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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με αφορµή το γεγονός ότι η υπηρεσία µας έχει γίνει αποδέκτης αιτηµάτων, αλλά 

και  ερωτηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις, δήµους και κοινότητες, ΤΕ∆Κ, περιφέρειες,  

αλλά και τρίτους αναφορικά µε το νέο θεσµικό πλαίσιο των επιχειρήσεων, σας 

αποστέλλεται για ενηµέρωση και εφαρµογή η παρούσα εγκύκλιος. Επειδή έχει 

παρατηρηθεί να δίδονται απαντήσεις για σχετικά ερωτήµατα από φορείς άλλους πλην 

του Υπουργείου, παρακαλούµε να απευθύνεστε αποκλειστικά στο Υπουργείο για την 

επίλυση των αποριών που σας δηµιουργούνται, ώστε να µην παρατηρούνται φαινόµενα 

διαφορετικής προσέγγισης θεµάτων -πολλές µάλιστα φορές εξαιρετικά σοβαρών-  και να 

αποφεύγεται έτσι η δηµιουργία και παγίωση καταστάσεων που δεν συµπλέουν µε τις 

θέσεις του Υπουργείου.   Ενόψει τούτων σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  Ή  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1.  ΣΚΟΠΟΙ 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι ότι, η 

δραστηριότητά τους δεν είναι συνυφασµένη µε την επιδίωξη κέρδους, παράλληλα δε, 

µέσω αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση 

συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Όπως ρητά ορίζεται στο νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι δηµοτικές και 

κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν ως σκοπό1: 

! την οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων και την παροχή 

υπηρεσιών συναφών ή που σχετίζονται, δηλαδή, άµεσα µε τις 

αρµοδιότητες των ΟΤΑ που αφορούν µόνο τους τοµείς της κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισµού, του 

αθλητισµού και του περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο άρθρο 75 Κ∆Κ.  

! την οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 

που θέτει το άρθρο 83 Κ∆Κ και τέλος 

!  την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για 

την ανάπτυξη της περιοχής τους. 

Κατωτέρω παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγµατα κοινωφελών επιχειρήσεων 

µε σκοπούς  που άπτονται του τοµέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης: 

◊ η λειτουργία  βρεφονηπιακού  σταθµού,  

◊ η λειτουργία ΚΑΠΗ,  

◊ η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,  

◊ η λειτουργία  δηµοτικού ιατρείου,  

◊ η υλοποίηση προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν 

παραβατική συµπεριφορά,  

◊ η υλοποίηση προγράµµατος  για την  ελληνική γλώσσα στους µετανάστες, 

◊ η υλοποίηση  προγράµµατος για την  αναψυχή ατόµων µε αναπηρία . 

Παραδείγµατα που άπτονται του τοµέα της παιδείας, του πολιτισµού και του 

αθλητισµού: 

                                                
1 Άρθρο 254, παρ.1 του Κ∆Κ 
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◊ η λειτουργία βιβλιοθήκης,  

◊ η λειτουργία  κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών,  

◊ η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,  

◊ η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευµατικού κέντρου,  

◊ η λειτουργία µουσείου,  

◊ η λειτουργία πινακοθήκης,  

◊ η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,  

◊ η λειτουργία φιλαρµονικής,  

◊ η λειτουργία ωδείου,  

◊ η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,   

◊ η λειτουργία γυµναστηρίου,  

◊ η λειτουργία αθλητικού κέντρου, 

◊ η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Παραδείγµατα που άπτονται του τοµέα του περιβάλλοντος:  

◊ η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράµµατος προστασίας αγρίων ζώων µιας 

περιοχής,  

◊ η διαχείριση µιας ιαµατικής πηγής της περιοχής,  

◊ η λειτουργία σφαγείου,  

◊ η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης ενός δήµου. 

Επειδή η απαρίθµηση των  επιµέρους αρµοδιοτήτων ανά τοµέα που 

περιγράφονται στο άρθρο 75 του Κ∆Κ είναι ενδεικτική, είναι δυνατόν να υπάρχουν και 

άλλες δράσεις που εντάσσονται στους τοµείς του άρθρου αυτού, καίτοι δεν αναφέρονται 

ρητά. Εφόσον οι δράσεις αυτές σχετίζονται άµεσα µε την κύρια δραστηριότητα, που 

ασκεί µια κοινωφελής επιχείρηση, τότε αυτές θεωρούνται συναφείς µε τον κύριο σκοπό 

της και κατά συνέπεια µπορούν να ασκηθούν παράλληλα. Για παράδειγµα, στους 

σκοπούς κοινωφελούς επιχείρησης µπορεί να ανήκει η επισκευή, συντήρηση και 

αξιοποίηση ιστορικού κτιρίου ( περίπτωση 7 της παρ. στ του άρθρου 75 Κ∆Κ), όπως είναι 

το σπίτι ενός λογοτέχνη στη γενέτειρά του. Συναφής σ� αυτό σκοπός είναι η ανάδειξη 

του έργου και της προσωπικότητας του συγκεκριµένου λογοτέχνη. Έτσι λοιπόν είναι 

δυνατή η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης µε σκοπό την επισκευή, συντήρηση και 

αξιοποίηση του σπιτιού ενός λογοτέχνη, καθώς, επίσης, και τη συγκέντρωση του έργου 

του, τη διοργάνωση σχετικών ηµερίδων και εκδηλώσεων, την έκδοση σχετικού βιβλίου 

κλπ. 
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1.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

Α. Εξαιρούνται και δεν αποτελούν αντικείµενο της δραστηριότητας κοινωφελούς 

δηµοτικής επιχείρησης, µε ρητή αναφορά του νόµου,2  

• η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων 

• η δηµιουργία και συντήρηση πρασίνου 

• η λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.  

 

 Σηµειώνεται πάντως ότι σύµφωνα µε την επιφύλαξη της µεταβατικής ρύθµισης 

της παρ. 5 του άρθρου 270 Κ∆Κ, αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, στις οποίες 

έχει ανατεθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ως αποκλειστική ή κύρια δραστηριότητα 

κατά το πνεύµα του νοµοθέτη, η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων, συνεχίζουν τη 

λειτουργία τους έως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, 

χωρίς δυνατότητα ανανέωσης αυτής και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, 

σύµφωνα µε τις οποίες ιδρύθηκαν3 καθώς και από τους όρους του καταστατικού τους. Οι 

επιχειρήσεις αυτές,  µετά την 31.12.20084 δεν µπορούν να επιδιώκουν πλέον άλλου 

είδους σκοπούς, που ενδεχοµένως περιέχονται στο καταστατικό τους. Οι έτεροι τυχόν 

σκοποί, θα µπορούν πλέον να επιδιωχθούν είτε  από άλλη επιχείρηση ΟΤΑ, σύµφωνη µε 

το νέο θεσµικό πλαίσιο, είτε από τον ίδιο τον ΟΤΑ. 

 
Β. Εξαιρούνται και δεν αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας κοινωφελούς 

επιχείρησης, παρ� ότι συµπεριλαµβάνονται στους τοµείς που αναφέρονται στην παρ. 1 

του άρθρου 254 Κ∆Κ5, οι κατωτέρω αρµοδιότητες του άρθρου 75 Κ∆Κ: 

α) Η δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης παραβατικότητας, τα οποία, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 Κ∆Κ, αποτελούν συµβουλευτικά γνωµοδοτικά 

όργανα για την ανάπτυξη µιας εναλλακτικής και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής 

πολιτικής, προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών 

κοινωνιών. Τα εν λόγω Συµβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφαση του 

οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

                                                
2 Άρθρο 254 παρ. 1 ∆ΚΚ. 
3 ∆ηλ. το πδ 410/1995 
4 Με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ Α΄ 263 ) η 
προθεσµία του άρθρου 269 παρ. 1Κ∆Κ παρατείνεται µέχρι 31.12.2008. 
5 ∆ηλ. κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισµός, αθλητισµός και περιβάλλον. 
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του ν. 2713/1999, όπως ισχύει, σε ∆ήµους και Κοινότητες µε πληθυσµό άνω των τριών 

χιλιάδων (3.000) κατοίκων, και µε συγκεκριµένη σύνθεση.6 

β) Η δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Νέων, τα οποία συγκροτούνται και 

λειτουργούν µε βάση τον ν. 3443/2006. Τα εν λόγω Συµβούλια συγκροτούνται µε 

απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µετά τις πρώτες εκλογές για 

την ανάδειξη των Συµβουλίων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου 

αυτού. 7  

γ) H προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία ανήκουν στην 

αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού. Για παράδειγµα, η προστασία του 

αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυµπίας αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου 

Πολιτισµού. Αντίθετα, η προστασία ενός σπηλαίου που αποτελεί περιουσία ενός ∆ήµου 

µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο δραστηριότητας κοινωφελούς επιχείρησης. Εν 

προκειµένω τονίζεται ότι τα έσοδα που προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή και που 

συνδέονται συµπληρωµατικά και ως εκ τούτου έχουν εντελώς παρεπόµενο χαρακτήρα, 

µε τον κύριο σκοπό της επιχείρησης, όπως λ.χ. λειτουργία κυλικείου σε σπήλαιο δεν 

αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης, εφόσον οι πόροι αυτοί 

διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση � χρηµατοδότηση των 

κύριων καταστατικών τους σκοπών. 

δ) Οι αρµοδιότητες που αποτελούν αντικείµενο των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

ε) Οι αρµοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών, όπως περιγράφονται στο ν. 

1894/19908, όπως ισχύει. 

                                                
6 Άρθρο 84 Κ∆Κ. 
7 Άρθρο 2, ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄). 
8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των 
πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων 
σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων 
υλικών κλπ.), 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 και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασµό από τον 
Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές 
βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας  των σχολικών µονάδων.   
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 στ) Οι δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού, 

εφόσον έχουν εµπορικό χαρακτήρα, που αλλοιώνει τον κοινωφελή χαρακτήρα της 

επιχείρησης. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο κοινωφελούς δηµοτικής 

επιχείρησης η ενοικίαση δωµατίων σε ένα παραδοσιακό χωριό που παρουσιάζει 

πολιτιστικό ενδιαφέρον. 

ζ) Η συµµετοχή σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 η) Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής 

ανάπτυξης. 

θ) Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή 

γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.   

ι) Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του 

εθνικού συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η 

συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 

 

1. 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 

 

α. Προγράµµατα Κοινωνικών ∆οµών µε συγχρηµατοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης 

 

Με τις µε αριθµό 111135/1233 (ΦΕΚ 772/Β/17.05.2007) και 111136/1234 (ΦΕΚ 

781/Β/17.05.2007)  αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, διασφαλίστηκε σε εθνικό 

επίπεδο η οµαλή συνέχιση των  προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας9 έως 31/8/08. 

 

                                                
9 ∆ηλαδή, των προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»,  «Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας», 
«Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ)», των δοµών Βρεφονηπιακών Σταθµών  
και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας, των Παιδικών Σταθµών, των 
Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) και των Κέντρων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών  µε Αναπηρία  (Κ∆ΑΠ  ΜΕΑ). 
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Επειδή τα προγράµµατα αυτά κατά κανόνα υλοποιούνται µέσω  δηµοτικών 

επιχειρήσεων10, για την οµαλή ολοκλήρωση των προγραµµάτων  τους κρίθηκε σκόπιµη η 

παράταση11 της προθεσµίας  προσαρµογής των επιχειρήσεων των  ∆ήµων και των 

Κοινοτήτων  µέχρι 31-12-08, έτσι ώστε οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις να µπορέσουν 

απρόσκοπτα να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

 

Τονίζεται  ότι όσες δηµοτικές επιχειρήσεις προβούν στη λύση τους 

πριν την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, δηλ. πριν 

την 31.8.2008, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην αναθέτουσα αρχή, 

ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το σύνολο των χρηµάτων που έχουν 

ήδη λάβει12. 
 

Όσες δηµοτικές επιχειρήσεις  που διαχειρίζονται τα ανωτέρω προγράµµατα 

επιλέξουν να προσαρµοστούν στις διατάξεις του νέου Κ∆Κ,  τότε θα πρέπει υποχρεωτικά 

να λάβουν τη µορφή κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία άλλωστε συνάδει µε τον 

κοινωνικό χαρακτήρα των προγραµµάτων αυτών.  

Σηµειώνεται ότι οι υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, οι 

οποίες έχουν ως σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια ή συναφείς σκοπούς, 

εφόσον υλοποιούν αντίστοιχα προγράµµατα και µετά την προσαρµογή του καταστατικού 

τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 269 του Κ∆Κ, διατηρούν τον 

ίδιο Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)13. Σε περίπτωση συγχώνευσης, αποδίδεται 

στη νέα εταιρία ο Α.Φ.Μ. εκείνης από τις συγχωνευόµενες που χρηµατοδοτήθηκε στο 

πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων. 

β. Προγράµµατα Κοινωνικών ∆οµών µε χρηµατοδότηση από Εθνικούς 

Πόρους 

 Με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3613/2007 παρατείνεται η εφαρµογή 

του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, 

                                                
10 Σε πανελλαδικό επίπεδο περίπου 1.150 δηµοτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα σχετικά 
κοινωνικά προγράµµατα και ο µέσος όρος χρηµατοδότησης κάθε εταιρίας των Ο.Τ.Α. για τη 
διαχείριση τους είναι περίπου 500.000 ευρώ. 
11 Βλ. παραπάνω υποσηµείωση  4. 
12 Όπως επισηµαίνεται στο σχετικό µε Α.Π.οικ. 112530/2595/9-10-7 έγγραφο του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
13 Άρθρο 25 παρ. 9β του ν. 3613/07 (ΦΕΚ Α΄263). 
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από τη λήξη του και µέχρι 31.8.2008, σε όσους ∆ήµους υλοποιείται, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ΚΥΑ Π4β/5814/97, Π1γ/ΓΠ οικ. 62329/2003 και Π1γ οικ. 69674/2005. 

Το προσωπικό που απασχολείται στο εν λόγω πρόγραµµα θα συνεχίσει να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του µέχρι την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία.  

Σύντοµα πρόκειται να εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 1 

του ν.3613/2007 για τη ρύθµιση των απαραίτητων λεπτοµερειών.  

 

γ) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 δίνεται η δυνατότητα να εφαρµοστούν 

οι διατάξεις του άρθρου  16 του ν. 3491/2006 και στο προσωπικό του προγράµµατος 

«Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας»14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Σχετ. Εγκύκλιος 66794/5.12.2006 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. 1. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Οι ανώνυµες εταιρίες των ∆ήµων και Κοινοτήτων είναι εµπορικές εταιρίες µε 

σκοπό το κέρδος. ∆ιέπονται από τους νόµους της ιδιωτικής οικονοµίας και λειτουργούν 

όπως ορίζει ο ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον ο νέος δηµοτικός και κοινοτικός 

κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά. 

∆ιακρίνονται από τις ιδιωτικές ανώνυµες εταιρίες και χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις 

των ∆ήµων και Κοινοτήτων από το γεγονός ότι ∆ήµοι ή Κοινότητες ή Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέτουν την πλειοψηφία του 

µετοχικού κεφαλαίου.  

Οι ανώνυµες εταιρίες των ΟΤΑ δρούν µε τρείς µορφές: 

# κοινές ανώνυµες εταιρίες του ν.2190/20 

# αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες15 

# Μονοµετοχικές ανώνυµες εταιρίες16 

 

1.1 2.2. Ι∆ΡΥΣΗ 

 

Για όλες τις κατηγορίες ανωνύµων εταιριών των ∆ήµων και Κοινοτήτων παρατίθενται 

κατωτέρω τα στάδια για την ίδρυσή τους : 

! Η εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας17,18  

                                                
15 Άρθρο 25 παρ. 6 του 3613/07 (ΦΕΚ Α΄263) 
16 Έπειτα από την τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2190/20 µε το άρθρο 3 του ν. 3604/07, 
µε  το οποίο δίνεται η δυνατότητα να συσταθεί µονοµετοχική ανώνυµη εταιρία, έχει προκύψει 
το ερώτηµα, εφαρµόζοντας κατ� αναλογία την ανωτέρω διάταξη, εάν είναι δυνατή η σύσταση 
ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ µε ένα µόνο µέτοχο και για άλλους λόγους πέραν της αξιοποίησης της 
δηµοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή της  εκµετάλλευσης κοινοχρήστων χώρων.   
Προκειµένου να αρθούν τυχόν αµφισβητήσεις, εκδόθηκε η αριθµ. 469/2007 Γνωµοδότηση του  
Γ΄ Τµήµατος ΝΣΚ, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών,  σύµφωνα µε την 
οποία, και µετά την ισχύ του άρθρου 3 του ν. 3604/2007, η ίδρυση µονοµετοχικών ανωνύµων 
εταιρειών από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες είναι δυνατή και εξακολουθεί να οριοθετείται 
αποκλειστικά και µόνο, στο πλαίσιο της ρύθµισης του άρθρου 266 του Κ∆Κ. 
17 Άρθρο 253, παρ. 2 του ν. 3463/06. 
18 Εάν δεν υφίσταται η υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 5  της αριθµ.  οικ. 43886/3-8-07 ΥΑ 
του Υπουργού Εσωτερικών, τότε νοείται ως αρµόδια υπηρεσία η οικονοµική υπηρεσία του 
∆ήµου, λόγω της φύσης του αντικειµένου της συγκεκριµένης µελέτης, ακόµη και αν αυτό δεν 
προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
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! Απόφαση ∆ηµοτικού/Κοινοτικού  Συµβουλίου, για τη σύσταση 

εταιρίας19 

! Σύνταξη Καταστατικού20 µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 

! Αναγγελία στο επιµελητήριο 

! Θεώρηση από την Εφορία 

! Υποβολή για έγκριση της σύστασης και του καταστατικού στον οικείο 

Νοµάρχη, όπου απαιτείται21  

!  άδεια σύστασης από Νοµάρχη 

!  καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών που τηρείται στην 

οικεία Νοµαρχία και ανακοίνωση της καταχώρησης στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως 

! καταχώρηση στο Μητρώο της ∆νσης  Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

τηρείται στην οικεία  Περιφέρεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Η απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και 
πρέπει να περιλαµβάνει τους βασικούς όρους του καταστατικού ( άρθρο 253 παρ. 1 Κ∆Κ). 
20Το καταστατικό καταρτίζεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα φυσικά ή νοµικά και 
περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο. Στο καταστατικό αναφέρεται η επωνυµία, ο 
σκοπός, η έδρα, η διάρκεια που είναι πάντοτε ορισµένη, το ύψος του κεφαλαίου(τουλάχιστον 
60.000€, άρθρο 8 παρ.2 ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 ν. 2842/2000) ο 
τρόπος καταβολής του κεφαλαίου, το είδος, ο αριθµός, η ονοµαστική αξία των µετοχών. 
Απαραίτητα πρέπει να προβλέπονται σε αυτό διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο, τη Γενική 
Συνέλευση, τους ελεγκτές, τα δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας, τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις διάθεσης κερδών, τη λύση και εκκαθάριση της περιουσίας της (άρθρο 5 ν. 
2190/1920). 
21 Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000) ευρώ, δεν ασκείται από το Νοµάρχη έλεγχος  νοµιµότητας της σύστασης της 
εταιρείας, καθώς και της τροποποίησης του καταστατικού της, σύµφωνα µε τις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι καταχωρήσεις στο Μητρώο γίνονται µετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόµενων 
εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (παρ. 2α άρθρο 4 του ν. 2190/20).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

3.1.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

 
Ως γνωστό, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων 

νόµου, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, αποτελούν αντίστοιχες 

επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν και οι ∆ΕΥΑ.  

Η  λειτουργία των ∆ΕΥΑ εξακολουθεί να διέπεται από το σχετικό ιδρυτικό 

νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 1069/1980), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Όµως υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ιδρυτικό τους νοµοθετικό  πλαίσιο 

παραπέµπει στο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Για τέτοιες περιπτώσεις γεννάται το 

ερώτηµα, αν η παραποµπή αυτή αφορά στο νέο Κ∆Κ, ή σε εκείνον που ίσχυε κατά το 

χρόνο έκδοσης του ιδρυτικού τους νόµου. ∆εδοµένου ότι η δοµή των δηµοτικών και 

κοινοτικών επιχειρήσεων κατά το χρόνο έκδοσης του ν. 1069/80 ήταν εντελώς 

διαφορετική από την σηµερινή και υπό το πρίσµα της φύσης των αρµοδιοτήτων που 

ασκούν οι ∆ΕΥΑ22, κρίνουµε απαραίτητο όπου γίνεται τέτοια παραποµπή να 

εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κ∆Κ (ν. 3463/06) που αφορούν στις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις.23  

 

1.2 3.2.  ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 267 του Κ∆Κ, οι υφιστάµενες 

αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ� εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 22 παρ. 9 του ν. 3274/04 συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήξη του 

χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, διεπόµενες από τις ρυθµίσεις 

των παραγράφων 1α έως 1δ του  άρθρου 267 Κ∆Κ. 

                                                
22 Κατά ρητή αναφορά του άρθρου 1 του ν. 1069/80 οι ∆ΕΥΑ αποτελούν νπιδ κοινωφελούς 
χαρακτήρα. 
23 Π.χ. στο άρθρο 3 του 1069/1980, όπου  ορίζεται ότι η υπό ενός µόνου ∆ήµου συνιστώµενη 
επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη, ο Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος ορίζονται κατά τις περί συγκροτήσεως της Επιτροπής ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα διατάξεις, γίνεται αναλογική εφαρµογή του άρθρου 255 
του Κ∆Κ. 
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Εφεξής, η σύσταση από ∆ήµους ή Κοινότητες ή άλλους φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται, µόνον 

εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική νοµοθετική ρύθµιση ή από το 

κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων24. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 252 Κ∆Κ, οι ∆ήµοι και 

Κοινότητες δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε καµία άλλη 

εταιρεία ή κοινοπραξία οποιασδήποτε µορφής, πέραν αυτών που 

περιλαµβάνονται στο εν λόγω άρθρο.  

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η συµµετοχή ∆ήµου ή Κοινότητας σε 

υφιστάµενη αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΤΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Άρθρο 267, παρ. 2 Κ∆Κ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Εξαιρούνται και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο δραστηριότητας 

κανενός είδους δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ 

κρατικές αρµοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ Κ∆Κ (πχ. η 

τήρηση δηµοτολογίου και µητρώου αρρένων, η τέλεση πολιτικού γάµου, η τήρηση των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας και 

αλλοδαπών και µετανάστευσης κλπ.). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 5. 1.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟΝ Κ∆Κ 

 

∆εν υπόκεινται σε εποπτεία από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, ούτε 

ασκείται προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 148-154 Κ∆Κ σε: 

• αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των δηµοτικών επιχειρήσεων, υπό 

οποιανδήποτε µορφή και εάν δρουν, αφού οι τελευταίες 

χαρακτηρίζονται ρητά από το άρθρο 252, παρ. 5 Κ∆Κ ως νπιδ25 

• εγκριτικές πράξεις δηµοτικών/κοινοτικών συµβουλίων συγκεκριµένων 

αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των επιχειρήσεων ΟΤΑ του 

Κ∆Κ26 

 

Αναφορικά µε τον έλεγχο και την εποπτεία των ανωνύµων εταιρειών των ΟΤΑ, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/20, όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

                                                
25 Βλ. και την αριθµ. 11/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου µας. 
26 Π.χ σχετικά µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης 
πεπραγµένων. 
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5.2 ∆ΕΥΑ 

 

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων των ∆ΕΥΑ, οι οποίες ως 

ειδικού τύπου επιχειρήσεις δεν διέπονται από το νέο θεσµικό πλαίσιο των 

επιχειρήσεων ΟΤΑ του Κ∆Κ, η  λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από το 

σχετικό ιδρυτικό νοµοθετικό πλαίσιο τους. Ετσι, και ο έλεγχος νοµιµότητας επί 

συγκεκριµένων πράξεων ασκείται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1069/80, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εάν από το σχετικό έλεγχο προκύπτουν ευρήµατα, ο Γενικός Γραµµατέας 

Περιφέρειας µπορεί είτε να ζητήσει µε έγγραφό του αποκατάσταση της νοµιµότητας 

είτε να καταφύγει στα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια, εκτιµώντας τα πραγµατικά 

περιστατικά κάθε περίπτωσης. Πάντως σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να ακυρώσει 

την πράξη, ως προερχόµενη από νπιδ. 

Παράλληλα, µπορεί στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονοµικών στοιχείων των 

∆ΕΥΑ να ασκήσει τα µέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 

του ν. 1069/80, όπως ισχύει, δηλαδή να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου 

διαχειριστικού και ταµειακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

6.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/07, δίνεται η δυνατότητα στο 

πλεονάζον προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν µεταφέρεται στον οικείο ∆ήµο ή σε 

νοµικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυµη εταιρεία του κατ� εφαρµογή των ρυθµίσεων 

του άρθρου 269  Κ∆Κ, να µεταφερθεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου 

του δηµοσίου τοµέα, µε εξαίρεση τα εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο. 

Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι : 

• Το προσωπικό αυτό να µην έχει µεταφερθεί ως πλεονάζον στο 

δήµο/κοινότητα, σε νοµικά του πρόσωπα ή σε Ανώνυµες Επιχειρήσεις του, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 3, 7 και 8 Κ∆Κ. 

• Το προσωπικό αυτό να απασχολείτο στην επιχείρηση µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µέχρι 31-12-2005 ή οι συµβάσεις 

εργασίας του να αναγνωρίστηκαν ή να πρόκειται να αναγνωριστούν ως 

αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του πδ 164/200427. 

 

6.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
Για τη µεταφορά του προσωπικού απαιτείται: 

• Απόφαση του δηµοτικού/κοινοτικού συµβουλίου, µε την οποία 

καθορίζεται το πλεονάζον προσωπικό, που δεν έχει µεταφερθεί στον 

δήµο/κοινότητα  ή στα νοµικά του πρόσωπα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 269, παρ. 3, 7 και 8 του Κ∆Κ. 

• Αίτηση µεταφοράς του ενδιαφερόµενου, που υποβάλλεται στο φορέα 

υποδοχής,  δηλαδή,  στην Περιφέρεια, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του ∆ηµόσιου Τοµέα28, µέσα σε προθεσµία έξι (6) 

                                                
27 Βλ. σχετική εγκύκλιό µας 16/07, σελ. 37, παρ. 2, περίπτωση γ. 
28 Ο ∆ηµόσιος Τοµέας οριοθετείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), οι οποίες έχουν συµπληρωθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 
1943/1991 (ΦΕΚ Α΄43) και την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3229/04 (ΦΕΚ Α΄38). 
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µηνών από τη δηµοσίευση (ανάρτηση στον οικείο πίνακα 

ανακοινώσεων) της προαναφερόµενης απόφασης του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. 

• Απόφαση αποδοχής της αίτησης, που εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες 

από την υποβολή της αίτησης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται από: 

! Το  Γενικό Γραµµατέα, για αίτηση που υποβλήθηκε σε 

Περιφέρεια, 

! το νοµαρχιακό συµβούλιο, για αίτηση που υποβλήθηκε σε 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

! το διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου, για αίτηση 

που υποβλήθηκε σε ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα. 

• Απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου για τη σύσταση 

προσωποπαγών θέσεων αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας και 

την κατάταξη των ενδιαφερόµενων σε αυτές. 

 

Από το χρόνο κατάταξής του στις ανωτέρω θέσεις, το µεταφερόµενο 

προσωπικό ανήκει πλέον στο φορέα υποδοχής και διέπεται από τους ίδιους όρους 

εργασίας και αµοιβής µε το λοιπό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 

φορέα αυτού, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στην επιχείρηση από την 

οποία µεταφέρεται. 

 

6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

Η πράξη κατάταξης του µεταφερόµενου προσωπικού, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του Κ∆Κ29 δηµοσιεύεται από το αρµόδιο προς 

διορισµό όργανο του οικείου ΟΤΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 101 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007)  «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται µόνο στις υπηρεσιακές µεταβολές που 

προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού. 

                                                
29 Η συγκεκριµένη παράγραφος τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 
3613/2007.  
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Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τους δήµους, τις κοινότητες  και τις 

νοµαρχίες της περιφέρειάς σας. 

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να την κοινοποιήσει 

περαιτέρω στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου  δικαίου και  ιδιωτικού δικαίου του 

δηµοσίου τοµέα, µε εξαίρεση τα εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο. 

Το Υπουργείο µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.  

Την παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Υπουργείου www.ypes.gr. 

 

                                                               

                                                             

 

                                 

 

                                                                                  

                       

                                                  

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραµµατεία Υπουργικού Συµβουλίου 

2.Υπουργείο Εσωτερικών : 

- Εθνικό Τυπογραφείο 

- Γ. Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆/σης & Ηλεκτ/κης ∆ιακυβ/σης 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας   

6. Ελεγκτικό Συνέδριο 

7. ΚΕ∆ΚΕ  

8. ΕΝΑΕ 

9. ΠΟΕ-ΟΤΑ 

10. ΠΟΠ-ΟΤΑ 

Εσωτερική διανοµή: 

1.Γραφείο Υπουργού 

2.Γραφείο Υφυπουργού 

3.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
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4.Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 

5.∆/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ 

6.∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ 

7.∆/νση Μ/ΣΗΣ &ΗΕΣ 

(µε την παράκληση να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 

 


