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(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 34α του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται−
ρειών, όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22.4.2005).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη 200.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΝΟΜΟΣ Ανώνυμη
Εταιρεία» και καταρτίζουμε το καταστατικό της, το
οποίο έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΝΟΜΟΣ Ανώνυμη Εται−
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ρεία» και διακριτικό τίτλο «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις
της Εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται
η επωνυμία «ΝΟMOS Société Anonyme» και διακριτικό
τίτλο «NOMOS S.A.».
2. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμ−
φέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας
με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς
πόρους και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Εσωτε−
ρικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του ν.
3614/2007 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α) και τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η ανάληψη ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα
καθήκοντά τους ως δικαιούχοι έργων στα προγράμμα−
τα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς
πόρους.
β) Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραί−
τητων εγγράφων για ένταξη έργων των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, στα προγράμματα που χρηματοδοτού−
νται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.
γ) Η ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων, η λήψη των
απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημο−
πράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρηματοδοτού−
νται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
δ) Η υποστήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
για την διερεύνηση και προώθηση νέων αναπτυξιακών
δράσεων όπως έργα τεχνολογικής αλλαγής και και−
νοτομίας, δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
ενεργειακές δράσεις, δράσεις αποτροπής της εσωτε−
ρικής μετανάστευσης, κ.α.
ε) Η δραστηριοποίησή της ως ενδιάμεσου χρηματοοι−
κονομικού συμβούλου προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις και ιδίως για τη συμμετοχή τους σε μέσα χρη−
ματοδοτικής τεχνικής του άρθρου 24 του ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.07).
στ) Η συμμετοχή της στη δημιουργία ταμείων αστικής
ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267
Α΄/3.12.07).
ζ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των
Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.07).
η) Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις μη
διαχειριστικά επαρκών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δύνανται να απευθύνονται Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί
η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007). Σε ειδικές περιπτώ−
σεις, δύνανται να αναληφθούν και έργα Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, για τις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η δι−
αχειριστική τους επάρκεια.
Για τα ανωτέρω (β), (γ) και (η) η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. ενεργεί
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού
απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχει−
ριστής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη

τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του
έργου και ευθυνόμενη έναντι της αιτούσας Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών.
Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα
τεύχη δημοπράτησης, κλπ. παραδίδονται στην Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή
παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με πλήρη τεχνική
και οικονομική τεκμηρίωση.
Οι ανωτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από την ΝΟΜΟΣ
Α.E. είτε για μεμονωμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
είτε για λογαριασμό ομάδας Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων, όταν πρόκειται για έργα κοινού ενδιαφέροντος.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η Εται−
ρεία μπορεί:
α) να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, ή οποιοδήποτε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο
β) να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
και του αρθ. 34 του ν. 3614/2007.
Άρθρο 3
Έδρα
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα, υποκαταστήματα
και γραφεία της σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού
ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους
λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των
εργασιών των παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και
γραφείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμ−
βούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή
με μεταγενέστερες αποφάσεις του. Με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποιήσεως
του παρόντος άρθρου, η έδρα της εταιρείας δύναται να
μεταφερθεί σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα
της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
2. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της
ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ακόμη και στις
ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει ή αν
έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια
και αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης σύστα−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια
της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, το οποίο
διαιρείται σε διακόσιες (200) μετοχές ονομαστικής αξίας
χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ελ−
ληνικό Δημόσιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του
παρόντος καταστατικού.
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2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, μετά την κα−
ταβολή και της τελευταίας δόσης του μετοχικού κεφα−
λαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
με έκδοση νέων μετοχών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920.
3. Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εται−
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει
σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστο−
ποίηση της μερικής καταβολής ή μη, κατά τα ανωτέρω,
του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαί−
ου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής
ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη
της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση
δεν γίνεται με νέες εισφορές.
Εντός 20 ημερών από τη λήξη των προαναφερόμενων
προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτι−
κού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α
του κ.ν. 2190/1920.
5. Τιμή έκδοσης μετοχών: Η τιμή έκδοσης των νέων
μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο.
Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το
άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας
και τη τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθε−
ματικό λογαριασμό “από την έκδοση πάνω από το άρ−
τιο”. Η διαφορά αυτή δεν επιτρέπεται να διατεθεί για
διανομή μερίσματος ή ποσοστών. Το τμήμα της αξίας
κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής
αξίας της μετοχής.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού
μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς
και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιού−
νται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’
ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε
τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 6
Μετοχές
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αμεταβί−
βαστες και αδιαίρετες, ανήκουν δε στο σύνολό τους στο
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχι−
κών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουρ−
γούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν
χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με τη σφρα−
γίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και ένα
σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των
μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να
παραδοθούν στον μέτοχο προσωρινοί τίτλοι που έχουν
όλα τα στοιχεία των οριστικών. Οι προσωρινοί τίτλοι
ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι
εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών
τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετο−
χές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν
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σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες
μετοχές, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται:
(α) από την αποζημίωση για τις υπηρεσίες της στον
τομέα της διοίκησης και εκτέλεσης έργου και της υπο−
στήριξης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών και με κριτήριο το ποσό
του προϋπολογισμού του έργου που διαχειρίζεται,
(β) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δη−
μοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος
των υπηρεσιών διοίκησης και εκτέλεσης και παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης που προσφέρει,
(γ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγ−
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από
εθνικούς πόρους,
(δ) από χρηματοδότηση της ΕΝΑΕ. που αποφασίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιό της,
(ε) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληρο−
δοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Διοίκηση – Εκπροσώπηση
1. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμ−
φωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις Ανώνυμες Εται−
ρείες και ορίζεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων
Υπουργών. Πέντε μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου
του Προέδρου, προτείνονται από την ΕΝΑΕ., δύο μέλη
από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να
επαναδιοριστούν με όμοια απόφαση (των εποπτευό−
ντων Υπουργών) και μετά από γνώμη του διοικητικού
συμβουλίου της Ε.Ν.Α.Ε.
3. Αντικατάσταση συμβούλων: Σε περίπτωση θανά−
του, παραιτήσεως ή εκπτώσεως οποιουδήποτε μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, η αντικατάσταση γίνεται
με όμοια απόφαση (των εποπτευόντων Υπουργών) και
μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΑΕ,
εφόσον το μέλος είχε προταθεί από την ΕΝΑΕ.
Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητι−
κού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του, για
οποιαδήποτε λόγο, η θητεία του νεοεκλεγμένου προς
αντικατάστασή του, λήγει στον ίδιο χρόνο που θα έληγε
η θητεία του μέλους που αντικαταστάθηκε.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου (Δ.Σ.) και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας
υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ.
5. Η ΝΟΜΟΣ ΑΕ εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς
εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσω−
πο, το οποίο μπορεί και να μην είναι μέλος του Δ.Σ.
Άρθρο 9
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση
εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία
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τον Αντιπρόεδρό του, αποφασίζει για την ύπαρξη Διευ−
θύνοντος Συμβούλου και καθορίζει τις αρμοδιότητες και
ευθύνες του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου
μπορεί να συμπίπτει με αυτήν του Προέδρου, του Αντι−
προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή, εφόσον είναι μέλος
του Δ.Σ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη
πλειοψηφία, διορίζει τον γραμματέα του, ο οποίος μπορεί
να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ενώ τον Αντιπρόεδρο
αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
οριζόμενο από αυτό.
Άρθρο 10
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της
Εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του
αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από
αυτούς, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι
ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμ−
βούλιο συνεδριάζει επίσης εκτάκτως οποτεδήποτε, αν
ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή
του ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών
μελών του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε
(5) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, με
αναφορά στα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως να συ−
νεδριάζει και εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση
αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμ−
μετοχή τους στη συνεδρίαση.
Άρθρο 11
Λήψη αποφάσεων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνε−
δριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που παρίστανται
αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε
περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμ−
βούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται
με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, ενώ όταν αντι−
προσωπεύει και απόν μέλος διαθέτει δύο (2) ψήφους.
3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απου−
σιάζει, για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαι−
ούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, τον
οποίο διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα
ή τέλεφαξ, απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να
αντιπροσωπεύει πέραν του ενός απόντες.
Άρθρο 12
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Γραμματέας τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κα−

ταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από
τα μέλη που είναι παρόντα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρεί−
ται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσω−
πευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Μέλος που παρίσταται σε συνεδρίαση δεν
επιτρέπεται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της
συνεδρίασης, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρη−
ση της γνώμης του στο πρακτικό, εφόσον ήταν αντίθετη
προς τη ληφθείσα απόφαση. Άρνηση υπογραφής πρα−
κτικού από μέλος, το οποίο παρέστη στην συνεδρίαση,
δε συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως, η οποία
ελήφθη νομίμως, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της
αρνήσεως της υπογραφής. Αντίγραφα ή αποσπάσματα
πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπλη−
ρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους
τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Άρθρο 13
Αρμοδιότητες του Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
i) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει των
συνεδριάσεων αυτού,
ii) διευθύνει της εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ανώτατη εποπτεία της
εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για
τη λειτουργία της,
iii) εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και
ασκεί όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το
καταστατικό της Εταιρείας και από ειδικές αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε μέλος δικαιούται να πληροφορείται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή για την διαχείριση
της Εταιρείας και την εξέλιξη γενικά των εταιρικών
υποθέσεων.
Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει
τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,
αποφασίζει δε γενικώς για κάθε ζήτημα που την αφορά
και ενεργεί κάθε σχετική πράξη, εκτός από εκείνες που
ανήκουν κατά το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδι−
ότητα της Γενικής Συνέλευσης ή ορίζεται διαφορετικά
στο παρόν. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
i) Διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές
προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους,
παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα,
συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως και συνομολογεί
διαιτησίες.
ii) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και
ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα καθώς και
άλλα δικαιώματα, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση
της περιουσίας της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώ−
σεις, συνάπτει, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του
κ.ν. 2190/1920, κάθε είδους συμβάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15117

iii) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της
Εταιρείας, ρυθμίζει τις αποδοχές τους και παρέχει και
ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για
λογαριασμό της Εταιρείας.
iv) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή
οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή επιταγές και κάθε
τίτλο δε διαταγή.
v) Καθορίζει, γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
vi) Ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τα έργα της
Εταιρείας καθώς και τα βιβλία και το ταμείο της, κα−
ταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει
τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις
επισφαλείς απαιτήσεις.
vii) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρεί−
ας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι
εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, όποτε είναι
κατά νόμο απαραίτητο, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη
διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, που αποσκοπεί
στην πραγμάτωση των σκοπών της.
viii) Διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανά−
πτυξης της Εταιρείας.
ix) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε
Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 22 του ν. 3614/
2007, στις οποίες η ΝΟΜΟΣ ΑΕ αναλαμβάνει το ρόλο
του δικαιούχου, για την υλοποίηση δημοσίων έργων
των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
x) Ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής σε ότι αφορά
τη διαδικασία δημοπράτησης, ανάθεσης και διαχείρισης
κάθε είδους συμβάσεων. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει
για τη διαδικασία ανάθεσης και τους επιμέρους ειδικούς
όρους, εκδικάζει εντάσεις, αποφασίζει την ανάθεση,
εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης
και αποφασίζει κάθε τροποποίηση συμβατικών όρων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του
να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαι−
ώματα και τις αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού. Η αρμοδιότητα, ο τίτλος και
η εξουσία καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται
πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
για το διορισμό τους.
3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί
όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε άλλο πρό−
σωπο ακόμα και σε μη μέλος αυτού την εκπροσώπησή
της Εταιρείας, ύστερα από ειδική εντολή ή πληρεξούσιο
που καθορίζει την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού
του προσώπου.

αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται−
ρείας μπορεί να συγκροτηθούν Επιτροπές με γνωμο−
δοτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Γενικός Διευθυντής, Διευθύνουσα Επιτροπή,
Γνωμοδοτικές Επιτροπές

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση εκ−
δήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέω−
σης. Ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της
εταιρείας, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέ−
χει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, εισηγούμενος τα προς συζήτηση
θέματα. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθο−
ρίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευ−
θύνουσα Επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι

Άρθρο 16
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται
αποζημιώσεις για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε
μηνιαία βάση. Το ποσό της κάθε είδους αποζημίωσης
ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εται−
ρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται
απέναντι στην Εταιρεία, κατά την διοίκηση των εταιρι−
κών υποθέσεών της, για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως,
εάν ο ισολογισμός περιέχει ανακρίβειες ή ψευδείς δηλώ−
σεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της
Εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος
αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρη−
ματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιό−
τητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν
ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά
με πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή επικυρώνονται
από αυτή ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική από−
φαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς
πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του
εταιρικού συμφέροντος. Η ευθύνη αυτή αφορά και τα
πρόσωπα τα οποία, βάσει εξουσιοδότησης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ασκούν αρμοδιότητες αυτού.
2. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για την διοίκηση της
Εταιρείας, περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκό−
ντων τους. Τα μέλη του Δ.Σ. ως τέτοια δεν έχουν καμία
προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων ατομι−
κά. Ευθύνονται μόνον για την εντολή που τους ανατέθη−
κε απέναντι στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας κατά
τις διατάξεις του άρθρου 22β του κ.ν. 2190/1920.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές
και οι υπάλληλοί της, καθώς και τα ειδικώς εξουσιοδο−
τημένα πρόσωπα που βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του
παρόντος ασκούν αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, απαγορεύεται να επιδιώκουν κατ’ επάγγελμα
είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, σκοπό από
τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία ή να εκτελούν
εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς, ή να
συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που
επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, ή εν γένει να προβαί−
νουν σε ανταγωνιστικές πράξεις ή παραλείψεις χωρίς
προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περί−
πτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, η Εταιρεία
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δικαιούται αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρ−
μόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23
του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του
οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας
οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε
άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας
ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που
ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Οι σύμφωνες με τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εται−
ρειών αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν στο
Ελληνικό Δημόσιο και ασκούνται από τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίοι το
εκπροσωπούν και υπογράφουν τις σχετικές αποφάσεις.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφα−
σίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία.
3. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο
να αποφασίζει για:
i) Για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’ αυτήν από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού,
να προκαλέσουν τη σύγκλησή της.
ii) Την τροποποίηση του καταστατικού. Σε κάθε τροπο−
ποίηση του καταστατικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του κ.ν 2190/1920.
iii) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
iv) Τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών.
v) Για την έγκριση ή αλλαγή των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας που καταρτίζει το Διοικη−
τικό Συμβούλιο.
vi) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με
ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και την απαλλαγή αυτού και των ελεγκτών από
κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και μετά την ακρόαση της επί των πε−
πραγμένων εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του
άρθρου 22α του κ.ν 2190/1920.
vii) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως
της Εταιρείας.
viii) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας κα−
θώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό
αναθέτει στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 20
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
Το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους ασκούντες την
εποπτεία Υπουργούς ή από τους οριζόμενους από αυ−
τούς Υφυπουργούς ή Γενικούς Γραμματείς ή ανώτερους
υπάλληλους των ασκούντων την εποπτεία Υπουργείων.

Οι κατά το παρόν άρθρο παριστάμενοι Υπουργοί ή νό−
μιμοι εκπρόσωποί τους ασκούν σ’ αυτήν όλα τα δικαι−
ώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Δημοσίου
ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρείας.
Άρθρο 21
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή
στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας
ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικά, μία φορά
κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι μηνών από τη λήξη
της χρήσεως αυτής, και εκτάκτως, οποτεδήποτε κριθεί
αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική, εφόσον υποβλη−
θεί σχετική αίτηση από τους ασκούντες την εποπτεία
Υπουργούς. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων ύστερα
από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από
την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας
ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αίτησης.
2. Προσκλήσεις συμμετοχής: Οι εκπρόσωποι του Μετό−
χου προσκαλούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση
τουλάχιστον προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Η μέρα της
δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις
πρέπει να αναφέρουν τον τόπο με ακριβή διεύθυνση, την
ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της
ημερησίας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, τους
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και
ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα
μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν
τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή,
ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενι−
κής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή
οικονομική εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας.
3. Εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:
Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν και εξ αποστάσε−
ως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφό−
σον τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά
ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά έχουν αποσταλεί σε
αυτούς εκ των προτέρων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλ−
τια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να
γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέ−
τοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται
για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,
εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από
την εταιρεία δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία, σύγκληση, συ−
γκρότηση και λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 22
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του ορίζει γραμματέα της συνέλευσης.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.
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2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους
τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο ανα−
πληρωτής του, ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί−
ου εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, έχει δικαίωμα
να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά
τη λύση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκα−
θαρίσεως, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται
από έναν από τους εκκαθαριστές.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενι−
κής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε 20 ημέρες στα
Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης.
Άρθρο 23
Στελέχωση – Λειτουργία
1. Το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ Α.E. προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις Ανώνυμες
Εταιρείες ΟΤΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του
νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) αναλογικά εφαρμοζόμενων από
τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευ−
ρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι αποδοχές του προσωπικού της ΝΟΜΟΣ Α.E. κα−
θορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και είναι δυνατόν
να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμε−
νων στο δημόσιο τομέα.
3. Οι αποσπώμενοι στη ΝΟΜΟΣ Α.E. υπάλληλοι του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν
να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την
υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης
φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους
θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και
αποζημιώσεις. Στη περίπτωση αυτή, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η
χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επί−
δομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από την ΝΟ−
ΜΟΣ Α.Ε. δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1256/1982,
όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων στην
ΝΟΜΟΣ Α.E. υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα προέλευ−
σής τους.
Άρθρο 24
Ειδικά Θέματα
1. Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προσω−
πικό της ΝΟΜΟΣ Α.E., ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η
εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται
με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρ−
τίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά προηγούμενη
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ν.Α.Ε. Στον
Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγησή
τους και οι αποσπασμένοι στην ΝΟΜΟΣ Α.E. υπάλληλοι
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά τη
λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά
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στοιχεία αποστέλλονται από την ΝΟΜΟΣ Α.E. στον φο−
ρέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου
υπαλλήλου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. καταρτίζεται κανονισμός
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών
και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής
εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε
ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.
3. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225,
παράγρ. 1β του νόμου 3463/2006.
4. Το καταστατικό της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. ως προς τα ειδι−
κότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 25
Οικονομικός Έλεγχος − Ελεγκτές
1. Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε
ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές
που υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο και στους εποπτεύοντες Υπουργούς Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Εκλογή ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και
λογαριασμών της Εταιρείας, η τακτική Γενική Συνέλευση
εκλέγει έναν ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του,
σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του κ.ν 2190/1920. Οι
ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές
χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός επιτρέπεται
μετά την παρέλευση δύο (2) πλήρων εταιρικών χρήσεων.
Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση.
3. Δικαιώματα ελεγκτή: Ο ελεγκτής έχει, οποτεδήπο−
τε κατά την διάρκεια της θητείας του, το δικαίωμα να
ελέγξει οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εται−
ρείας και υποχρεούται, μετά την λήξη κάθε οικονομικού
έτους, να ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση και
τους εποπτεύοντες Υπουργούς, έκθεση για το πόρισμα
του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύ−
πτουν με σαφήνεια, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας
και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία, οι ετήσιοι
λογαριασμοί, που απεικονίζουν την οικονομική κατά−
σταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της
χρήσεως που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμά−
των χρήσεως και τα αποτελέσματα αυτής. Ο έλεγχος
αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική
Συνέλευση. Ο ελεγκτής έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να συ−
γκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή
συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο
εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής
αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου και έχει ως θέμα της ημερησίας διάταξής της τα
θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.
4. Διορισμός και αποποίηση: Εντός πέντε (5) ημερών
από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία
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εξέλεξε τον ελεγκτή, η Εταιρεία οφείλει να του ανα−
κοινώσει το διορισμό του. Σε περίπτωση που δεν τον
αποποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση,
θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και έχει όλες τις ευθύνες
και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν 2190/1920.

ξης αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 26

Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό,
κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος,
εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσε−
ται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού
ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομι−
κών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.
Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων
παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986.

Εταιρική χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις
1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, οπότε και
διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα
λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2010.
2. Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Οι
λογαριασμοί κλείνουν και οι ετήσιες οικονομικές κα−
ταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,
42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κ.ν 2190/1920. Οι
οικονομικές καταστάσεις, μαζί με την ετήσια έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους και
την έκθεση του ελεγκτή, υποβάλλονται προς έγκριση
στους εποπτεύοντες Υπουργούς και την τακτική Γενική
Συνέλευση.
3. Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων: Ο ισολογι−
σμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο
πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων με τα πιστοποιη−
τικά ελέγχου δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχι−
στον πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ.1 εδ. β του κ.ν
2190/1920:
i) σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 3757/1957 και έχουν
ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,
ii) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.2 του κ.ν 2190/1920
και
iii) στο τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυ−
βερνήσεως.
4. Υπογραφή οικονομικών καταστάσεων: Για να ληφθεί
από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις
οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από
τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από
i) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον
αναπληρωτή του,
ii) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του (α)
από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται
από αυτό,
iii) τον Γενικό Διευθυντή και
iv) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Όλοι οι παραπάνω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο
κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας
υποχρεούνται να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους στη
Γενική Συνέλευση με έγγραφο.
5. Αντίγραφο του ισολογισμού με σχετική έκθεση του
Δ.Σ. και των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης από την Εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20)
επίσης μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την
Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυ−
*02012021906090012*

Άρθρο 27
Απαλλαγές

Άρθρο 28
Διάλυση
1. Η Εταιρεία λύεται:
i) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της,
ii) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβά−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3
και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920,
iii) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης,
iv) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48
και 48α του κ.ν. 2190/1920.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού
που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν 2190/1920,
είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαί−
ου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, να
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφα−
σίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου.
Άρθρο 29
Εκκαθάριση
1. (α) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης,
τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Η
Γενική Συνέλευση, με την απόφασή της περί λύσεως της
Εταιρείας, ορίζει και τους εκκαθαριστές αυτής.
2. Αρμοδιότητες εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθι−
στούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπά−
γεται αυτοδικαίως την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες
του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε αρμοδιότητα που
ανατίθεται σ’ αυτούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η
ευθύνη των εκκαθαριστών έναντι της εταιρείας είναι όμοια
με αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:
i) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, μόλις αναλά−
βουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό,
που τον δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. &
Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τον υπο−
βάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι
εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό, σύμφωνα με το
άρθρο 7α παρ. ιβ΄ του κ.ν 2190/1920, και προκαλούν τις
δημοσιεύσεις των παρ.ιγ’ και ιδ’ του παραπάνω άρθρου.
Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι
εκκαθαριστές και με τη λήξη της εκκαθάρισης.
ii) Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση
να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της Εταιρείας και
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να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση,
εφόσον είναι τρεις, τη λαμβάνουν με πλειοψηφία. Για
το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα
τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη
εκτέλεση της εντολής τους.
iii) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς κα−
θυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να
μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλή−
σουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με
αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της
εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν
τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύ−
νολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία
της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη
λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών
από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής
της μπορούν να ζητήσουν κατά τη διαδικασία που μνημο−
νεύεται στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 τον καθορισμό
της κατώτερης τιμής πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή
τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε
αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε
τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Επιπλέον, οι εκκαθαριστές
μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές
Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν
τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλό−
γως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική
εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περί−
πτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά
της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
iv) Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πεντα−
ετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβά−
νει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης,
τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ−
τείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά
μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από
δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων
είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή
αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, ανα−
διαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη
νέων. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο
εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί,
ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την
έγκριση του σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.
4. Προϊόν εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της
Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της,
ανήκει στο Δημόσιο, ως αποκλειστικό μέτοχο αυτής.
Άρθρο 30
Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέ−
λευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται,
συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις σχετικές δια−
τάξεις του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές
ενεργούν όσα με το παραπάνω άρθρο το καταστατικό
επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση
και οι εποπτεύοντες Υπουργοί εγκρίνουν τους τελικούς
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ισολογισμούς της εκκαθάρισης και την απαλλαγή των
εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
Άρθρο 31
Γενική Διάταξη
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το καταστα−
τικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3614/2007 και
κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 32
Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που καθορί−
ζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, καλύπτεται
ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκπρόσωποι του
Ελληνικού Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση και για την
άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων ορίζονται οι Υπουρ−
γοί Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβληθεί
από το Ελληνικό Δημόσιο ως ακολούθως:
Εντός δύο μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα κατα−
βληθεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εκ ποσοστού
35%, ήτοι ποσό εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ το δε
υπόλοιπο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εκ ποσοστού
65%, ήτοι ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ
θα καταβληθεί έως την 31.12.2009.
Άρθρο 33
Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζο−
νται οι εξής:
α) Κωνσταντίνος Τάτσης του Γεωργίου, συνταξιούχος
ιατρός, πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας
– Καβάλας – Ξάνθης, με Α.Δ.Τ. Θ 697094,
β) Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης, του Γεωργίου, δικηγόρος,
Νομάρχης Δράμας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 903667,
γ) Ηλίας Βλαχογιάννης του Γεωργίου, απόστρατος
Ελληνικής Αστυνομίας, Νομάρχης Τρικάλων, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 604662,
δ) Ιωάννης Μίχας του Δημητρίου, ναυπηγός, Νομάρχης
Πειραιά, με Α.Δ.Τ. Ξ 156539,
ε) Ιωάννης Στρατάκης του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός,
Νομαρχιακός Σύμβουλος Φλώρινας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 292707,
στ) Θεόδωρος Κουρτσούνης του Παναγιώτη, δικηγό−
ρος, με ΑΔΤ Σ 126659,
ζ) Εριέττα Καραγιάννη του Γερασίμου, δικηγόρος, με
ΑΔΤ ΑΕ 630937,
η) Δημήτριος Σουσούνης του Νικολάου, οικονομολό−
γος, προϊστάμενος της Ειδικής υπηρεσίας Αρχής Πλη−
ρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με
ΑΔΤ ΑΕ 139657,
θ) Ιωάννης Φίρμπας του Πάνου, οικονομολόγος, προϊστά−
μενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργεί−
ου Οικονομίας & Οικονομικών, με ΑΔΤ Ξ 178720.
Άρθρο 34
Ορισμός ελεγκτών πρώτης εταιρικής χρήσης
Ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας για την πρώτη
εταιρική χρήση, ορίζεται ο Ανάγνος Λυμπέρης του
Θεοδώρου, που γεννήθηκε στην Ορεινή νομού Ηλείας
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το έτος 1943 και κατοικεί στη Λυκόβρυση, οδός Μάρ−
κου Μπότσαρη, αριθμός 20, πτυχιούχος Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. Ξ 113140 (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
11241), ο οποίος ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία Ορκω−
τών Λογιστών με την επωνυμία BDO Πρότυπος Ελληνι−
κή Ελεγκτική ΑΕ. Αναπληρώτριά του ορίζεται η Ελπίδα
Λεωνίδου του Χρήστου, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1970 και κατοικεί στο Χαϊδάρι, οδός Γαβριάς
6, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
Α.Δ.Τ. ΑΖ 001355, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801, η οποία ανήκει
στην Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την
επωνυμία Grant Thornton.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ &
ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακρι−
τικό τίτλο «DEMGAVRIEL & CO LTD» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Με την υπ’ αριθμ. 28597/ΥΠΕ/5/00646/Ε/ν. 3299/2004/
5.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «DEMGAVRIEL & CO LTD» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με τα κίνητρα
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής λιπασμάτων από ξηρή ανάμειξη στη ΒΙ.ΓΙΕ.
Βόλου, του Δήμου Βόλου, του Νομού Μαγνησίας, συνο−
λικής επιχορηγούμενης δαπάνης ύψους τριών εκατομ−
μυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.950.000) ευρώ
και συνολικής δαπάνης με επιδότηση χρηματοδοτικής
μίσθωσης ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πε−
νήντα έξι χιλιάδων (1.456.000) ευρώ, δηλαδή συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού πέντε εκατομμυρίων τε−
τρακοσίων έξι χιλιάδων (5.406.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης ύψους
3.950.000 € και σε 35% επί του κόστους της επένδυ−
σης με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους
1.456.000 € δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο
τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (1.382.500)
ευρώ και ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
πεντακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσια (509.600) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις
απασχόλησης (6 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής:
26. 2. 2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 9704
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6496/2.4.2002 (ΦΕΚ 465
15.2.2002) αρχικής απόφασης μας «Περί ανωτάτου
ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτο−
διοικήσεις Άρτας − Θεσπρωτίας − Ιωαννίνων Ν. Πρέ−
βεζας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
4. Το ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στην
Δημόσια Διοίκηση κ.λ,π. και ιδιαίτερα το άρθρο 25 που
με την παράγραφο 6 αυτού ορίζεται ότι αντί των κοι−
νών υπουργικών αποφάσεων της παρ.3 του άρθρου 2
του ν. 2685/1999 εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του
αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,
προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 6496/2.4.2002 (ΦΕΚ 465 /15.4.2002/τ.
Β΄) αρχική απόφασή μας για τον καθορισμό του αριθμού
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, των με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειάς μας.
6. Τις υπ’ αριθμ. 23457/25.10.2007 (ΦΕΚ 2231/τ. Α΄),
170/16.1.2007 (ΦΕΚ 201/τ.Β΄), 8930/20.7.2005 και 11312/
14.5.2002 αποφάσεις μας με τις οποίες τροποποιούμε και
συμπληρώνουμε την ανωτέρω αρχική μας απόφαση.
7. Την ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μας από−
φασης 6496/2002 «Περί ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας».
8. Το υπ’ αριθμ. 7393/11.5.2009 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων με το οποίο ζητείται και κρίνεται αναγκαίος
λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων ο ετήσιος συμψη−
φισμός των 120 ημερών για τις κάτωθι κατηγορίες και
κλάδους υπαλλήλων, ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων και ΠΕ Περιβάλλοντος, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
6496 /2.4.2002 αρχική απόφασή μας «Περί ανωτάτου
ορίου επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις της Περιφέρειάς μας» και η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 465/τ. Β΄ καθώς και τις τροποποιητικές αυτής
11312/14.5.2002, 8930/20.7.2005, 170/16.1.2007 που αφορούν
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, ως ακολούθως:
Στην σελίδα 6307 του ως άνω ΦΕΚ και στο Κεφάλαιο
Β΄ που αφορά τον ετήσιο συμψηφισμό των κατά μήνα
ημερών με ανώτατο όριο τις είκοσι (20) ημέρες κατά
μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εκατό είκοσι ημερών
(120) λόγω τις ιδιομορφίας των εργασιών προστίθεται
οι κάτωθι κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στ) ΠΕ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ζ) ΠΕ Περιβάλλοντος.
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν θα απαι−
τηθεί δαπάνη.
Κατά τα λοιπά οι υπ’ αριθμ. 6496/2.4.2002, 11312/
14.5.2002, 8930/ 20.7.2005, 170/16.1.2007, 27810/4.2.2008,
48820/11577/10.7.2008 αποφάσεις μας ισχύουν ως
έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 4 Ιουνίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
F
Αριθμ. 2742
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3908/26.10.2004 άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. Κερδ)
στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΚΡΙΠΑ−
ΡΑΚΟΣ − Μ.Φ.Η. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δι−
ακριτικό τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΒΙΛΛΑ ANNA−ΜΑΡΙΑ» ή «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙ−
ΚΙΩΜΕΝΩΝ VILLA ANNA−MARIA» που βρίσκεται στη
Βάρκιζα του Δήμου Βάρης Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994
τ. Β΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση
διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−
νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ. Β΄).
3. Το ν. 2345 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ−
στασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 213/1995 τ. Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ 3176/29.5.1996 υπουργι−
κή απόφαση «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 455/14.6.1996 τ. Β΄),
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.
81551/2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1136/6.7.2007) και
ισχύει μέχρι σήμερα.
5. Την υπ’ αριθμ. 3908/26.10.2004 απόφασή μας περί
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ − Μ.Φ.Η. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙ−
ΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ» ή «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙ−
ΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ VILLA ANNA MARIA» στο κτίριο που
βρίσκεται στην οδό Ρόδου 13 και Θάσου στη Βάρκιζα
του Δήμου Βάρης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθ. 2742/21.5.2009 υπεύθυνη δήλωση του
ιατρού με ειδικότητα καρδιολογίας κου Βαρβαρίγου Νι−
κόλαου του Χαραλάμπους, με συνημμένα δικαιολογητικά,
για ανάληψη καθηκόντων επιστημονικού υπευθύνου της
«Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ − Μ.Φ.Η. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε αντι−
κατάσταση του Σαράφη Βασίλειου, αποφασίζουμε:
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1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3908/26.10.2004 χορηγη−
θείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ. Ηλικιωμένων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (Μ.Φ.Η. Κερδ) στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ − Μ.Φ.Η. ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ» ή «ΜΟ−
ΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ VILLA ANNA MARIA»
στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ρόδου 13 και Θάσου
στη Βάρκιζα του Δήμου Βάρης Αττικής και ορίζουμε ως
Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας τον ιατρό καρδι−
ολόγο, με AM ΙΣΑ 040434, ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟ του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ αντί του Σαράφη Βασίλειου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η παραπάνω τροπο−
ποιούμενη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Παλλήνη, 3 Ιουνίου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Μηλάκη Βιργινία του Γεωργίου και
της Βασιλείας.
Με την υπ’ αριθμ. 3486/15.5.2009 απόφαση της Νομάρ−
χη Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού στην Μηλάκη Βιργινία του Γε−
ωργίου και της Βασιλείας.
Η Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΟΥΔΑΚΗ
F
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Παπαχρονάκη Εμμανουέλα του
Εμμανουήλ και της Μαρίας.
Με την υπ’ αριθμ. 3955/27.5.2009 απόφαση της Νομάρ−
χη Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού στην Παπαχρονάκη Εμμανουέλα
του Εμμανουήλ και της Μαρίας.
Η Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΟΥΔΑΚΗ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Τσέκου Φανή του Ισαάκ και της
Ελευθερίας.
Με την υπ’ αριθμ. 3870/27.5.2009 απόφαση της Νομάρ−
χη Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσέκου Φανή του Ισαάκ
και της Ελευθερίας.
Η Νομάρχης κ.α.α.
Η Αντινομάρχης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΟΥΔΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 46
(8)
Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο
Δήμο Κολυμβαρίου για την μεταφορά προσωπικού
της Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Κολυμβαρίου».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 250−270 του ν. 3463/2006
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
25 του ν. 3613/2007.
2. Την υπ’ αριθμ. 170/2008 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου με την οποία έγινε η μετατροπή της
«Δημοτικής Επιχείρησης Κολυμβαρίου» σε κοινωφελή
Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελή επιχείρηση
Κολυμβαρίου», και την υπ’ αριθμ. 11886+11885/08 όμοια

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 441/τ. Β΄/11.3.2009.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου
μας, στον οποίο δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
ιδιωτικού δικαίου.
4. Τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Κολυμβαρί−
ου.
5. Το γεγονός ότι στην Δημοτική επιχείρηση υπη−
ρετούσαν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι
31.12.2005, δύο εργαζόμενοι, αποφασίζουμε:
Α) Μεταφέρονται και εντάσσονται σε συνιστώμενες
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας,
οι παρακάτω εργαζόμενοι πλεονάζων προσωπικό της
Δημοτικής επιχείρησης Κολυμβαρίου, χωρίς αίτησή
τους, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου,
ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓ. ΚΛΑΔΟΣ. ΕΙΔΙΚ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
TE ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.5.2004
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.12.2002
Β) Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν σμού του Δήμου έτους 2009. Για τα επόμενα έτη προ−
με οποιονδήποτε τρόπο.
καλείται ετήσια δαπάνη ύψους περίπου 41.450,00 ευρώ,
Γ) Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπο−
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από λογισμούς.
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά−
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α, λαμβανομένης υπό−
Κυβερνήσεως.
ψη της προϋπηρεσίας τους.
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της
Κολυμβάρι, 16 Απριλίου 2009
απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
Ο Πρόεδρος
30.000,00 χιλιάδων ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α 20−
6021, 20−6052.01, 30−6021, 30−6052.01 του προϋπολογι−
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στις υπ’ αριθμ. 2/52971/0022/31.8.2007 και 2/52970/0022/
31.8.2007 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
1781/Β΄/5.9.2007, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) Στη σελ. 25754, επί της παρ. 5 του προοιμίου της
υπ’ αριθμ. 2/52971/0022/31.8.2007 κοινής υπουργικής
απόφασης διορθώνεται
το εσφαλμένο: «είναι επιφορτισμένοι............... και Εθνικών
πιστώσεων»,
στο ορθό «μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς
λόγους.».
β) Στη σελ. 25755, επί της παρ. 5 του προοιμίου της
υπ’ αριθμ. 2/52970/0022/31.8.2007 κοινής υπουργικής
απόφασης διορθώνεται

το εσφαλμένο: «είναι επιφορτισμένοι............... και Εθνικών
πιστώσεων»,
στο ορθό: «μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς
λόγους.».
(Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
F
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 27870/1084/26.5.2009 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1088/Β΄/5.6.2009, διορθώνεται η παράγραφος 1 της
απόφασης,
από το εσφαλμένο: «Εγκρίνουμε τη λειτουργία
τμήματος σύνθεσης στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού»
στο ορθό: «Εγκρίνουμε τη λειτουργία σχολής
σαξοφώνου στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού».
(Από το Υπουργείο Πολιτισμού)
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