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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 97447/5491/Π04/5/00113/Ε/
Ν.3299/04/02−10−2009 (ΦΕΚ 2243/τ. Β΄/19.10.2009) από−
φασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτι−
κής Μακεδονίας που αφορά υπαγωγή επένδυσης 
της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04. 

 Με την απόφαση 32514/1572/Π04/5/00113/Ε/Ν. 3299/2004/ 
20−6−2011 της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοί−
κησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η τροπο−
ποίηση της 97447/5491/Π04/5/ 00113/Ε/Ν. 3299/04/02−10−2009 
(ΦΕΚ 2243/τ. Β΄/19.10.2009) απόφασης υπαγωγής στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδί−
ου της επιχείρησης «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.». 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των τρια−
κοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός 
ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών (329.331,75), µε πο−
σοστό επιχορήγησης 44% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα επτά 
λεπτών (144.905,97) ευρώ.

Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού #102.092,84# 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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(2)
  Ολοκλήρωση επένδυσης της ατοµικής επιχείρησης «ΣΑ−

ΡΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λει−
τουργίας. 

 Με την απόφαση 32503/1569/ΠΟ4/5/00123/Ε/Ν. 3299/04/ 
20−6−2011 της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ι−
οίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η 
επένδυση της ατοµικής επιχείρησης «ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό 
γεωργικής επιχείρησης βιολογικής γεωργίας στην Τ. Κ 
Αγίου ∆ηµητρίου του ∆ήµου Κοζάνης της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο 
ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
ευρώ (190.240,00) και το ενισχυόµενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα 
πέντε χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (85.608,00), που αποτε−
λεί το 45% του ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συµµετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκα−
τό τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ 
(104.632,00), που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης.

∆εν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου..
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της µονάδας.
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

15−1−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−

λοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα χιλιάδων εξακο−
σίων είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτών #40.621,50#.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ− ΜΠΑΣΤΑ 
F

(3)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 50181/2717/Π04/5/00101/Ε/

Ν.3299/2004/29−5−2009 (ΦΕΚ 1101 τ. Β΄/9.6.2009) από−
φασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτι−
κής Μακεδονίας που αφορά υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ − ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡ−
ΡΗΣ Ε.Β.Ε.Ε.» µε δ.τ. «KDS Wood & Metal» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04. 

 Με την απόφαση 32523/1576/Π04/5/00101 /Ε/Ν.3299/2004/ 
20−6−2011 της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας εγκρίνεται 
η τροποποίηση της απόφασης 50181/2717/Π04/5/00101/
Ε/Ν.3299/2004/29−5−2009 υπαγωγής στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου της επι−
χείρησης «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ − ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 
Ε.Β.Ε.Ε.» µε δ.τ. «KDS Wood & Metal». 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (228.000,00) και το 
κόστος των ενισχυόµενων δαπανών ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
(185.800,00) ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 

Αριθµ. 78339/4336 (4)
   Καθορισµός υπερωριακής επ’ αµοιβή εργασίας προσωπι−

κού που ασχολείται µε ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγ−
χους αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τον Οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλά−

δας (Π.∆. 132/2010) που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/Α/
27−12−2010

2.− Την υπ’ αριθµ. 2115/24−1−2011 απόφαση Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/τ/Β΄/
9−2−2011.

3.− Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 3833/15−3−2010 
περί µείωσης των ορίων υπερωριακής απασχόλησης 
δαπανών µετακίνησης και αµοιβών συµµετοχής σε συλ−
λογικά όργανα.

4.− Τις διατάξεις του άρθρου 25 εδ. 7 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/9−9−1999 τ.Α΄) «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις 
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση κ.λπ.».

5.− Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/99 
(ΦΕΚ 154/30−7−1999 τ.Α΄).

6.− Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του 
εµπλεκοµένου προσωπικού µε υπηρεσίες ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου νωπών και µεταποιηµένων 
προϊόντων φυτικής προέλευσης, δηλαδή µε ελέγχους 
που εκτελούνται κατά τις εισαγωγές − εξαγωγές, πα−
ραλαβή, διαλογή, συσκευασία, σήµανση, συντήρηση, 
ελέγχους σε εγκαταστάσεις, σε αποσυρόµενα φυτικά 
προϊόντα, δειγµατοληψίες, αναλύσεις τελικών µεταποι−
ηµένων προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.τ.λ.

9.− Την υπ’ αριθµ. 48362/1207/17−5−2011 απόφαση ανά−
ληψης πίστωσης όπως καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο βι−
βλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ.∆.Ε Ηλείας 
(Α∆Α: 4ΑΘΦ7Λ6−Ψ), αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε την παροχή υπερωριακής επ’ αµοιβή 
εργασίας του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας, για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.2011 και µέ−
χρι 12 υπαλλήλων, που απασχολείται σε µη αµειβόµενες 
εργασίες ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου κατά τις 
καθηµερινές απογευµατινές, Κυριακές εξαιρέσιµες και 
νυκτερινές ώρες ως εξής: Καθηµερινές απογευµατινές 
1400 ώρες, και Κυριακές εξαιρέσιµες και νυκτερινές ώρες 
450 ώρες και συνολική δαπάνη µέχρι 15.000 ευρώ.

Η κατανοµή των ωρών ανά υπάλληλο θα αναφέρεται 
σε πίνακα που θα συνταχθεί µε απόφαση του ∆/ντή 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας 
αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας και δεν µπορεί 
να υπερβαίνει µηνιαίως ανά υπάλληλο τις σαράντα (40) 
ώρες για απογευµατινή υπερωριακή εργασία, και τις 
δεκαέξι (16) ώρες, εντός του ορίου των σαράντα (40) 
ωρών, για υπερωριακή εργασία τις Κυριακές, εξαιρέσι−
µες και νυκτερινές ώρες.

Η σχετική δαπάνη προέρχεται από πιστώσεις του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
θα πληρωθεί από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας του ΚΑΕ 02.03.291.5244 α.1

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

   Πύργος, 20 Ιουνίου 2011
Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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Αριθµ. 11130 (5)
    Κύρωση Υποχρεωτικού Αναδασµού αγρ/τος 

Πεπονιάς έτους 2006. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παραγρ. 1 του 

Ν. 674/1977.
2. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010 

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

3. Το Π. ∆/γµα 133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27−12−2010 «Οργανι−
σµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8−4−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1040/Β/ 
27−5−2011) «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων 
στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

4) Την υπ’ αριθµ. 10071/10−06−2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, αποφασίζουµε:

Κυρώνουµε το νέο Κτηµατικό Καθεστώς που διαµορ−
φώθηκε µε τον υποχρεωτικό αναδασµό έτους 2006 
στην κτηµατική περιοχή αγρ/τος Πεπονιάς, όπως αυτό 
απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
Αναδασµού κτηµατολογικούς πίνακες και διαγράµµατα 
της περιοχής αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Σέρρες, 22 Ιουνίου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ 

F

Αριθµ. απόφ. 58/2011 (6)
   Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών µονάδων 

Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟ−
ΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. 

 ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ – 
ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
− την εισήγηση του προέδρου,
− τις διατάξεις των αρ. 102 και 103 του Ν. 3852/10,
− την παρ. 1 του άρθρου 240 και το αρ. 243 του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύουν,
− την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗ∆ µε Αριθµ. Πρωτ. 

8440/ 24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» 
(ΦΕΚ Β 318)

− τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
που λειτουργούσαν στο ∆ήµο, αποφασίζει:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία:

1. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου ∆ιστόµου (ΦΕΚ 
321/Β/14.5.1990).

2. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιστόµου 
(ΦΕΚ 321/Β/14.5.1990).

3. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου−Νηπιαγω−
γείου Στειρίου (ΦΕΚ 751/Β/5.5.1990).

4. Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Άσπρων Σπι−
τιών (ΦΕΚ 594/Β/12.9.1990).

5. Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Άσπρων Σπι−
τιών (ΦΕΚ 594/Β/12.9.1990).

6. Σχολική Επιτροπή 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άσπρων 
Σπιτιών (ΦΕΚ 596/Β/12.9.1990).

7. Σχολική Επιτροπή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άσπρων 
Σπιτιών (ΦΕΚ 593/Β/12.9.1990).

8. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αράχωβας (ΦΕΚ 
824/Β/26.10.1989).

9. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Αράχωβας 
(ΦΕΚ 824/Β/26.10.1989).

10. Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου − Νηπιαγω−
γείου Αντίκυρας (ΦΕΚ 844/Β/3.11.1989) και τη σύσταση 
ενιαίου Ν.Π.∆.∆. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης στο ∆ήµο ∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥ−
ΡΑΣ µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθµιας εκ−
παίδευσης θα είναι η διαχείριση/ κατανοµή των πιστώ−
σεων που της διατίθενται 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 Πρω−
τοβάθµιας 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 εσό−
δων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου.

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη, ως εξής:

− τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο και πέντε δηµο−
τικούς συµβούλους ή έξι δηµοτικούς συµβούλους, εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη µειοψηφία 
του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία αντί δηµοτικών συµ−
βούλων µπορεί να ορίσει ως εκπροσώπους της δηµότες 
ή κατοίκους.

− ∆ύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

− Έναν εκπρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέ−
ων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) οι επιχορηγήσεις των ∆ήµων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 6 παρ. (α) και (β) του αρ. 113 του 
Ν. 1892/1990 όπως ισχύει καθώς και οι επιχορηγήσεις 
υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων.

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

κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
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5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 
και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

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. 

Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι 
νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυ−
τοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαι−
τείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα 
από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οι−
κονοµικού έτους 2011, εγγεγραµµένη στον ΚΑ 1/6711.001 
ποσού 45.887,01 ευρώ. Στη σχολική επιτροπή θα µετα−
βιβάζονται οι επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις 
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 ∆ίστοµο, 28 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

F

Αριθµ. απόφ. 59/2011 (7)
    Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών µονάδων 

Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟ−
ΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ – 
ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
− την εισήγηση του προέδρου,
− τις διατάξεις των αρ. 102 και 103 του Ν.3852/10,
− την παρ. 1 του άρθρου 240 και το αρ. 243 του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύουν,
− την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗ∆ Αριθµ. Πρωτ. 8440/ 

24.02.2011 «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επι−
τροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών» (ΦΕΚ 
Β΄ 318),

− τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθµιας εκπαίδευ−
σης που λειτουργούσαν στο ∆ήµο, αποφασίζει:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία:

1. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου ∆ιστόµου (ΦΕΚ 596/
Β/12.9.1990).

2. Σχολική Επιτροπή Λυκείου ∆ιστόµου (ΦΕΚ 596/
Β/12.9.1990).

3. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου Άσπρων Σπιτιών (ΦΕΚ 
596/Β/12.9.1990).

4. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Άσπρων Σπιτιών (ΦΕΚ 
594/Β/12.9.1990).

5. Σχολική Επιτροπή Λυκείου−Γυµνασίου Αράχωβας 
(ΦΕΚ 824/Β/26.10.1989).

6. Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου−Λυκείου Αντίκυρας 
(ΦΕΚ 828/Β/30.10.1989),

και τη σύσταση ενιαίου ΝΠ∆∆ Σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο ∆ήµο ∆ΙΣΤΟΜΟΥ−

ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙ−
ΚΥΡΑΣ».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση/ κατανοµή των πι−
στώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπα−
νών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, 
φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγο−
ράς 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 ∆ευ−
τεροβάθµιας 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 εσό−
δων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λει−
τουργίας των σχολικών µονάδων, ή των αρµοδιοτήτων 
που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόµου.

3. ∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) 
µέλη, ως εξής:

− τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο και τέσσερις 
δηµοτικούς συµβούλους ή πέντε δηµοτικούς συµβού−
λους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από 
τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία αντί 
δηµοτικών συµβούλων µπορεί να ορίσει ως εκπροσώ−
πους της δηµότες ή κατοίκους.

− ∆ύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

− Έναν εκπρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέ−
ων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

− Έναν εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων για τα 
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προ−
τεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−
λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
α) οι επιχορηγήσεις των ∆ήµων, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 6 παρ. (α) και (β) του αρ. 113 του 
Ν. 1892/1990 όπως ισχύει καθώς και οι επιχορηγήσεις 
υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων.

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

κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της 
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νοµικά 
πρόσωπα.

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 
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τις υποχρεώσεις τους. 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.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οι−
κονοµικού έτους 2011,  εγγεγραµµένη στον ΚΑ 1/6711.003 
ποσού 40.000 ευρώ.. Στη σχολική επιτροπή θα µετα−
βιβάζονται οι επιχορηγήσεις που παρέχονται για τις 
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  ∆ίστοµο, 28 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

F

Αριθµ. απόφ. 4/37/2011 (8)
    Συγχώνευση ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιστόµου − Αράχωβας − 

Αντίκυρα και σύσταση νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυ−
µία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟ−
ΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ». 

  ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ – 
ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
− την εισήγηση του προέδρου,
− τις διατάξεις των αρ 102 και 103 του Ν.3852/10,
− τις εγκυκλίους 11/2011 και 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆,
− την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,
− το γεγονός ότι στο ∆ήµο ∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ−

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ θα λειτουργεί µία (1) Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση, αποφασίζει:

Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν.3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
µε την επωνυµία «Α΄ ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου 
∆ιστόµου» (ΦΕΚ 611/Β/1998) , «Β΄ ∆ηµοτικός Παιδικός 
Σταθµός ∆ήµου ∆ιστόµου» (ΦΕΚ 611/Β/1998) και «∆ηµο−
τικός Παιδικός Σταθµός Αράχωβας» (ΦΕΚ 741/Β/2001) και 
τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
στο ∆ήµο ∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΟΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»

Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι η λειτουργία 
των τριών συγχωνευθέντων παιδικών σταθµών, η προ−
στασία, η ηµερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και 
ψυχαγωγία των νηπίων, τα οποία δεν µπορούν να ζουν 
στο οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω απασχόλησης 
των εργαζοµένων γονέων τους ή άλλων κοινωνικών 
προβληµάτων.

∆ιοίκηση του νέου Νοµικού Προσώπου:
Το νέο Νοµικό Πρόσωπο θα διοικείται από το ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) 
µέλη, ως εξής: 

− τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο.
− τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων οι 

δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη µειοψηφία του 
δηµοτικού συµβουλίου.

− ένα (1) µέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του 
νοµικού προσώπου.

− ένα (1) µέλος τα οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελ−
µατική εµπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συ−
νάδουν µε το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.

− ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακο−

λουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήγει µε 
την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Πόροι του Ν.Π.∆.∆ είναι:
− Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου ή άλλων 

φορέων του ∆ηµοσίου ή τυχόν έκτακτες επιχορηγή−
σεις

− Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και 
κληροδοσίες

− Εισπράξεις από αντίτιµο υπηρεσιών που παρέχει το 
νοµικό πρόσωπο και

− Κάθε άλλο έσοδο από δική του περιουσία από κάθε 
άλλη πηγή καθώς και από τη συµµετοχή του σε προ−
γράµµατα χρηµατοδότησης.

5. Περιουσία του Νοµικού Προσώπου είναι η κινητή και 
ακίνητη περιουσία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή 
ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί 
στα νοµικά πρόσωπα.

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.

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.

Η δαπάνη που προκαλείται έχει γραφτεί στον προϋ−
πολογισµό του ∆ήµου µας οικ. έτους 2011, και στον ΚΑ 
1/6712.001 και ανέρχεται στο ποσό των 144.449,35 ευρώ. 
Αναλόγως θα προβλέπεται δαπάνη και στους προϋπο−
λογισµούς των εποµένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  ∆ίστοµο, 23 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

   F

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

     Στην υπ’ αριθµ. Φ.36304/6590/17−05−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττι−
κής που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1120/03−06−2011 τ.Β΄ 
(σελίδα 16239) γίνεται διόρθωση ως προς το αρ. Φ. της 
οµογενούς ΕΛΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ 
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από το εσφαλµένο: «αρ. Φ. 36862/6651/17−05−2011»,
στο ορθό: «αρ. Φ. 36304/6590/17−05−2011».

  (Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής)

F

(10)
      Στην αριθµ. Φ.35538/14409/16−05−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττι−
κής που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1120/03−06−2011 τ. Β΄ 
(σελίδα 16239) γίνεται διόρθωση ως προς το αρ. Φ. του 
οµογενούς ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 

από το εσφαλµένο «αρ. Φ. 35510/6636/16−05−2011» 
στο ορθό: «αρ. Φ. 35538/14409/16−05−2011.» 

  (Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής) 

F

(11)
     Στην υπ’ αριθµ. Φ.36629/6638/16−04−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1120/03−06−2011 τ.Β΄ (σελίδα 
16239) γίνεται διόρθωση ως προς το αρ. Φ. του οµογε−
νούς ΘΩΜΑΣ ΛΗΤΟΣ

από το εσφαλµένο: «αρ. Φ. 37956/3981/05−04−2011»,
στο ορθό: «αρ. Φ. 36629/6638/16−04−2011».

   (Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής)

F

(12)
    Στην αριθµ. Φ.36200/13267/30−05−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1226/14−06−2011 τ. Β΄ (σελίδα 
17457) γίνεται διόρθωση ως προς το όνοµα πατρός της 
οµογενούς ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΟΛΗ 

από το εσφαλµένο ον. συζύγου : «ΣΠΥΡΟΣ» 
στο ορθό ον. πατρός: «ΣΠΥΡΟΣ». 

(Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής)

F

(13)
   Στην αριθµ. Φ.38678/6647/16−05−2011 απόφαση του Γε−

νικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
που δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1120/03−06−2011 τ.Β΄ (σελίδα 
16239) γίνεται διόρθωση ως προς το αρ. Φ. του οµογε−
νούς ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΡΑΣ 

από το εσφαλµένο «αρ. Φ. 36002/3895/04−04−2011» 
στο ορθό: «αρ. Φ. 38678/6647/16−05−2011.» 

(Από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής)

F

(14)
      Στην υπ’ αριθµ. 95/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καρπενησίου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1111/3−6−2011 τ. Β΄ επιφέρονται οι παρακάτω διορθώ−
σεις:

1) Στη σελίδα 16137 στη στήλη Β στον τίτλο Συγχώ−
νευση των Κοινωφελών ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων σε µια 
Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καρπενησίου µε την 
επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙ−
ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ−
ΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.∆Η.Κ» η συντοµογραφία διορθώνεται στο 
ορθό: «(Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.∆Η.Κ)».

2) Στη σελίδα 16139 στη στήλη Α στον στίχο 22 «Συµ−
µετοχή του ∆ήµου στην Ε.Κ.Ε.Π.Α.∆.Η.Κ» διορθώνεται η 
συντοµογραφία στο ορθό: «Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.∆Η.Κ».

  (Από το ∆ήµο Καρπενησίου)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015672706110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.

+ #'!+' ')*-,1"+' (.+./.

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


