου, διαχειρίζεται την περιουσία του και
γενικά τα συμφέροντα του και διοικεί, εποπτεύει και
ελέγχει όλη τη λειτουργία του που την καθορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006, όπως ισχύουν
κάθε φορά για τα «Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα», καθώς
και τα προεδρικά διατάγματα και οι Υπουργικές απο−
φάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να
αναθέτει σε μέλη του την επιμέλεια ορισμένων τομέων
της δραστηριότητάς του, καθώς επίσης και να συστήνει
Επιτροπές στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και ιδι−
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ώτες εθελοντές που δεν είναι μέλη του με σκοπό την
καλύτερη επιδίωξη του σκοπού του.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 14219/11.7.2002
(ΦΕΚ 959/τ.Β΄/2002) απόφασή μας.
3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋ−
πολογισμού του Δήμου Μακρυνείας, ούτε του Νομικού
Προσώπου του Δήμου Μακρυνείας με την επωνυμία
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 27 Φεβρουαρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
F
Αριθμ. 12683/881
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου
Πολιτικής Προστασίας του Ν.Δ. Ξάνθης ως προσω−
πικό επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2007.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 30/1996 «Περί κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης».
2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 με το οποίο ρυθμίσθη−
κε σε νέες βάσεις το θέμα της απασχόλησης πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού του Δημοσίου
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999
που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νομάρχης.
4. Το υπ’ αριθμ. Φ.061/6394/66/5.3.2007 έγγραφο του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την καθιέ−
ρωση Υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό του Γρα−
φείου Πολιτικής Προστασίας λόγω της απασχόλησης
του ως προσωπικό ασφαλείας εκτός ωραρίου εργασίας
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
5. Το υπ’ αριθμ. 5979/590/1.2.2007 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας στο προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών λόγω της απασχόλησης του ως προσωπικό
ασφαλείας εκτός ωραρίου εργασίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 12692/883/7.3.2007 αναλυτική έκθεση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καθιέρωση
της υπερωριακής εργασίας καθώς και απασχόλησης
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως προσωπικό ασφαλείας
για την αντιμετώπιση θεομηνιών.
7. Την υπ’ αριθμ. 12687/882/7.3.2007 βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαι−
ούται η ύπαρξη πίστωσης στο προϋπολογισμό έτους
2007 ποσού 6.600 ευρώ για την αντιμετώπιση της
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού ασφα−
λείας λόγω εκτάκτων αναγκών (θεομηνίας), αποφα−
σίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Α΄
εξαμήνου έτους 2007 για το προσωπικό ασφαλείας για
την αντιμετώπιση θεομηνιών κατά υπηρεσία ως εξής:
Α/α

1
2

Υπηρεσία

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Γραφείο
Πολιτικής
Προστασίας

Αριθμός
Δικαιούχων

35

Συνολικός
αριθμός ωρών
υπερωριακής
απογευμ.
εργασίας κατά
υπηρεσία
700

Συνολικός
αριθμός ωρών
εργασίας κατά
τις Κυριακές
& εξαιρέσιμες
κατά υπηρεσία
200

2

160

30

Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης που ανέρχεται
στο ποσό των 6.600 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Ν.Δ. Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 7 Μαρτίου 2007
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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