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Συνεδρίαση 6η/ 28-4-2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ   36 /2011 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 60  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 28.4.2011 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
  

Στην  Ρόδο σήµερα την 28 Απριλίου 2011 και ώρα 11:00,  στο κατάστηµα της 
Περιφέρειας, Πλατείας Ελευθερίας 1, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου  δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 18516/1900/19-4-
2011  προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιου 
Γκούφα που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε  νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό 
Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, την 25.2.2011. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου κ. Φώτης Χατζηδιάκος (∆ωδ/σου) και 
 κ. Γεώργιος Πουσσαίος (Κυκλάδων) 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Γκούφας 
Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Ιωάννης Γιαννακάκης 
Ο Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσόγελος 
 

Παρών στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ήταν και ο Εκτελεστικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. ∆ηµήτριος ∆ρυµπέτας.  

 
Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  
1 Έψιµος Στέργιος  
2 Καµπάνης Ιωάννης  
3 Σβύνου Ειρήνη 
4 Κυπραίου Μαρία 
5 Βαρκάς Θεοδόσιος 
 
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  
6 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
7 Κατσοτούρχης Γεώργιος  
8 Καλαθιανάκης Άγγελος  
9 Μαραγκός ∆ηµήτριος  
10 Περδικάρης Ιωάννης 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  
11 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  
12 Παµπάκας Σωτήριος 
13 ∆ρακιού Μιχαήλ 
14 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 
15 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία  
16 Χατζηιωάννου Αντώνιος  
17 Λίσγος Φίλιππος 
18 Μουτάφη ∆έσποινα  
19 Παπατσή Ευαγγελία 
20 Μπαφίτη Ανδριάννα Γεωργία 
21 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  
22 ∆ιάκος Αναστάσιος 
23 Πόκκιας Γεώργιος  
24 Κόκκινος Χαράλαµπος 
25 Παλλάς Εµµανουήλ 
26 Ζωγραφίδης Γεώργιος  
27 Γιαννακάκης Ιωάννης 
28 Συρµαλένιος Νικόλαος  
29 Χρυσόγελος Νικόλαος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  
30 Μακρυωνίτης Γεώργιος 
31 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 
32 Παπαµανώλης Γεώργιος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  
33 Καφαντάρη Ευαθαλία  
34 Χρυσαφίδης Παύλος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  
35 Γκούφας Γεώργιος  
36 Θεόφιλος Λάζαρος  
37 ∆αδάος Μάρκος  
38 Σιγάλας Ευάγγελος  
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  
39 Βίλλας Ματθαίος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  
40 Μαργάρας Βασίλειος  
41 Κουκάς Κωνσταντίνος  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  
42 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  
43 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
44 Μάϊνας Ηλίας  
45 Καραµολέγκου  Ιουλία  
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
1 Σταυλάς Κωνσταντίνος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  
2 Κοκιασµένος Αντώνης  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  
3 Ηλιάκης Πέτρος 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  
4 Τζανακόπουλος Παντελής  
5 Μπιζάς Κωνσταντίνος  
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  
6 Καραµολέγκου  Άννα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  

- Καραπιπέρη Μαρία 
- Καβαλάρη Άννα  
- Παπαϊωάννου Αργυρώ  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  
Αιγαίου 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και συνέχεια  δίνει το λόγο στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Πουσσαίο  ως τον πρώτο εισηγητή του τέταρτου  (4ου) 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης  µε τίτλο:  

 
ΘΕΜΑ   4  : Α. Ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των :  

1. Αναπτυξιακής Εταιρείας Αριάδνη  
2. Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων  
3. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κυκλάδων  

                         Β. Ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Άνδρου και λήψη απόφασης µεταβίβασης των µετοχών στο ∆ήµο Άνδρου και 
διενέργεια οικονοµικού ελέγχου. 
                  Γ. 1. Νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
της καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου. Συγχωνεύσεις, 
καταργήσεις και λύσεις νοµαρχιακών ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων  
                             2. α) Ορισµός µελών για τη συγκρότηση ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 
επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων της Π.Ν.Α. «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», «ΠΡΟΟ∆ΟΣ 
Α.Ε.», «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», «ΑΝ.∆Ω.ΑΕ.», «Κ.Ε.Κ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «ΓΑΛΗΝΟΣ», «∆ΙΟ∆ΟΣ», «∆ΟΤ». 
                               β) Ορισµός εκπροσώπου στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των 
ανωνύµων εταιρειών της Π.Ν.Α. «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», «ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε.», 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», «ΑΝ.∆Ω.ΑΕ», «Κ.Ε.Κ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «Α.Ν.Ε.Κ. Καλύµνου», «Ν.Ε. ΤΗΛΟΣ 21ος αιώνας SEA STAR»  
ο οποίος αναφέρει για τις Επιχειρήσεις και τα Νοµικά πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου προερχόµενα από την καταργούµενη Ν.Α. Κυκλάδων τα εξής :   

«Με τις ρυθµίσεις του ν. 3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικράτης»), που είναι σε ισχύ 
από 1.1.2011, περιορίζεται ο αριθµός των νοµικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, επέρχεται 
εξορθολογισµός των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών και η καλύτερη κατανοµή του 
προσωπικού τους. 

Σύµφωνα µε το  άρθρο 198 του νόµου 3852/2010, προβλέπεται ότι οι περιφέρειες 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών 
διαµερισµάτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 194 
παρ. 3 του ίδιου νόµου, οι περιφέρειες δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες 
εταιρείες, εκτός από εκείνες στις οποίες µετείχαν οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα 
νοµαρχιακά διαµερίσµατα που καταργούνται. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
συνάγεται ότι στις περιφέρειες υπεισέρχονται, από 1.1.2011, κατά το ποσοστό συµµετοχής 
των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων στις 
αναφερόµενες ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν µε το καθεστώς που 
τις διέπει.  

 



  Στην Π.Ν.Α υπεισέρχονται αυτοδίκαια  από την καταργούµενη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων οι παρακάτω 

Α.ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε. στην οποία η Ν.Α.Κ. κατέχει 

ποσοστό 35,45% του µετοχικού κεφαλαίου (συνολικό κεφάλαιο 285.946,54€)  
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥ ΑΕ στην οποία η Ν.Α.Κ. κατέχει ποσοστό 

51% του µετοχικού κεφαλαίου (συνολικό  κεφάλαιο 146.770,00€) 
• ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ στην 

οποία η Ν.Α.Κ. κατέχει ποσοστό 42,51% του µετοχικού κεφαλαίου (συνολικό κεφάλαιο 
146.106,87€ ) 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΕ στην οποία η Ν.Α.Κ. 
κατέχει ποσοστό 6,19% του µετοχικού κεφαλαίου (συνολικό κεφάλαιο 241.227,65€ )  

Β.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ στο οποίο η Ν.Α.Κ. κατέχει ποσοστό 71,70% του µετοχικού 
κεφαλαίου (συνολικό κεφάλαιο 152.670,00€ ) 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α  ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΕ) – διακριτικός τίτλος «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 
Κεφάλαιο : 285.946,65 € - Ποσοστό συµµετοχής ΝΑΚ 35,45 % - Μερίδιο : 101.367,94 € 

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας κάθε φορέας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετοχών της Εταιρείας µε 
εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, µε απόφαση που λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του νοµίµου αριθµού των µελών του οργάνου αυτού 
Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία του οργάνου διοίκησης του φορέα 
τους. Σύµφωνα µε το καταστατικό η θητεία των εκπροσώπων παρατείνεται µέχρι να 
ορισθούν οι νέοι. Οι εκπρόσωποι επίσης µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους µε απόφαση του οργάνου διοίκησης που τους όρισε, που λαµβάνεται µε 
απόλυτη πλειοψηφία του νοµίµου αριθµού των µελών του.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει το Περιφερειακό Συµβούλιο µε απόφασή του να 
ορίσει τους εκπροσώπους του (τακτικό και αναπληρωµατικό) στη γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Εταιρείας. Εν συνεχεία από την γενική Συνέλευση των µετόχων θα εκλεγούν µε 
µυστική ψηφοφορία κατ’ απόλυτη πλειοψηφίας των εκπροσωπουµένων σ’ αυτήν ψήφων τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.   
 

Β.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  – διακριτικός τίτλος 
«Αναπτυξιακή Ανδρου» 

Κεφάλαιο : 146.770,00 €  - Ποσοστό συµµετοχής ΝΑΚ 51 %  - Μερίδιο : 74.852,70 € 
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του καταστατικού της Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ 

Α.Ε.»,  το ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη που εκλέγονται από την 
Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία. Μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν το 30% του 
κεφαλαίου δύνανται να διορίσουν µέλη του ∆Σ έως και το 1/3 του συνόλου των µελών και η 
θητεία τους είναι πενταετής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 2190/20 µέχρι 30 
Ιουνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση του 
Ισολογισµού και Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 

Ο ενιαίος ∆ήµος Άνδρου ενδιαφέρεται να συνεχίσει η εταιρεία τη λειτουργία της. Για 
το λόγο αυτό προτείνουµε εφόσον από οικονοµικό έλεγχο που θα γίνει προκύψει ότι η 



εταιρία είναι βιώσιµη να µεταβιβαστούν οι µετοχές που τώρα ανήκουν στην ΠΝΑ στον 
ενιαίο ∆ήµο Άνδρου 

.  
Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΑΡΙΑ∆ΝΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  – διακριτικός τίτλος «Αριάδνη  ΑΕ» 
Κεφάλαιο : 241.227,65 € - Ποσοστό συµµετοχής ΝΑΚ 6,19%  - Μερίδιο : 14.931,99 € 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρίας δικαίωµα να 
είναι µέτοχοι της Εταιρείας έχουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύνδεσµοι ΟΤΑ 
και τοπικές ενώσεις τους, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, καθώς επίσης και 
συνεταιρισµοί και άλλοι συλλογικοί φορείς.  

Προφανώς σε εκτέλεση του ως άνω άρθρου η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση συµµετέχει 
κατά ποσοστό 6,19% στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Στο αρχικό Καταστατικό, που έχω στα 
χέρια µου, δεν προβλέπεται  διαδικασία για τον ορισµό εκπροσώπου της ΝΑΚ στη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Κατ’ ανάλογη εφαρµογή όµως αυτών που 
αναφέρονται σε καταστατικά εταιρειών που συµµετέχει η ΝΑΚ θα πρέπει το Περιφερειακό 
Συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του νοµίµου αριθµού 
των µελών του να ορίσει τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τακτικό και 
αναπληρωµατικό) στη γενική Συνέλευση των µετόχων  της Εταιρείας.  

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον κ. Γ. Μπαρδάνη πρώην ∆ήµαρχο ∆ρυµαλίας 
Νάξου  Εταιρεία είναι ανενεργής εδώ και δύο χρόνια και έχει οικονοµικές υποχρεώσεις προς 
υπαλλήλους και τρίτους. Ο νέος ∆ήµαρχος Νάξου κ. Μαργαρίτης επιθυµεί τη συνέχιση της 
λειτουργίας της από φορείς της Νάξου                                                       

Προτείνω να εξευρεθεί τρόπος να απαλλαγεί η Περιφέρεια από τη συµµετοχή της 
στην Εταιρεία και να µεταβιβάσει τις µετοχές της σε άλλους µετόχους εφόσον είναι βιώσιµη 
διαφορετικά, θα πρέπει να λυθεί.   
  

∆. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - διακριτικός τίτλος Ενιαίο ΚΕΚ ΑΕ ΟΤΑ 

Κεφάλαιο : 343.700,00 € - Ποσοστό συµµετοχής ΝΑΚ 42,51% Μερίδιο : 146.106,87 € 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας Μέτοχοι της Εταιρείας 

µπορούν να είναι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, άλλοι  φορείς  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φορείς 
του δηµόσιου τοµέα, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών κλπ.                                                                                                                                              
Το Περιφερειακό Συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται µε απόλυτη  πλειοψηφία του 
νοµίµου αριθµού των µελών του να ορίσει τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (τακτικό και αναπληρωµατικό) στη Γενική Συνέλευση των µετόχων  της Εταιρείας.  
Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να είναι εκπρόσωποι των µετόχων, όπως και Νοµικά Πρόσωπα που 
υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών τους  ως µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σηµειώνεται ότι η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 
31/12/2011. Το ΚΕΚ απασχολεί οκτώ (8) άτοµα, τα οποία σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 
διατάξεων του άρθρου 199 του νόµου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), µεταφέρονται στην 
Περιφέρεια σε περίπτωση λύσης του ΚΕΚ. Πρόκειται για εξειδικευµένο προσωπικό µε 
εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και συναφών έργων αλλά 
και στην εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης. Στις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 
3852/2010 περιλαµβάνεται πρόβλεψη για τη µεταφορά του προσωπικού που απασχολείται 
στα ΚΕΚ. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των ΚΕΚ, που έχουν συσταθεί από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στα 
οποία συµµετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία 
συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους 
πράξη, µεταφέρεται στην Περιφέρεια και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις µε απόφαση 
του περιφερειακού συµβουλίου µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής.  
  
 
 

 



Ε. ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  
 

Στην συνέχεια ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Πουσσαίος αναφέρει για το 
Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων τα εξής:  
 «Το Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων είναι µη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που ιδρύθηκε το 2001 από : τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, το ∆ήµο Ερµούπολης, το ∆ήµο Μυκόνου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το 
Ενιαίο ΚΕΚ Νοµού Κυκλάδων, µε έδρα την Ερµούπολη της Σύρου και διάρκεια έως τις 31 
∆εκεµβρίου του 2013. 

Έχει σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν στην κοινωνική µέριµνα, 
στην ένταξη και επανένταξη κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων και ατόµων, στην παροχή 
διευκολύνσεων για απασχόληση και γενικότερα να προσφέρει πληροφόρηση και να υποδείξει 
µεθόδους που βοηθούν να ξεπεραστούν τα εργασιακά προβλήµατα, οι οικονοµικές δυσκολίες 
και τα κοινωνικά αδιέξοδα στο Νοµό Κυκλάδων» 

Παρέχει συµβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, επαγγελµατικό προσανατολισµό, 
επιχειρηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση και ενηµερώνει για νέες θέσεις εργασίας, 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, επιδοτήσεις, ανέργων και κοινωνικά και 
προνοιακά θέµατα σε οµάδες στόχου όπως οι νέοι και µακροχρόνιοι άνεργοι, οι άνεργες 
γυναίκες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα άτοµα µε ψυχολογικές διαταραχές, χρήστες 
µετανάστες και παλλινοστούντες. 

Υλοποιεί προγράµµατα κοινωνικής µέριµνας και προώθησης των ίσων ευκαιριών 
όπως, οι Συνοδευτικές Υπηρεσίες, Τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Μύκονο και το Κέντρο 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες στην Σύρο.  

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Πολυδύναµου Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης 
Νοµού Κυκλάδων άρθρο 14, Όργανο διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας αποτελεί το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) µέλη που εκπροσωπούν τους 
ιδρυτές, ήτοι ένας εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ως διάδοχος της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων), ένας από τον ∆ήµο Ερµούπολης, ένα από το ∆ήµο 
Μυκόνου και ένας από το Ενιαίο ΚΕΚ Νοµού Κυκλάδων.    
   
ΣΤ. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου   (Ν.Π.∆.∆.) 
  Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 201 παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010, τα 
νοµαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από τις καταργούµενες 
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη 
λειτουργίας των περιφερειών, οι οποίες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
Σε αυτούς περιλαµβάνεται: 
• ο ΠΟΝΑΚ (ΦΕΚ 1390/Τεύχος Β/ 7-10-2005), Πολιτιστικός Οργανισµός 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ο οποίος 
ουδέποτε ενεργοποιήθηκε.  
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κα. Παπατσή 
Λίνα ως δεύτερη εισηγήτρια για το ανωτέρω θέµα, η οποία αναφέρει για τα Νοµικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προερχόµενα από την καταργούµενη Ν.Α. 
∆ωδεκανήσου, τα εξής :  
Α. Ανώνυµες εταιρείες των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και 
νοµαρχιακών διαµερισµάτων 

Με τις ρυθµίσεις του ν. 3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικράτης»), που είναι σε ισχύ 
από 1.1.2011, περιορίζεται ο αριθµός των νοµικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, επέρχεται 
εξορθολογισµός των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών και η καλύτερη κατανοµή του 
προσωπικού τους. 



Σύµφωνα µε το  άρθρο 198 του νόµου 3852/2010, προβλέπεται ότι οι περιφέρειες 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών 
διαµερισµάτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 194 
παρ. 3 του ίδιου νόµου, οι περιφέρειες δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες 
εταιρείες, εκτός από εκείνες στις οποίες µετείχαν οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα 
νοµαρχιακά διαµερίσµατα που καταργούνται. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
συνάγεται ότι στις περιφέρειες υπεισέρχονται, από 1.1.2011, κατά το ποσοστό συµµετοχής 
των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων στις 
αναφερόµενες ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν µε το καθεστώς που 
τις διέπει.  

Η  Π.Ν.Α υπεισέρχεται  αυτοδίκαια στη θέση  της καταργούµενης Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου, αναφορικά µε:    

1. ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε. (µέτοχοι:  Ν.Α.∆ και Ε.Α.Σ.∆) στην οποία η Ν.Α.∆. έχει την πλειοψηφία  
του µετοχικού κεφαλαίου κατά 80%). 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε. ( µέτοχοι:  Ν.Α.∆ και ∆.Ο.Τ) στην οποία η Ν.Α.∆ έχει την πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου κατά 90%). 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. (µέτοχοι:  Ν.Α.∆ και ∆ήµοι Ρόδου, Κώ 
και Νισύρου) στο οποίο η Ν.Α.∆ έχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου κατά 67,8%). 

4. ΝΕΤ ΤΑΪΜ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΝΕΚΛΗΘΗ) 
 

Για τη ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε. και ΠΡΟΟ∆Ο Α.Ε. προτείνεται  συγχώνευση των Ανωνύµων 
Εταιρειών  µε απορρόφηση της 2ης από την 1η δυνάµει των διατάξεων του ν.1920/20. Για τη 
συγχώνευση απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες 
εταιρείες σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.1920/20 καθώς και ορισµός εκπροσώπου της Π.Ν.Α 
για τις γενικές συνελεύσεις, των εταιρειών αυτών. 

 
Tο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.” παραµένει   ως έχει. 
Για την  ΝΕΤ ΤΑΪΜ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία ουσιαστικά ουδέποτε λειτούργησε 
προτείνεται και η τυπική κατάργηση της.  
 
Β. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου   (Ν.Π.∆.∆.) 
  Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 201 παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010, τα 
νοµαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από τις καταργούµενες 
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη 
λειτουργίας των περιφερειών, οι οποίες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
Σε αυτούς περιλαµβάνεται: 
• ο ΝΑΟ∆, Νοµαρχιακός Αθλητικός Οργανισµός ∆ωδεκανήσου, Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε σκοπό την προώθηση του αθλητισµού στη ∆ωδεκάνησο.   
 
Γ.  Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου   (Ν.Π.Ι.∆.) 
Για τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο ν. 3252/2010. 
• o ∆ΟΤ, ∆ωδεκανησιακός Οργανισµός Τουρισµού προτείνεται να παραµείνει και 
µε αλλαγή του καταστατικού, να καταστεί Οργανισµός Τουρισµού Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, εξυπηρετώντας ανάγκες όλων των νησιών µας, στα θέµατα τουριστικής ανάπτυξης, 
προβολής, και προώθησης του τουριστικού προϊόντος.  
Επιπλέον συµµετέχει ως µέτοχος κατά 10% στην «ΠΡΟο∆ΟΣ Α.Ε» µέχρι απορρόφησης της. 
Συµµετέχει επίσης κατά 50% και στη «ΓΑΛΗΝΟΣ» η οποία συνεχίζει τη δραστηριότητα της. 
• o ΟΠΑ∆, Οργανισµός Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου Νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µε σκοπό την ανάδειξη διατήρηση, και διάδοση της πολιτιστικής 
ταυτότητας και κληρονοµιάς, προτείνεται να καταργηθεί. Στην περίπτωση αυτή   η Π.Ν.Α , 
υπεισέρχεται  αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του καταργούµενου 
νοµαρχιακού νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.  



  
 
Γ. ΑΣΤΙΚΕΣ  ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Με το άρθρο 196 του ν. 3852/2010, τίθενται οι κανόνες για τη λειτουργία των αστικών 
εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί από νοµαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις και νοµαρχιακά διαµερίσµατα, οι οποίες πλέον περιέρχονται στις περιφέρειες.  
Από την καταργούµενη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου  

 
• Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία  

          «ΓΑΛΗΝΟΣ»  
              (φορείς  Ν.Α.∆. 50%, ∆.Ο.Τ. 50%) η οποία  διατηρείται και περιέρχεται πλέον στην  

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  ( άρθρο 196 ν. 3852/2010)  
 
Το ίδιο  ισχύει και για την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία:  
«Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και της Προαγωγής της 
Υγείας» µε το διακριτικό τίτλο  «∆ΙΟ∆ΟΣ» 
(µέλη Ν.Α.∆ 32%, ∆ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας ∆ήµου Ροδίων 32%, Τοπική Ένωση 
∆ήµων και Κοινοτήτων ∆ωδεκανήσου 32%).         
 
∆. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 199 παρ. 5 του ν. 3852/2010, τα Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης  (ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την οικεία νοµοθεσία, περιέρχονται αυτοδικαίως στις 
οικείες περιφέρειες από την έναρξη της λειτουργίας τους. Τα εν λόγω ΚΕΚ συνεχίζουν να 
λειτουργούν µε τη µορφή σύµφωνα µε την οποία ιδρύθηκαν, µέχρι να λήξει ο χρόνος που 
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, ενώ δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης. Εάν 
στη συστατική τους πράξη δεν προβλέπεται συγκεκριµένος χρόνος λειτουργίας, αυτός λήγει 
µε την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δηλαδή την 
31.12.2030. Σηµειώνουµε ότι τα ΚΕΚ αυτά εξακολουθούν να διέπονται από τις ιδρυτικές 
τους διατάξεις και τους όρους του καταστατικού τους. 
 Από την καταργούµενη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου  

• «Κ.Ε.Κ.  Γ. Γεννηµατάς, Α.Ε.» (µέτοχοι: Ν.Α.∆ 35%, ∆ήµος Ροδίων 35%, Τ.Ε.∆.Κ 
∆ωδεκανήσου 15%, ΠΡΟοΟ∆ΟΣ Α.Ε. 15%) 
 
Ε. Εταιρείες στις οποίες µετέχει η πρώην Ν.Α.∆  

• «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ Α.Ε.» µε το 
διακριτικό τίτλο «ΑΝ.∆Ω. Α.Ε» (ποσοστό συµµετοχής Ν.Α.∆ 39,65%) 

• Τήλος 21ος Αιώνας Ναυτική Εταιρεία  Λαϊκής Βάσης «SEA STAR» 
• A.N.E.K Καλύµνου. 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α  και  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α  
 

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. της Ανωνύµου  Εταιρίας «Ενεργειακό Γραφείο Νοµού 
∆ωδεκανήσου ΑΕ» και ορισµός εκπροσώπου της Π.Ν.Α. στην ετήσια Γενική Συνέλευση 
αυτής. 
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού της Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΥ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε., που συστάθηκε µε την αριθµ. 10/97 απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α.∆ 
και µε το αριθµ. 5069/1998 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Ρόδου κας Ζωής Μηνατσή, της 
οποίας µέτοχος είναι η Ν.Α. ∆ωδ/σου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) 
µέλη εκ των οποίων τα (2) µέλη ορίζονται από τη Ν.Α. 



Με την µε αριθµό 449/2004 απόφαση του Ν.Σ. εκχωρήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο   του 
∆ήµου Καλύµνου και του ΕΒΕ∆ στη Ν.Α ∆ωδεκανήσου. Ως εκ τούτου η Ν.Α  συµµετέχει µε 
3 µέλη στο ∆.Σ. της εταιρείας. 
Β. Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν.      2190/20µέχρι 30 
Ιουνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση του 
Ισολογισµού και Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 
Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό α) µελών του Π.Σ. στο ∆.Σ. της Α.Ε. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. [µετέχουν 2(δύο) µέλη από την 
πλειοψηφία  και 1 (ένα) από τη µειοψηφία]. 
και β) του εκπροσώπου της Π.Ν.Α ∆ωδεκανήσου στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας. 
 

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. της Ανωνύµου  Εταιρίας «Φυτώριο Α.Ε. » και ορισµός 
εκπροσώπου της Π.Ν.Α. στην ετήσια Γενική Συνέλευση αυτής. 
 
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του καταστατικού της Α.Ε «ΝΟΜΑΡΧΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», 
που συστάθηκε µε το αριθµ. 5106/1998 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Ρόδου κας Ζωής 
Μηνατσή, της οποίας µέτοχος είναι η Ν.Α. ∆ωδ/σου, το ∆ιοικητικό συµβούλιο αποτελείται 
από εννέα (9) µέλη εκ των οποίων 8 µέλη ορίζονται από τη Ν.Α  5 (πέντε) µέλη από την 
πλειοψηφία και 3 (τρία) από τη µειοψηφία. 
Β. Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 2190/20 µέχρι 30 
Ιουνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση του 
Ισολογισµού και Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 
Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό α) µελών του Π.Σ. στο ∆.Σ. της Α.Ε. 
«ΝΟΜΑΡΧΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»,) και β) του εκπροσώπου της Π.Ν.Α ∆ωδεκανήσου στην 
Ετήσια  Γενική Συνέλευση της εταιρείας γ)του εκπροσώπου της Π.Ν για τη Γενική 
Συνέλευση της συγχώνευσης (απορρόφησης της «ΠΡΟΟ∆ΟΥ Α.Ε.»). 
 
 
    

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ωδεκανήσου «ΚΕΚ  Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ορισµός εκπροσώπου της Π.Ν.Α. στην ετήσια Γενική Συνέλευση 
αυτού. 
 
Α. Με το µε αριθµό 9064/2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Ρόδου Σµαράγδης  
Παπαοικονόµου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Α.Ε.  «Κ.Ε.Κ  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
που συστάθηκε το 1995 µέτοχοι της οποίας ήταν αρχικά η Ν.Α. ∆ωδεκανήσου κατά ποσοστό 
50% και ∆ήµος Ρόδου κατά ποσοστό 50%. 
Β. Με την αριθµ. 109/2000 απόφαση του Ν.Σ αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου από 20.000.000 δρχ. και η κάλυψη του µετοχικού του κεφαλαίου ακολούθως: 
Β1.Από τη Ν.Α.∆ κατά 18.000.000 δρχ. µε ποσοστό συµµετοχής 35% . 
Β2. Από το ∆ήµο Ροδίων κατά 18.000.000 δρχ. µε ποσοστό συµµετοχής κατά 35%. 
Β3.από την Τ.Ε.∆.Κ κατά 12.000.000 µε ποσοστό συµµετοχής 15%. 
Β4. Από το Ε.Β.Ε.∆. κατά 12.000.000 µε ποσοστό συµµετοχής 15% 
Επειδή το ΕΒΕ∆ δεν ανταποκρίθηκε στην άνω υποχρέωση του  για την καταβολή της άνω 
συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο του Κ.Ε.Κ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ µε τη µε αριθµ. 
25/2003 απόφαση του Ν.Σ. το 15% του µετοχικού κεφαλαίου αναλήφθηκε από την 
¨ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε.» η οποία ορίζει και ένα (1) µέλος στο ∆.Σ. του Κ.Ε.Κ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. 
Με την µε αριθµό 449/2004 απόφαση του Ν.Σ. εκχωρήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο   του 
∆ήµου Καλύµνου και του ΕΒΕ∆ στη Ν.Α Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού του « 
Κ.Ε.Κ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» το ∆.Σ απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, εκ των 
οποίων τα δύο (2) διορίζονται από την Ν.Α ∆ωδ/σου. 
Οι δύο (2) διορισµένοι Σύµβουλοι µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους έχοντες 
δικαίωµα του διορισµού τους και να αντικαθίστανται µε άλλους.  



Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 2190/20 µέχρι 30 Ιουνίου 
κάθε χρόνου πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση Ισολογισµού και 
Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 
Παρακαλούµε για τον ορισµό δύο (2) µελών της Π.Ν.Α  στο ∆.Σ της Α.Ε  «Κ.Ε.Κ  Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ν.Α στην ετήσια Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας. 
 
 

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. της Ανωνύµου  Εταιρίας «ΑΝ.∆Ω ΑΕ» και ορισµός εκπροσώπου 
της Π.Ν.Α. στην ετήσια Γενική Συνέλευση αυτής. 
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού της ΑΝ.∆Ω. Α.Ε., που    συστάθηκε µε το υπ. 
αριθµ. 15330/93 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου κ. Μιχαήλ Λέργου µέτοχος της οποίας 
είναι η Ν.Α.∆ ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη εκ των οποίων 
τρεις (3) ορίζονται από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο για θητεία τεσσάρων (4)ετών, δύο (2) 
µέλη από την πλειοψηφία και ένα (1) από τη µειοψηφία). 

      Β. Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 & 30 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 2190/20, µέχρι 30 
Ιουνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση του 
Ισολογισµού και Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 

         Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό α) µελών του Π.Σ. στο ∆.Σ. της ΑΝ.∆Ω. Α.Ε 
και β) του εκπροσώπου της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας. 
 
 
 

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ»  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του καταστατικού και ιδρυτικής πράξης της  Αστικής µη    
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΓΑΛΗΝΟΣ»  που συστάθηκε στη Ρόδο 17/12/1999 της οποίας  
µέλος εταίρος είναι η  Ν.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε µέλη (5) µέλη 
εκ των οποίων τρεις (3) ορίζονται από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο [δύο(2) από την 
πλειοψηφία και ένα (1) από τη µειοψηφία] για   θητεία τεσσάρων (4)ετών. 

            Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό µελών της Π.Ν.Α. στο ∆.Σ. της    
συγκεκριµένης εταιρείας.  
  

• Ορισµός µελών στο ∆.Σ. της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης της 
χρήσης Εξαρτησιογόνων  Ουσιών και της Προαγωγής Υγείας» «∆ΙΟ∆ΟΣ»  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του καταστατικού και ιδρυτικής πράξης της  Αστικής µη    
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»  που συστάθηκε στη Ρόδο 16/02/200 της οποίας  
µέλος εταίρος είναι η  Ν.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα µέλη (9) µέλη 
εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο[ένα(1) από την πλειοψηφία 
και ένα (1)] από τη µειοψηφία. 
 Με ιδιωτικό συµφωνητικό που συντάχθηκε στις 22/3/2002, οι συµβαλλόµενοι προέβησαν 
στην τροποποίηση του άρθρου 2 του ως άνω καταστατικού ως προς το διακριτικό τίτλο της  
εταιρείας από «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» σε «∆ΙΟ∆ΟΣ». 

               Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό µελών της Π.Ν.Α. στο ∆.Σ. της  
συγκεκριµένης εταιρείας.  
  

• Ορισµός Εκπροσώπου στην  ετήσια Γενική Συνέλευση της Α.Ε «ΠΡΟο∆ΟΣ Α.Ε.» 
καθώς και ορισµός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση τη συγχώνευσης. 

- Με το υπ. Αριθµ. 16/4-2-99 απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου συστάθηκε µε το µε 
αριθµό 21376/2-7-2001 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Ρόδου κ. Χρ. Γιώρτσου η 
Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟο∆ΟΣ Α.Ε.» µέτοχοι της οποίας είναι και Ν.Α.∆  
κατά 90% και ο ∆.Ο.Τ κατά 10%. 



Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού η «ΠΡΟο∆ΟΣ Α.Ε.» διοικείται από επτά (7) 
µέλη ∆.Σ. πέντε (5) µέλη της οποίας ορίζονται από το Ν.Σ.,[ τρία (3) µέλη από την 
πλειοψηφία και δύο (2)µέλη  από τη µειοψηφία] και τα άλλα δύο (2) εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση αυτής. 

       Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 & 29 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 2190/20 µέχρι 30 
Ιουνίου κάθε χρόνο πραγµατοποιείται ετήσια Γενική Συνέλευση για την έγκριση του 
Ισολογισµού και Απολογισµού προηγούµενης χρήσης. 
Παρακαλούµε για  την υπόδειξη και τον ορισµό του εκπροσώπου της Π.Ν.Α στην Ετήσια  
Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καθώς και ορισµό εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση 
της συγχώνευσης.  
Προτείνουµε την παράταση της θητείας του ∆.Σ. µέχρι της απορρόφησης της εταιρείας από 
τη «Φυτώριο Α.Ε.» 
 

• Ορισµός Εκπροσώπου στην  ετήσια Γενική Συνέλευση της  
      Τήλος 21ος Αιώνας Ναυτική Εταιρεία  Λαϊκής Βάσης «SEA STAR» 
 

• Ορισµός Εκπροσώπου στην  ετήσια Γενική Συνέλευση και στο Εποπτικό Συµβούλιο    
της A.N.E.K Καλύµνου. 
 

• Ορισµός τριµελούς επιτροπής για την τροποποίηση του καταστατικού του οργανισµού 
∆.Ο.Τ  [ δύο (2)µέλη από την πλειοψηφία και ένα (1)από τη µειοψηφία]. 
        
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου  

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 
Α. Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των     
      Μετόχων  ως εξής :  
1. Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Αριάδνη ως τακτικό µέλος τον κ. Γεώργιο Γκούφα 
αναπληρούµενο από τον κ. Μάϊνα Ηλία  

2. Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ως τακτικό µέλος τον κ. Γεώργιο Μακρυωνίτη 
αναπληρούµενο από τον κ. Μαργάρα Βασίλη  

3. Για το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κυκλάδων ως τακτικό µέλος τον κ. 
Μακρυωνίτη Γεώργιο αναπληρούµενο από τον κ. Γρυπάρη ∆ηµήτριο.  

            
 
Β. 1. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των 

Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Άνδρου τον κ. Γεώργιο Πουσσαίο ως τακτικό 
µέλος αναπληρούµενο από τον κ. Κοκιασµένο Αντώνιο 

     2. Την  εξέταση της ικανοποίησης του αιτήµατος για την µεταβίβαση των µετοχών της 
πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων στον ενιαίο ∆ήµο Άνδρου εφόσον 
µετά από την διενέργεια οικονοµικού ελέγχου κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου διαπιστωθεί η βιωσιµότητα της εταιρείας.  

 
 
 
 
 



 
Γ. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Πολυδύναµο Κέντρο 
Κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων τον κ. Γρυπάρη ∆ηµήτριο.   

 
∆. Για τη συγκρότηση ∆ιοικητικών Συµβουλίων των επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων 
ορίζει ως µέλη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:  

 
1. Για την «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»  τους εξής : 

• Χατζηιωάννου Αντώνιο 
• Ερωτόκριτο Μιχάηλ  
• Κόκκινο Χαράλαµπο 
• Μπαριανάκη  Μιχαήλ  
• Καραγιάννη Μαρία  
• Φάκα - Βασιλαράκη Ζηνοβία  
• Μάχλη Μαρία 
• Μανωλάκη  Αλέξανδρο  

 
2. Για την «ΠΡΟΟ∆Ο Α.Ε.»  τους εξής : 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΟ∆ΟΥ Α.Ε.»  παραµένει ως έχει µέχρι της απορρόφησης 
του από την «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»  
 
3. Για το «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»  που θα είναι η 
αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Ν. 3852/2010) τους εξής : 

• Φτακλάκη  Παρασκευή – Ελευθερία  
• Μαργάρα  Βασίλειο  
• Κόκκινο Χαράλαµπο  

 
4. Για την «ΑΝ. ∆Ω. Α.Ε.»  τους εξής : 

• Πόκκια  Γεώργιο  
• ∆ιάκο  Αναστάσιο  
• Παλλά Εµµανουήλ  

 
5. Για το «ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ»  τους εξής : 

• Παπατσή Ευαγγελία  
• Γιαννακάκη Ιωάννη  

 
6. Για τη «ΓΑΛΗΝΟΣ»  τους εξής : 

• ∆ρακιού Μιχαήλ 
• Λίσγο Φίλιππο  
• Ζωγραφίδη Γεώργιο  

 
7. Για τη «∆ΙΟ∆ΟΣ»  τους εξής : 

• Μουτάφη ∆έσποινα  
• Καραταπάνη Σάββα  

 
8. Για το «∆ΟΤ» (∆ωδεκανησιακό Οργανισµό Τουρισµού)  : 
    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΤ   παραµένει ως έχει και θα οριστεί τριµελή επιτροπή 
για την τροποποίηση του καταστατικού.  

 
 
 
 
 



 
Ε. Για τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύµων εταιρειών ορίζει ως µέλη της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:  

 
1. Για την «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.»  τους εξής : 

• Χατζηιωάννου Αντώνιο 
• Χατζηδιάκο Φώτιο  
 

2. Για την «ΠΡΟΟ∆Ο Α.Ε.»  τους εξής : 
• ∆ιακοσταυριανού – Σώζου ∆έσποινα  
• Παµπάκα  Σωτήριο 

 
3. Για το «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»  τους εξής : 

• Φτακλάκη  Παρασκευή – Ελευθερία  
• Χατζηδιάκο Φώτιο  

 
4. Για την «ΑΝ. ∆Ω. Α.Ε.»  τους εξής : 

• Πόκκια  Γεώργιο  
• Χατζηδιάκο Φώτιο  

 
5. Για το «ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ»  τους εξής : 

• Παπατσή Ευαγγελία  
• Χατζηδιάκο Φώτιο  

 
6. Για την «ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»  τους εξής : 

• Κατσοτούρχη Γεώργιο 
• Σταυλά Κωνσταντίνο 

 
7. Για την «Ν.Ε. ΤΗΛΟΣ 21ος  αιώνας SEA STAR»  τους εξής : 

• Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία  
• ∆ιάκο  Αναστάσιο  

 
 
ΣΤ. Καταργεί αυτοδικαίως  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 201 παρ. 1 και 2 του ν. 

3852/2010 το Πολιτιστικό Οργανισµό Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων (ΠΟΝΑΚ 
ΦΕΚ 1390/Τεύχος Β/ 7-10-2005) και το Νοµαρχιακό Αθλητικό Οργανισµό 
∆ωδεκανήσου (ΝΑΟ∆)  και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  

 
 
Ζ. Καταργεί τoν Οργανισµό Πολιτιστικής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου ΟΠΑ∆, Νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπεισέρχεται  αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του καταργούµενου νοµαρχιακού νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.  

 
 
Η.  Για την «ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ» και «ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε» το Περιφερειακό Συµβούλιο  

αποφάσισε τη συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών µε απορρόφηση της δεύτερης από 
την πρώτη δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 1920/20.  

 
 
 
 
 
 



Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Καφαντάρη Ευθαλία, Περδικάρης 
Ιωάννης, Σιγάλας Ευάγγελος. 
 
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Συρµαλένιος Νικόλαος, Χρυσαφίδης 
Παύλος και Χρυσόγελος Νικόλαος.  
 
Είχαν αποχωρήσει  κατά την συζήτηση και την ψηφοφορία του ανωτέρω θέµατος οι κ.κ. 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι ∆αδάος Μάρκος, Βαρκάς Θεοδόσιος,  Παπαµανώλης Γεώργιος. 
 
 
 
 
 

 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
 
 
 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

 
      
 
 
 
 

1. ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
2.  ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3.  ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4.  ∆ΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
5.  ∆ΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-ΣΩΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
6.  ∆ΡΑΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
7.  ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
8.  ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 
9.  ΖΩΓΡΑΦΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
10.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
11. ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
12. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
13. ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
15. ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 
17. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
18. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
19. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
20. ΚΥΠΡΑΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
21. ΛΙΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
22. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
23. ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 

24. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
25. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
27. ΜΟΥΤΑΦΗ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  
28. ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 
29. ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
30. ΠΑΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
31. ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
32. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
33. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
34. ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
35. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
36. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
37. ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 
38. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
39. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
40. ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 
 
 

                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
           
 
 
 
 
                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

                                                         
Στην Ερµούπολη, σήµερα  2/5/2011, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο 
µέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαµβάνοντας την απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου αριθµ. 36/2011,  

             Α. «Ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των :  

1. Αναπτυξιακής Εταιρείας Αριάδνη  
2. Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων  
3. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κυκλάδων  

                         Β. Ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Άνδρου και λήψη απόφασης µεταβίβασης των µετοχών στο ∆ήµο Άνδρου και 
διενέργεια οικονοµικού ελέγχου. 
                  Γ. 1. Νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
της καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου. Συγχωνεύσεις, 
καταργήσεις και λύσεις νοµαρχιακών ν.π.δ.δ. και επιχειρήσεων  
                             2. α) Ορισµός µελών για τη συγκρότηση ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 
επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων της Π.Ν.Α. «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», «ΠΡΟΟ∆ΟΣ 
Α.Ε.», «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», «ΑΝ.∆Ω.ΑΕ.», «Κ.Ε.Κ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «ΓΑΛΗΝΟΣ», «∆ΙΟ∆ΟΣ», «∆ΟΤ». 
                               β) Ορισµός εκπροσώπου στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των 
ανωνύµων εταιρειών της Π.Ν.Α. «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», «ΠΡΟΟ∆ΟΣ Α.Ε.», 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», «ΑΝ.∆Ω.ΑΕ», «Κ.Ε.Κ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», «Α.Ν.Ε.Κ. Καλύµνου», «Ν.Ε. ΤΗΛΟΣ 21ος αιώνας SEA STAR»  
 
 
 
                     Οι ενεργήσαντες την τοιχοκόλληση   
 

1. Μ. Καραπιπέρη  
 

2. Α. Καβαλάρη  
 
 



 
 

 


