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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ 332 (1)
Σύσταση Επιτροπής για τη μελέτη και επίλυση θεμάτων 

που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3, 13 και 18 παρ. 8 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 90 του Κώδικα Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος (Α΄ 146),

δ) του Κανονισμού 100/1998 «Περί συστάσεως Εκκλη−
σιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Α΄ 261), 
όπως ισχύει.

2. Το 2681/1337/05−05−2011 υπόμνημα της Ιεράς Συνό−
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται Επιτροπή για τη μελέτη και επίλυση 
θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος, 
όπως τα θέματα αυτά ενδεικτικώς αναφέρονται στο 
υπόμνημα 2681/1337/5−5−2011 της Ιεράς Συνόδου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν:
α) ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−

σκευμάτων, ως Πρόεδρος,
β) ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τα θέματα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
γ) ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τα θέμα−

τα της Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών 
Υποθέσεων,

δ) ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρμόδιος για τα θέματα 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης,

ε) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού,

στ) ένας εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
(Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ορίζεται από 
τη Δ.Ι.Σ.,
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ζ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Εκκλη−
σιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών,

η) ο Αρχιγραμματέας της Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της 
Ελλάδος,

θ) ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ι.Σ. της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Δι−
ευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος καθο−
ρίζει την ημερήσια διάταξη.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλού−
νται, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς 
τους, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, 
Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και 
υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εμπειρογνώμονες 
για θέματα της ειδικότητάς τους, εκπρόσωποι φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκπρόσωπος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

F
(2)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΣ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί−
ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

    Με την 60378/ΥΠΕ/5/02801/Ε/Ν.3299/04/29−12−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με 
δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.», για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγω−
γής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή Προφήτη Ηλία 
Κιθαιρώνα, Δήμου Θηβαίων, Νομού Βοιωτίας συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσί−
ων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός 
ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.245.441,26).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λε−
πτών (498.176,50).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν μία (1) νέα θέση 
εργασίας που αντιστοιχούν σε 0,3 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 17/12/2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθ. οικ.16936/13807 (3)
Τροποποίηση απόφασης περί μετάταξης υπαλλήλων 

της Δ/νσης Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της τέως 
Νομαρχίας Αθηνών στο Δήμο Αργυρούπολης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 257 του 
ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 8 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την αριθμ. πρωτ. 4164/2348/2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα: «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 50070/17−12−2010 
και 48339/27−12−2010 αποφάσεων του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Αττικής περί μετάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης 
Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών στο 
Δήμο Αργυρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 257 παρ. 2 α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010».

6. Το αριθμ. πρωτ. 10055+.../9−3−2010 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

7. Τον υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου Ευαγγελίας 
Πολυζώη του Ηλία, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ. πρωτ. 4164/2348/2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης και διαγράφουμε από τη λίστα των υπαλλήλων 
που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αργυρού−
πολης:

Την Ευαγγελία Πολυζώη του Ηλία, κατηγορίας ΠΕ κλά−
δου Μηχανικών με βαθμό Β, γιατί σύμφωνα με το αριθμ. 
πρωτ. 10055+.../9−3−2011 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης 
της Περιφέρειας Αττικής κατείχε κατά την 1−1−2010 ορ−
γανική θέση στην τέως Νομαρχία Φωκίδας, από την 
οποία ήταν αποσπασμένη στη Δ/νση Πολεοδομίας Νό−
τιου Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών, μετατάχθηκε 
δε στην τέως Νομαρχία Αθηνών σύμφωνα με το ΦΕΚ 
253/τ.Γ΄/30−3−2010. Συνεπώς, η ανωτέρω υπάλληλος δεν 
υπαγόταν σης διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 257 
του Ν. 3582/10, καθώς δεν υπηρετούσε την 1−1−2010 στη 
Νομαρχία Αθηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 4164/2348/2011 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 14389/11268 (4)
    Tροποποίηση της 48180/26235/22−12−2010 απόφασης περί 

μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα−
ριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων στον Δήμο Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ. 1 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3582/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της», καθώς και τις όμοιες των αρ. 280 παρ. 1 και 283
παρ. 4 του ιδίου νόμου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημο−
τικές εκλογές».

4. Την αρ. οικ. 48180/2623 5/22−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταφορά 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών από 
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων στον Δήμο Αθηναίων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2059 τ. Β/31.12.2010 και την αρ. 10387/7348/11−4−2011 
όμοια Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί 
τροποποίησης − συμπλήρωσης αυτής.

5. Το αρ. πρωτ. 33643/Η/11−4−2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικού, Τμήμα Β΄, του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί συμπληρωματι−
κών διορθώσεων στις αποφάσεις μεταφοράς των καθα−
ριστών/−στριών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ) στους Δήμους από 01−01−2011 σε εφαρ−
μογή του Ν. 3870/2010, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την οικ. 48180/26235/22−12−2010 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως τροπο−
ποιήθηκε − συμπληρώθηκε με την αρ. 10387/7348/11−4−2011
όμοια Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και 
ως προς την σχολική μονάδα Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 
στην οποία υπηρετεί η υπάλληλος ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ ΚΛΕ−
ΟΠΑΤΡΑ του Παναγιώτη (Α/Α 78), από το «5° Εσπερινό 
Γυμνάσιο Αθήνας» στο «27° Γενικό Λύκειο Αθήνας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
        Αριθμ. 8096 (5)

Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2011.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A/7−6−2010) 

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

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3) Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999, ΦΕΚ154 Α.
4) Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 Α.
5) Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α.
6) Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α.
7) Την αριθμ. 183294/30−3−2010 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

(Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής).
8) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση 

του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακο−
κτονίας 2011, δεδομένου ότι η φύση των εργασιών του 
προγράμματος δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

9) Την αριθμ. 123877/24−5−2005 Κοινή Υπουργική Από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η 
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαρτίου 
έως 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:

1− Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, 
τόσο τις απογευματινές όσο και των Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, στο προσωπικό που ασχολείται 
στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 ένα μήνα πριν από 
την δημοσίευση της παρούσας έως και 31−12−2011 ως 
κατωτέρω, σύμφωνα με το Α.Π. 183294/30−3−2010 του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Απογευμα−
τινές ώρες

Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες

ΣΥΝΟ−
ΛΟ

Δ/ντης Δακοκτονίας 190 60 250

Επόπτης Δακοκτονίας 285 115 400

Λογιστής Δακοκτονίας 240 60 300

Γραμματέας Δακοκτονίας 85 35 120

ΣΥΝΟΛΟ 800 270 1070

2− Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωρια−
κής εργασίας ορίζεται ο Δ/ντής Δακοκτονίας Τασούλας 
Ιωάννης.

3− Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής 
με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και επιπλέον η απασχόλη−
ση τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί 
κατά μήνα να υπερβαίνει τις 16 ώρες μέσα στο όριο 
των 40 ωρών.

4− Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (11.500,00 €)
θα αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
έτους 2011 (Α.Π. 95183/7−4−2011) του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα Δα−
κοκτονίας που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Φορέα 291, 
Κ.Α.Ε. 0511 − 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει ένα μήνα πριν από 
την δημοσίευσή της. 

 Λιβαδειά, 10 Μαΐου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
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    Αριθμ. απόφ. 55/2011 (6)
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες: 1. Κέντρο 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Έδεσσας, 2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Έδεσσας, 
3. Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμού Δήμου 
Έδεσσας, 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άρνισσας 
Δήμου Βεγορίτιδας, 5. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Παναγίτσας Δήμου Βεγορίτιδας, 6. Δημοτικός Παι−
δικός Σταθμός Αγίου Αθανασίου Δήμου Βεγορίτιδας 
και 7. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δή−
μου Έδεσσας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού στο Δήμο 
Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 102, 103, 112, 238, 280 και 283 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7−6−2010).

2. τα άρθρα 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 
(Φ.Ε.Κ. 235 Α/27−12−2010).

3. το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8−6−2006).

4. την αριθμ. 55/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Έδεσσας περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου 
Έδεσσας και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστα−
σίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία 
«ΕΥ ΖΗΝ».

5. την αριθμ. πρωτ. 2456/18−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ 
αριθμ. 55/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Έδεσσας.

Άρθρο 1ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συγχωνεύει τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου: 1. Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Έδεσσας (ΦΕΚ 645/τ.Β΄/09.11.1983) και 
(ΦΕΚ 2.100/τ.Β΄/30.10.2007), 2. Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Έδεσσας (ΦΕΚ 440/τ.Β΄/11.03.2009), 3. Δημοτικοί 
Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμού Δήμου Έδεσσας (ΦΕΚ 
1.584/τ.Β΄/30.11.2001), 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άρ−
νισσας Δήμου Βεγορίτιδας (ΦΕΚ 1.379/τ.Β΄/10.11.2000), 5. 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παναγίτσας Δήμου Βεγο−
ρίτιδας (ΦΕΚ 1.289/τ.Β΄/12.09.2003), 6. Δημοτικός Παιδικός 
Σταθμός Αγίου Αθανασίου Δήμου Βεγορίτιδας (ΦΕΚ 
1.379/τ.Β΄/10.11.2000) και 7. Κέντρο Φροντίδας Οικογένει−
ας (ΚΕ.Φ.Ο.) Δήμου Έδεσσας (ΦΕΚ 1.291/τ.Β΄/12.09.2003).

Άρθρο 2ο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΈΔΡΑ

Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνι−
κής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού έχει την 
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» και έχει έδρα την Έδεσσα.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και 
η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ. δ΄):

• Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής − 
παιδικής ηλικίας − τρίτης ηλικίας.

• Η δημιουργία και λειτουργία:
− κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
− δημοτικού ιατρείου,
− προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά,
• Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 

υγείας.
• Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προ−

γράμματα και δράσεις:
− παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με σκοπό την 

καθημερινή φύλαξη, διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυ−
χαγωγία βρεφών και νηπίων, τα οποία δεν μπορούν να 
έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραί−
τητη φροντίδα λόγω απασχόλησης των εργαζομένων 
γονέων τους ή άλλων κοινωνικών αιτίων.

− βρεφοκομείων,
− ορφανοτροφείων,
− κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φρο−

ντίδας,
− ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
− γηροκομείων,
− Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας,
− Κέντρων για ΑΜΕΑ,
− αναψυχής ατόμων με αναπηρία,
− Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιω−

μένων (Κ.Α.Π.Η.) με σκοπό την παροχή Ιατροκοινωνικής 
προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του 
Δήμου Έδεσσας, ώστε αυτά να παραμένουν στην οικο−
γένεια και στην κοινότητα,

− Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Έδεσσας 
(ΚΕ.Φ.Ο.) με σκοπό τη στήριξη της οικογένειας με την 
ανάπτυξη δράσεων προληπτικού και συμβουλευτικού 
χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να απευθύνονται σε ηλι−
κιωμένους, σε νέους, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε 
άτομα με αναπηρίες, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 
και σε οικογένειες.

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75
παρ. 1 περιπτ. στ΄):

− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
− η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης,
Με σκοπό την προαγωγή και διάδοση του Αθλητι−

σμού.
Άρθρο 4ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
μέλη, ως εξής:

− τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας,

− δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ένας 
τουλάχιστον ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου,

− τρία (3) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του 
νομικού προσώπου,
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− δύο (2) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που 
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.,

− ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−

λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η 
τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες,

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Άρθρο 6ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Στο νέο Νομικό Πρόσωπο θα μετεβιβασθεί η περιουσία 
(κινητή και ακίνητη) που κατέχουν σήμερα και τα επτά 
Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύονται.

Άρθρο 7ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Άρθρο 8ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.439.109,84 € που θα βαρύνει τις σχετι−
κές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 του 
Δήμου Έδεσσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα 18 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 56/2011 (7)
Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσσας, σε ένα ενιαίο νο−
μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμο 
Έδεσσας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 103 παρ. 2, 4 και 5, 280 και 283 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7−6−2010).

2. το άρθρο 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 
(Φ.Ε.Κ. 235 Α/27−12−2010).

3. το άρθρο 243 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8−6−2006).

4. την αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Έδεσσας περί συγχωνεύσεων των Σχολικών Επι−
τροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Έδεσ−
σας, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

5. την αριθμ. πρωτ. 2457/18−4−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ 
αριθμ. 56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Έδεσσας.

Άρθρο 1ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συγχωνεύει τις παρακάτω Σχολικές Επιτροπές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 1. 3η Σχολική Επιτροπή 
1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων 
Έδεσσας, (ΦΕΚ 2104/τ.Β΄/30.10.2007), 2. 4η Σχολική Επι−
τροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου 
Έδεσσας (ΦΕΚ 2123/τ.Β΄/01.11.2007), 3. 5η Σχολική Επι−
τροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου 
Έδεσσας, (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/30.10.2007), 4. 6η Σχολική Επι−
τροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, (ΦΕΚ 2100/
τ.Β΄/30.10.2007), 5. 7η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού 
Σχολείου και 9ου και 10ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας, (ΦΕΚ 
2073/τ.Β΄/25.10.2007), 6. 8η Σχολική Επιτροπή 2ου, 5ου και 
11ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας, (ΦΕΚ 2096/τ.Β΄/30.10.2007), 
7. 9η Σχολική Επιτροπή 3ου και 7ου Νηπιαγωγείων Έδεσ−
σας, (ΦΕΚ 2096/τ.Β΄/30.10.2007), 8. 10η Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κλεισοχωρίου 
Έδεσσας, (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/30.10.2007), 9. 15η Σχολική Επι−
τροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, (ΦΕΚ 2104/
τ.Β΄/30.10.2007), 10. 16η Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού 
Σχολείου και 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας, (ΦΕΚ 2103/
τ.Β΄/30.10.2007), 11. 17η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Έδεσσας, (ΦΕΚ 2073/τ.Β΄/25.10.2007), 12. 18η 
Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, 
(ΦΕΚ 2123/τ.Β΄/01.11.2007), 13. 19η Σχολική Επιτροπή Ειδι−
κού Σχολείου, (ΦΕΚ 2097/τ.Β΄/30.10.2007), 14. 29η Σχολική 
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζαρί−
ου, (ΦΕΚ 2096/τ.Β΄/30.10.2007), 15. 28η Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νησίου, (ΦΕΚ 
2096/τ.Β΄/30.10.2007), 16. 26η Σχολική Επιτροπή Δημοτι−
κών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Φλαμουριάς και Αγίας 
Φωτεινής, (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/30.10.2007), 17. 25η Σχολική Επι−
τροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Καρυδιάς 
και Κερασιάς, (ΦΕΚ 2103/τ.Β΄/30.10.2007), 18. 24η Σχο−
λική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
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Μεσημερίου, (ΦΕΚ 2104/τ.Β΄/30.10.2007), 19. 23η Σχολική 
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άγρα, 
(ΦΕΚ 2104/τ.Β΄/30.10.2007), 20. 22η Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βρυττών, (ΦΕΚ 
2073/τ.Β΄/25.10.2007), 21. 21η Σχολική Επιτροπή Δημοτι−
κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατάνης, (ΦΕΚ 2073/
τ.Β΄/25.10.2007), 22. 27η Σχολική Επιτροπή Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων Σωτήρας και Μαργαρίτας, 
(ΦΕΚ 2104/τ.Β΄/30.10.2007), 23. Σχολική Επιτροπή Δημο−
τικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Άρνισσας, (ΦΕΚ 795/
τ.Β΄/30−9−1991), 24. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί−
ου και Νηπιαγωγείου Περαίας, (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/06.03.2007), 
25. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπια−
γωγείου Παναγίτσας, (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/06.03.2007), 26. Σχο−
λική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
Ζέρβης, (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/06.03.2007), 27. Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασί−
ου, (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/06.03.2007), 28. Σχολική Επιτροπή Δη−
μοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Γραμματικού, 
(ΦΕΚ 297/τ.Β΄/06.03.2007).

Άρθρο 2ο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΈΔΡΑ

Το νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
έχει την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δήμο Έδεσσας» και έχει έδρα την Έδεσσα.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαί−
δευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−
ατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτι−
ρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλι−
στικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχό−
μενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και 
η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για 
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά 
από διάταξη νόμου.

Άρθρο 4ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
μέλη, ως εξής:

− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου,

− Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

− Δύο (2) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, δύο (2) εκ−
πρόσωποι των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης,

− Ένα (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου και η 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορ−
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες,
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών του 1ου 
άρθρου, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περι−
ουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά 
πρόσωπα.

Άρθρο 7ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης 
εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, 
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπη−
ρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει 
από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και 
έμμισθης εντολής.

Άρθρο 8ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο 
που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά 
πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται 
και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 
διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθη−
καν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρό−
σωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που 
συγχωνεύθηκαν.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 300.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 
00/6711 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 του Δήμου 
Έδεσσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 18 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009632405110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-05-31T19:12:13+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




