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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3122.1/4885/01 (1)
  Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήµα−

τος της Εταιρείας ISOLDE MARITIME SERVICES LTD. 
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17−4−1968).
β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/31−8−1994).
δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25−7−1997).
ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27−12−2005).
στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/

4−3−2009).

ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/
29−4−2013).

η. του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

θ. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27−1−2015) «Σύσταση 
και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής 
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ι. του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−01−2015) «∆ιορισµός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/τ.Β΄) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών − Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄) και 
1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄) κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και 
Εµπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. της µε αριθ. Υ5 Απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
204/τ.Β΄/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ιγ. της µε αριθ. Υ92 Απόφασης του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 285/τ.Β΄/25−02−2015) «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 
και Τουρισµού Θεόδωρο ∆ρίτσα».

2. Το αριθ. 8021684/17−06−2015 παράβολο ∆ΟΥ Γ΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.

3. Την από 18 Ιουνίου 2015 αίτηση της εταιρείας 
ISOLDE MARITIME SERVICES LTD, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουµε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήµατος της εταιρείας ISOLDE MARITIME 
SERVICES LTD. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και µε το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 µε το 
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε µεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
µε Ελληνική ή ξένη σηµαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, µε εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εµπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
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που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις 
παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστηµα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. H µεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιµέλεια κάθε 
θέµατος σχετικού µε τις εργασίες αυτές.

β. Η µεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιµέλεια 
κάθε θέµατος σχετικού µε την εργασία αυτή.

γ. Η µεσιτεία για τη ναυπήγηση, µετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιµέλεια κάθε 
θέµατος σχετικού µε τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές µε την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωµών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασµών σε συνάλλαγµα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστηµα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία ISOLDE MARITIME SERVICES LTD. που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωµένη µέσα σε 
δύο µήνες από την δηµοσίευση της απόφασης αυτής 
να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού (∆ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολα−
ρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε την διαδικασία του 
άρθρου 4 του ΑΝ 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και µε το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην 

Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού (∆ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονοµικών (∆ιεύθυνση Εφαρµογής Άµεσης Φορολογίας).

β. Να ενηµερώνει µέσα στον µήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά µε τη ∆/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήµατός της στην Ελλάδα, 
το αντικείµενο των εργασιών του, τον αριθµό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαµονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ΄ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγµα, το οποίο µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα, 
ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγµα, 
το οποίο µετατρέπεται σε εθνικό νόµισµα, ή και σε 
ευρώ πιστοποιείται µε την προσκόµιση στα Υπουργείο 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (∆ιεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και ∆ιεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση Εφαρµογής 
Άµεσης Φορολογίας). των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγµα που εισήχθη και µετετράπη σε εθνικό νόµισµα 
καθώς και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωµών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. Η ΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 µε την οποία 
ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγµα που εισήχθη και µετατρά−
πηκε σε εθνικό νόµισµα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγµατος ή ευρώ που 
χρησιµοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγµατος ή ευρώ που 
χρησιµοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωµών για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη ∆ήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εµφανίζονται και στα τηρούµενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, µαζί µε τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε µεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυµίας της, του αντικειµένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτι−
λίας και Τουρισµού (∆ιεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας 
και ∆ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονοµικών 
(∆ιεύθυνση Εφαρµογής Άµεσης Φορολογίας) µέσα σε 
δεκαπέντε ηµέρες από την µεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών µε κοινοποίηση 
και στα Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 
και Τουρισµού (∆ιεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και 
∆ιεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τµήµατα Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κάθε µεταβολή σχετικά 
µε την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του 
προσωπικού αυτού εντός 10ηµέρου από της συντελέ−
σεώς της.

ε. Να τακτοποιεί µέσα σε δύο µήνες όλες τις προς 
το ∆ηµόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήµατος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάµειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από µέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστηµα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες µέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται µε την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστηµα που προβλέπει το άρθρο 1 µέσα σε 
τρεις (3) µήνες από την ηµέρα που ισχύει η απόφαση 
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αυτή ή δεν καταθέσει εµπρόθεσµα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Του−
ρισµού (∆ιεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και ∆ιεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση 
Εφαρµογής Άµεσης Φορολογίας) µέσα στην παραπάνω 
τρίµηνη προθεσµία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήµατός της που ιδρύεται µε την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή µπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, µετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρµογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 1714/75275 (2)
Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδια−

γραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτε−
ροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 
παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την 
πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και κατα−
γραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 

«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση 
ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 15).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 
Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τη με αριθμ. 4333/58520/27−05−2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη 
Σγουρίδη. (ΦΕΚ Β΄ 1005).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των ελάχιστων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να 
πληρούν και του ελάχιστου εξοπλισμού που πρέπει να 
διαθέτουν οι χώροι πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμι−
ων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού), που διατίθενται στους εθελοντές κτηνιάτρους 
για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και 
καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της δι−
αδικασίας παραχώρησής τους.

Άρθρο 2 
Ορισμοί − Αρμόδιες αρχές

1. Εθελοντής κτηνίατρος, για το σκοπό της παρούσας, 
νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ασκεί 
το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του κτηνιάτρου 
και προσφέρει εθελοντική εργασία, δηλαδή μη αμει−
βόμενη, μη κερδοσκοπική και με ελευθερία βούλησης .

2. Αρμόδια αρχή παραχώρησης είναι ο ΟΤΑ α΄ ή β΄ 
βαθμού που διαθέτει σε εθελοντή κτηνίατρο χώρο για 
την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και κατα−
γραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 3
Διαδικασία παραχώρησης χώρων

1. Η παραχώρηση της χρήσης χώρου των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματο−
ποίηση των πράξεων του άρθρου 1, γίνεται με απόφαση 
του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στη σχετική απόφαση αναφέρεται και η διάρκεια της 
παραχώρησης. Η απόφαση παραχώρησης κοινοποιείται 
στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας 
και Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για την παραχώρηση χώρου ο εθελοντής κτηνία−
τρος καταθέτει στην αρμόδια αρχή παραχώρησης αί−
τηση−υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 υπουργικής απόφασης. Με 
την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώ−
νει τα προσωπικά του στοιχεία, ζητά την παραχώρηση 
χώρου που πληρεί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι θα πραγματοποιεί 
τις πράξεις του άρθρου 1 εθελοντικά.

3. Η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ει−
δικότητας κτηνιάτρου ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγ−
γέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ή, στην περίπτωση 
κτηνιάτρων υπηκόων κρατών−μελών της ΕΕ, την βεβαί−
ωση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ 165261/ΙΑ/2010 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην 
Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 5 έως και 9 του Π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ Β΄ 2157), 
όπως ισχύει.

β) έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου ή αρμόδιων 
Δήμων στην εποπτεία των οποίων βρίσκονται τα προς 
στείρωση, σήμανση και καταγραφή, από τον ενδιαφε−
ρόμενο, αδέσποτα ζώα, στην οποία θα αναγράφεται ο 
κατά προσέγγιση αριθμός και το είδος των αδέσποτων 
ζώων που θα στειρωθούν, θα σημανθούν και θα κα−
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ταγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τα 
οποία έχουν περισυλλέγει σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

γ) αναλυτικό σχέδιο των εργασιών που πρόκειται να 
διενεργηθούν στο οποίο θα αναφέρονται:

αα) η χρονική διάρκεια των εργασιών και
ββ) ο εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά σκευάσματα 

που θα χρησιμοποιηθούν.

Άρθρο 4 
Όροι λειτουργίας των παραχωρούμενων 

εγκαταστάσεων − χώρων

1. Οι παραχωρούμενοι χώροι πρέπει:
α) να βρίσκονται σε ισόγειο ή υπόγειο όροφο με εί−

σοδο ανεξάρτητη, χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για 
την πρόσβαση των ζώων στο χώρο,

β) να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 20τμ,
γ) να είναι διαχωρισμένοι μονίμως ή με κινητό χώρισμα 

σε χώρο διενέργειας των στειρώσεων − ανάνηψης των 
ζώων και χώρο αναμονής των προς στείρωση ζώων,

δ) να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζε−
στού − κρύου νερού και

ε) να διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας 
του χώρου

2. Ο κτηνιατρικός εξοπλισμός ο οποίος διατίθεται από 
τον εθελοντή κτηνίατρο πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον:

α) φορητό χειρουργικό τραπέζι,
β) πηγή κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού του χει−

ρουργικού πεδίου,
γ) παροχή οξυγόνου χειροκίνητου τύπου, π. χ. ανα−

πνευστικός ασκός τύπου ambu,
δ) οροστάτη (για την συγκράτηση φιάλης παροχής 

θεραπευτικών διαλυμάτων, ορών),
ε) κλωβό μεταφοράς και ανάνηψης για μεγαλόσωμα 

και μικρόσωμα ζώα,
στ) κλίβανο αποστείρωσης των χειρουργικών εργα−

λείων και χειρουργικές ποδιές ,
ζ) χειρουργικά εργαλεία, ζυγό μέτρησης βάρους των 

ζώων, αναλώσιμα υλικά και φάρμακα και ψυγείο διατή−
ρησης τους, εφόσον απαιτείται,

η) στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο και θερ−
μόμετρο και

θ) ηλεκτρική κουρευτική μηχανή

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις του εθελοντή κτηνιάτρου

Ο εθελοντής κτηνίατρος υποχρεούται:
α) να καταχωρίζει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, τα ζώα στα 
οποία έκανε την ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον είναι 
πιστοποιημένος σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και να 
αποστέλλει στο τέλος των εργασιών του τα στοιχεία 
των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία στείρωσης, 
ημερομηνία σήμανσης, αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης) 
στον αρμόδιο Δήμο, στην εποπτεία του οποίου βρίσκο−
νται τα ανωτέρω ζώα, προκειμένου να διατηρούνται 
στο αρχείο του.

β) εφόσον πρόκειται για εθελοντή κτηνίατρο πά−
ροχο υπηρεσιών, υπό την έννοια του Π.δ. 38/2010 (Α΄ 
78), να αποστέλλει στο τέλος των εργασιών του τα 
στοιχεία των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία 
στείρωσης, ημερομηνία σήμανσης) στον αρμόδιο 

Δήμο, στην εποπτεία του οποίου βρίσκονται τα ανω−
τέρω ζώα, προκειμένου να διατηρούνται στο αρχείο 
του και να γίνει η καταγραφή τους στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων,

γ) να καθαρίζει και να απολυμαίνει το χώρο με τη 
χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων μετά το τέλος των 
εργασιών του,

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 28187/Δ9/7864 (3)
    Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΜΠΟΥΓΙΑ

ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδη−

μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄)

β) του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο−
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄), όπως ισχύει και του Ν. 4250/2014

γ) του Β.δ. 404 και 405/1971
δ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), όπως ισχύει.
ε) του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄) «Αντιμετώπιση της 

παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας»

2. Τις με αριθμ. 30301/139/17−9−13 (ΦΕΚ 2322/τ.Β΄/17−
9−2013), 31992/154/1/1−10−2013 (ΦΕΚ 2450/τ.Β΄/1−10−2013) 
και 30960/94/11−9−14 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 
2458/Β΄/16−9−14) κοινών υπουργικών αποφάσεων των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Δι−
ακυβέρνησης και Υπουργού Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης 
και Πρόνοιας περί κατάργησης οργανικών και προσωπο−
παγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου χρόνου, προσωπικού του Οργανισμού.

3. Την με αριθμ. Φ80000/22377/6111/27−5−2015 Διαπι−
στωτική Πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δη−
μοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1066/τ.Β΄/5−6−2015, για την 
επανασύσταση διακοσίων πενήντα μίας (251) καταργη−
θέντων οργανικών και προσωρινών−προσωποπαγών θέ−
σεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ.

4. Τη με αριθμ. 93601/7/11/2013 πράξη θέσης σε διαθε−
σιμότητα του Διοικητή του ΟΑΕΔ, η οποία εγκρίθηκε 
με την με αρ. 44455/2388/20−12−13/ απόφαση της Γενι−
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κής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού Μητρώου της ΜΠΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου, κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ−
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, βαθμού Ε΄, η εν λόγω υπάλληλος εμπίπτει 
στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4325/2015.

6. Την με αριθμ. 38514/13−5−15 αίτηση της υπαλλήλου 
περί επαναφοράς της στην Υπηρεσία.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΟΑΕΔ, ύψους ευρώ: 1767,86.

8. Την αριθμ. 48415/16/6/2015 πράξη της Διοικήτριας 
του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. 48475/16−
6−2015 έγγραφο του Οργανισμού, διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά της ΜΠΟΥΓΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, κατηγορίας ΥΕ, του 
κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, με τον ίδιο 
βαθμό Ε΄ που κατείχε και μισθολογικό κλιμάκιο 1, που 
υπάγονταν η υπάλληλος, κατά το χρόνο θέσης της σε 
διαθεσιμότητα, στη θέση που κατείχε, λόγω της προ−
βλεπόμενης αυτοδίκαιης επανασύστασης του καταρ−
γηθέντος κλάδου και της ειδικότητας δυνάμει της αρ. 
Φ80000/22377/6111/27−5−2015 Διαπιστωτικής Πράξης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύτηκε στο αρ. 
ΦΕΚ 1066/τ.Β΄/5−6−2015, για την επανασύσταση κλάδων 
και ειδικοτήτων (για το προσωπικό των κλάδων και 
ειδικοτήτων του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
F

    Αριθμ. 36195/19821 (4)
Έγκριση της υπ' αρ.612/2014 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης μίας (1) προσω−
ποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμο−
γή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

   Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27−1−2010) «Οργανι−

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/τ.Α΄/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις».

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών».

ζ) την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

2. Την υπ’ αριθμ. 455/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Πειραιώς, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή 
του Ιωάννη Αλεξανδρόπουλου του Πέτρου, κατά του 
Δήμου Πειραιά, και αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων συνδέ−
εται με τον εναγόμενο με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου.

3. Την υπ’ αριθμ. 1021/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με θέμα τη μη άσκηση 
περαιτέρω ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθμ. 455/2014 
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

4. Το υπ’ αριθμ. 216/2014 (ορθή επανάληψη) Πιστοποιη−
τικό του Εφετείου Πειραιώς, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από 
οποιονδήποτε, κατά της υπ’ αριθμ. 455/2014 απόφασης 
του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς.

5. Την υπ’ αριθμ. 612/10−11−2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης μίας (1) προσωπο−
παγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή αμε−
τάκλητης δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 612/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρ−
μογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
του Πέτρου

ΔΕ Οδηγός 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
5.838,00 € περίπου η οποία έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2015 
σε βάρος του Κ.Α. 20.6021.01. Ανάλογη δαπάνη ύψους 
10.000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στον αντίστοιχο ΚΑ 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 44919 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Κω Νομού Δωδε−
κανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩ−
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ (ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ)». 

   Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 112, 225, 238 και 280 

παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
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τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 269 και 270 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 «Kύρω−
ση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2013).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 51 του 
Ν. 3905/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015).

6. Το Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

7. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 90 του Π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δα−
πανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

8. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−01−2011 εγκύκλιο υπ’ 
αριθ. 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων.

10. Την υπ’ αριθμ. 77556/28−12−1988 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/Β΄/30−12−1988), 
με την οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.δ. 76/1985, η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του 
Δήμου Κω «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ 
(ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
15683/01−12−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2623/Β΄/24−12−2008).

11. Το υπ’ αριθ. 11427/21−04−2015 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν 
απαγορεύεται η τροποποίηση ως προς το σκοπό της 
υπ’ αριθ. 77556/28−12−1988 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, προκειμένου να 
περιληφθεί στους σκοπούς της και λειτουργία τηλεο−
πτικού σταθμού.

12. Το υπ’ αριθμ. 15982/09−03−2015 έγγραφό μας.
13. Τη σε ορθή επανάληψη αριθ. 210/2015 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κω περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιο−
φωνίας του Δήμου Κω με την επωνυμία ««ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ (ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ)».

14. Την υπ’ αριθμ. 20140/12−06−2015 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, με την 

οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω−
ση ποσού 150.000,00 € στον οικείο προϋπολογισμό οικ. 
Έτους 2015, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτικής Επι−
χείρησης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου 
Κω με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ−
ΜΟΣ ΚΩ (ΔΗ.ΡΑ.Σ. ΚΩ)», η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ»

Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑ−
ΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ» με δ.τ. ΔΗ.ΡΑ.Σ.ΚΩ.

Άρθρο 2
«ΣΚΟΠΟΣ»

Σκοποί της επιχείρησης είναι η ίδρυση, εγκατάσταση 
και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς επίσης η 
ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθ−
μού και διαδικτυακής παρουσίας του σταθμού.

Άρθρο 3
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

1. Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7μελες) 
διοικητικό συμβούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές από το δημοτικό συμβούλιο και 
θα λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η σύνθεση των μελών θα είναι σύμφωνα 
τις διατάξεις του αρθρ. 278 του Π.Δ/τος 410/1995, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλί−
ου θα είναι πενταετής και θ’ ακολουθεί τη θητεία της 
δημοτικής περιόδου.

Άρθρο 7
«ΠΟΡΟΙ»

Πόροι της Επιχείρησης είναι:
1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κω που 

θα ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €.
2. Τα έσοδα από διαφημίσεις και γενικά από την 

άσκηση της δραστηριότητάς της, οι πρόσοδοι από την 
περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές 
και λοιπές επιχορηγήσεις.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο 
«ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ»

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κω για το οικονομικό έτος 
2015 ύψους 150.000,00 €, που θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α. 00.6715.14, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη αντί−
στοιχη δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς του Δήμου Κω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014891607150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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