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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. 2/40507/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις 
26/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286Β/1997)».

8. Την αριθµ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370Β/2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151A/1998).

10. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νοµικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408Β/2009). 

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
οµολογιακού δανείου, σε άυλη µορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Το αρ. πρωτ. 849/23−05−2011 έγγραφο του Ο.∆.∆Η.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, απο−
φασίζουµε:

Την προαγορά εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
µε ηµεροµηνία διακανονισµού 26−05−2011, οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας είκο−
σι οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ (€ 28.000.000,00), σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 

∆ηµόσιο θα καταβάλει στις 26−05−2011 στην Εθνική Τρά−

πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 

συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων πεντακο−

σίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και 

ογδόντα πέντε λεπτών (€ 28.557.506,85), ποσό το οποίο

αντιστοιχεί σε € 27.722.800,00 για αξία διακανονισµού, 
πλέον € 834.706,85 για δεδουλευµένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

    Αριθµ. 2/40194/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις 

25/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 

ν.  2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική 
µορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/2010).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Την αριθµ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370Β/2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151A/1998).

10. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νοµικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009). 

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
οµολογιακού δανείου, σε άυλη µορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 842/20−05−2011 έγγραφο του Ο.∆.∆Η.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
αποφασίζουµε:

Την προαγορά εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε 
ηµεροµηνία διακανονισµού 25−05−2011, οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας τρι−
άντα εκατοµµυρίων ευρώ (€ 30.000.000,00), σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 

∆ηµόσιο θα καταβάλει στις 25−05−2011 στην Εθνική Τρά−

πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 

συνολικό ποσό των τριάντα εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και 

είκοσι εννέα λεπτών (€ 30.597.123,29), ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί σε € 29.706.000,00 για αξία διακανονισµού, 
πλέον € 891.123,29 για δεδουλευµένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F
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    Αριθµ. 2/12704/0022 (3)
Έγκριση καθιέρωσης απογευµατινής υπερωριακής ερ−

γασίας υπαλλήλων του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονί−
µων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
µενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − 
επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιο−
νοµικής κρίσης».

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009) 
απόφαση «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Την αριθµ. 2/67009/0004/11.10.2010 (ΦΕΚ 1668/
Β/21.10.2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών 
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και της εξουσίας να 
υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραµ−
µατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους 
Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. 
και ειδικότερα το άρθρο 2 Α. περ ιδ) αυτής.

5. Το αριθ. 2/5071/0004/7.2.2011 έγγραφο της ∆/νσης 
4ης Προσωπικού.

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για δεκατρείς 
(13) υπαλλήλους του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ, προκει−
µένου η Υπηρεσία αυτή να αντιµετωπίσει έκτακτες και 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες από τον ιδιαίτερα 
αυξηµένο φόρτο εργασιών συνεπεία του όγκου των 
αιτήσεων συνταξιοδότησης και της πληροφόρησης για 
τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και την πορεία των 
συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους € είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 
(20.300€) περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σµού οικονοµικού έτους 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραµµένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−140 και 
ΚΑΕ 0511, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερωρι−
ακής εργασίας για δεκατρείς (13) υπαλλήλους του Τµή−
µατος Εξυπηρέτησης Πολιτών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
µέχρι τριάντα (30) ώρες τον µήνα ανά υπάλληλο, για 
το χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα πριν από τη δηµο−
σίευση της παρούσας και έως 29.7.2011 και από 1.9.2011 
έως 30.12.2011.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
µατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, µπορούν να 
µετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο−
σπασµένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθµού ωρών, 
που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση.

Η κατανοµή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριµένων εργασιών που θα 
πραγµατοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στο σχετικό έγγραφο αίτηµα για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει µε αποφάσεις και 
ευθύνη του οικείου Προϊσταµένου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2011 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
F

 Αριθµ. 2121/17/2010 (4)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας µε 

αριθµ. 50 «Τροποποίηση – Συµπλήρωση αριθµ. 43 Ει−
δικού Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.∆. 187/1973 (ΦΕΚ 

261Α΄) «Περί Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου», όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 
(ΦΕΚ 40Α΄) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιµενικού Σώ−
µατος (Μ.Ε.Α./Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 184/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός 
των αρµοδιοτήτων του». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Π.∆. 189/2009 
(ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτή−
των των Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2010 (ΦΕΚ 89Α΄) «Ανακατα−
νοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του π.δ. 189/2009».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παραγρ. 1, περίπτωση 
(β), υποπερίπτωση (ββ) του Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄) 
«Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, καθορισµός αρµοδιοτήτων του και ανακα−
τανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3α, του Π.∆. 
127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας».

8. Το αριθ. πρωτ.: 1137/23−11−2010 έγγραφο Ν.Α.∆.Α./Γρ. 
Νοµάρχη.

9. Τον αριθ. 50 Ειδικό Κανονισµό Λιµένα Ελευσίνας, 
ο οποίος υπεβλήθη µε την αριθ. πρωτ.: 2121/05/2010/
26−11−2010 αναφορά της Λιµενικής Αρχής Ελευσίνας, µε 
τις διατάξεις του οποίου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε 
την εύρυθµη λειτουργία του λιµένα Ελευσίνας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
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Άρθρο µόνο

α) Εγκρίνουµε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισµό Λιµένα 
Ελευσίνας µε αριθ. 50

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50

Τροποποίηση – Συµπλήρωση αριθµ. 43 Ειδικού
 Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.∆. 187/1973 (ΦΕΚ 

261 Α΄) «Περί Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου», όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 1940/1991 
(ΦΕΚ 40 Α΄) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιµενικού Σώ−
µατος (Μ.Ε.Α./Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Περί 
αρµοδιοτήτων Λιµενικού Σώµατος και σχέσεων προς 
τις αρµοδιότητες των Σωµάτων Ασφαλείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 184/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός 
των αρµοδιοτήτων του». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Π.∆. 189/2009 
(ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτή−
των των Υπουργείων».

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2010 (ΦΕΚ 89Α΄) «Ανακατα−
νοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του π.δ. 189/2009».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παραγρ. 1, περίπτωση 
(β), υποπερίπτωση (ββ) του Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄) 
«Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, καθορισµός αρµοδιοτήτων του και ανακα−
τανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παραγρ. 3α, του Π.∆. 
127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισµού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, εκδίδουµε τον ακόλουθο Ειδικό 
Κανονισµό Λιµένα: 

Άρθρο 1
Όρια Ισχύος

Ο παρών Ειδικός Κανονισµός ισχύει στους λιµένες, 
στους όρµους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής Ελευσίνας και των 
υφιστάµενών της Αρχών, όπως αυτή καθορίζεται από 
τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Τροποποίηση – Συµπλήρωση ∆ιάταξεων του αριθµ. 43 
Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας

(ΦΕΚ 449 Β΄/1994), όπως ισχύει

1. Στο εδάφιο (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του 
αριθµ. 43 Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας (ΦΕΚ 

449 Β΄/1994), προστίθενται τρεις (03) νέες περιπτώσεις 
5,6 και 7 ως εξής: 

«5) Περί µεταφοράς λαθροµεταναστών και προώθηση 
αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας, 6) Νόµου περί 
συναλλάγµατος και 7) Αδικήµατα επιβαρυντικά για ερ−
γασία σε λιµένες.». 

2. Η λέξη «και» του εδαφίου (ζ) της παραγράφου 2 
του άρθρου 7 του αριθµ. 43 Ειδικού Κανονισµού Λιµένα 
Ελευσίνας (ΦΕΚ 449 Β΄/1994), προ της περίπτωσης (4), 
διαγράφεται.

3. Στην παράγραφο 3 (β) του άρθρου 7 του αριθµ. 43 
Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Ελευσίνας (ΦΕΚ 449 Β΄/1994) 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Η κατά τα ανωτέρω πρόσληψη συνταξιούχων λόγω 
γήρατος ναυτικών ή άλλων προσώπων δεν µπορεί να 
διαρκεί πέραν των τριών (03) µηνών και ανανεώνεται 
ανά τρίµηνο, εφόσον βεβαιώνεται µε σηµείωµα του 
ΓΕΝΕ, ότι δεν προσφέρονται εν ενεργεία ναυτικοί για 
την εργασία αυτή».

Άρθρο 3

Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισµού, του 
οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιµενικά Όργανα, 
ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες που 
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, υπόκεινται 
και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.∆. 187/73 (ΦΕΚ 
261Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ελευσίνα, 26 Νοεµβρίου 2010

Ο Κεντρικός Λιµενάρχης
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

β) Η εφαρµογή του Κανονισµού αυτού αρχίζει δέκα (10) 
ηµέρες µετά από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 24 ∆εκεµβρίου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F

Αριθµ. απόφ. 49/2011 (5)
 Συγχώνευση δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων πρώ−

ην ∆ήµου Έδεσσας και Βεγορίτιδας – Σύσταση νέας 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης και σύνθεση 
νέου ∆/κού Συµβουλίου. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 107, 108, 109 112, 238, 280 και 283 παρ. 4 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/7−6−2010).

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

3. Τα άρθρα 252 – 264 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8−6−2006).
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4. Την αριθµ. 49/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου Έδεσσας που αφορά την συγχώνευση ∆ηµοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων πρώην ∆ήµου Έδεσσας και 
Βεγορίτιδας και σύσταση νέας Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης και σύνθεση νέου ∆/κού Συµβούλιου.

5.  την αριθµ. πρωτ. 2455/21−4−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονί−
ας – Θράκης περί ελέγχου νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 
49/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, 
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συγχωνεύει τις παρακάτω Επιχειρήσεις: 1.«∆ηµοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας» (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.) µε τον 
διακριτικό τίτλο «Παρέµβαση» (ΦΕΚ 332/2009 τ.Β΄). 2.«∆η−
µοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Βεγορίτιδας 
∆ήµου Βεγορίτιδας» (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) (ΦΕΚ 2.360/2008 τ.Β΄).

Άρθρο 2ο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – Ε∆ΡΑ

Η νέα κοινωφελής δηµοτική επιχείρηση έχει την επω−
νυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσ−
σας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.)» και έχει έδρα την Έδεσσα. Η επιχείρη−
ση θα στεγαστεί στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου 
του ∆ήµου Έδεσσας που βρίσκεται στην οδό Κ. Γαρέφη 
και Περδίκα 1 στην περιοχή Βαρόσι.

Άρθρο 3ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η κατηγορία – νοµική µορφή της επιχείρησης είναι 
Κοινωφελής Επιχείρηση – Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 
– 264 και 268 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08.06.2006), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

Άρθρο 3ο 

ΣΚΟΠΟΣ

Αναλυτικά σκοποί της νέας επιχείρησης:
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς:
Α1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριµένα:
− Εφαρµογή πολιτικών και συµµετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα 
της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, 
µε την ίδρυση και λειτουργία δοµών όπως: 

Α.1.1. παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών δοµών, 
Α.1.2. κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας 

φροντίδας ηλικιωµένων, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλι−
κιωµένων, γηροκοµείων, 

Α.1.3. µονάδων κοινωνικής φροντίδας,
Α.1.4. προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.,
Α.1.5. µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προ−

γραµµάτων.
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−

µων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευ−
τικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων 
δηµοτών. 

− Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων, η 
συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλινοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου. 

− Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπι−
κά σχέδια και προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης δια−
φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Η συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής τους µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Α.2 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και συγκε−
κριµένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−

σχόλησης παιδιών.
− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη λειτουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πι−
νακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρου, φιλαρµονι−
κών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λ.π. καθώς και η µελέτη και 
εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο ∆ήµο Έδεσσας. 

− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−
ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή 
της σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού εφόσον δεν 
έχει εµπορικό χαρακτήρα.

− Υλοποίηση, προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων 
ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού, διοργάνωσης ή συνδι−
οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.



15974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

− Η έκδοση έντυπου υλικού για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η 
προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
και η καταπολέµηση της ρύπανσης.

− Η ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικών και κοινοτικών 
εργαστηρίων. 

− Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και την ανάπλα−
ση των περιοχών της περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιο−
χές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου 
και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

− Η παροχή συνδροµής στις αρµόδιες υπηρεσίες, µε 
κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτει, για την αντιµετώ−
πιση φυσικών καταστροφών.

Α.4 Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας, σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του 
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι 
σήµερα.

Α.5 Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και δρά−
σεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ο ∆ήµος Έδεσσας 
παραχωρεί κατά χρήση τα παρακάτω ακίνητα: 

1. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Έδεσσας. 
2. Κτίριο Παρθεναγωγείου.
3. Κτίριο Λαογραφικού Μουσείου. 
4. Κτίριο «Μπατάνι» στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού.
5. Κτίριο «Ορίζοντας». 
6. Κτήριο «Μύλοι Γιαννάκη» στο Υπαίθριο Μουσείο 

Νερού. 
7. Τον χώρο του υπαίθριου Θερινού Κινηµατογράφου 

µε το αναψυκτήριο. 
8. Το Αθλητικό Κέντρο «Πασά Τσαϊρ». 
9. Το υπαίθριο θέατρο Γαβαλιώτισσας. 
10. Το κτίριο του Κέντρου Πληροφόρησης στο πάρκο 

Καταρρακτών.

Άρθρο 4ο

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−
νια από τη δηµοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραµ−
µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

− Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Έδεσσας για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/06.

− Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από 
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 
από φυσικά πρόσωπα και λοιπές επιχορηγήσεις.

− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους. 

− Από τη διαχείριση δραστηριοτήτων σχετικούς µε 
τους καταστατικούς σκοπούς. 

− Η χρηµατοδότηση από τη συµµετοχή σε προγραµ−
µατικές συµβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.

Άρθρο 6ο

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η επιχείρηση διοικείται από εντεκαµελές διοικητικό 
συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα µέλη 
αυτά, τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, και 
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
µειοψηφία. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα 
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων (χω−
ρίς αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση 
απασχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόµενους, 
στην περίπτωση αυτή µειώνεται κατά έναν ο αριθµός 
των δηµοτών.

Άρθρο 7ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισµα του 
κεφαλαίου των συγχωνευόµενων κοινωφελών επιχει−
ρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές 
πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συ−
γκεκριµένα ορίζεται σε 237.635,68 €, όπως προκύπτει 
από το άθροισµα:

α. του κεφαλαίου ύψους 128.288,66 € της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.) 
µε το διακριτικό τίτλο «Παρέµβαση». 

β. του κεφαλαίου ύψους 109.347,02 € της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Βεγορίτιδας (∆Η.
Κ.ΕΠ.Α.) ∆ήµου Βεγορίτιδας.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 
το ∆ήµο Έδεσσας ποσού 20.000,00 € (παρ. 3 του άρθρου 
90 του π.δ. 63/2005) για το έτος 2011, η οποία πρέπει 
να καταβληθεί, κατά τον ανωτέρω χρόνο από τον πρώ−
ην ∆ήµο Βεγορίτιδας προς την ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Βεγορίτιδας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) ∆ήµου 
Βεγορίτιδας, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 6.116/2008 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 2360/2008) συστατική πράξη της επιχείρησης. Η 
ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Έδεσσας υπό Κ.Α. 70/7511.001.

Άρθρο 8ο

∆ΙΑΛΥΣΗ

Α. Όταν παρέλθει η διάρκειά της και 
Β. Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο 

της διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού συµβου−
λίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 
– Θράκης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση 
υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διά−
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στηµα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης 
ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση 
της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν 
περιέρχονται στο ∆ήµο Έδεσσας. Η εκκαθάριση γίνεται 
από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Έδεσσας.

Άρθρο 9ο

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως 
στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συ−

µπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης έρ−
γου και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από 
αυτές. Μέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης 
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσεων των 
υφιστάµενων επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 27 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*02010930206110008*

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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 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.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


