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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΙΕ/41042/4058/50037 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/12−7−2006

 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα της Εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT 
INC», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα−
στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/14−10−2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/12−7−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα, της εταιρείας «PETROLEUM MANAGEMENT INC» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

9. Την από 8−9−2010 αίτηση της εταιρείας «PETROLEUM 
MANAGEMENT INC», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρ−
δους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/13967/
2631/50037/12−7−2006 (Φ.Ε.Κ. 170/ΤΑΠΣ/14−7−2006) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 
34/29−4−2011) ορίζεται σε επτά και σαράντα δύο τοις 
εκατό (7,42 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. ΙΕ/46708/4351/50099 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14379/2729/50099/

23−6−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γρα−
φείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «SAMSUNG HEAVY 
INDUSTRIES CO.LTD», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη−
κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο ΣΤ΄). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/
14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14379/2729/50099/23−6−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με 
την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα, της εταιρείας «SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 
CO. LTD» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

9. Την από 15−10−2010 αίτηση της εταιρείας «SAMSUNG 
HEAVY INDUSTRIES CO.LTD», για τον καθορισμό περιθω−
ρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14379/
2729/50099/23−6−2006 (Φ.Ε.Κ. 148/ΤΑΠΣ/14−7−2006) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
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της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την Επι−
τροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 34/29−4−
2011) ορίζεται σε έξη και πενήντα τοις εκατό (6,50 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. ΙΕ/44167/4215/50103 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14389/2725/50103/

4−7−2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί−
ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/14−10−2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14389/2725/50103/4−7−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα, της εταιρείας «DRILL HELLAS S.A.» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄).

9. Την από 29−9−2010 αίτηση της εταιρείας «DRILL 
HELLAS S.A.», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρδους 
για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14389/ 
2725/50103/4−7−2006 (Φ.Ε.Κ. 172/ΤΑΠΣ/1−8−2006) απόφα−
σης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τρο−
ποποιείται ως ακολούθως: 

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 
34/29−42011) ορίζεται σε επτά και είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(7,28 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
    Αριθμ. ΙΕ/47730/4397/50108 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14396/2720/50108/8−6−

2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφεί−
ου στην Ελλάδα της Εταιρείας «HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES CO LTD.», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη−
κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/
14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14396/2720/50108/8−6−2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, 
της εταιρείας «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

9. Την από 21−10−2010 αίτηση της εταιρείας «HYUNDAI 
HEAVY INDUSTRIES CO.LTD.», για τον καθορισμό περιθω−
ρίου κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14396/
2720/50108/8−6−2006 (Φ.Ε.Κ. 125/ΤΑΠΣ/6−7−2006) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 
34/29−4−2011) ορίζεται σε έξη και πενήντα τοις εκατό 
(6,50 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. ΙΕ/44159/4213/50115 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14383/2733/50115/4−7−2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην 
Ελλάδα της Εταιρείας «FRANLAW PANAMA INC», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/14−10−2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».

8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14383/2733/50115/4−7−2006 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, 
της εταιρείας «FRANLAW PANAMA INC» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ).

9. Την από 29−9−2010 αίτηση της εταιρείας «FRANLAW 
PANAMA INC», για τον καθορισμό περιθωρίου κέρδους 
για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14383/
2733/50115/4−7−2006 (Φ.Ε.Κ. 161/ΤΑΠΣ/25−7−2006) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

«4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
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Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό 
34/29−4−2011) ορίζεται σε επτά και είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (7,28 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης μας, παρα−
μένουν ως έχουν.

Άρθρο 2

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F
   Αριθμ. 12957/713 (6)

Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225−227 και 238 του

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 
191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 
163Α΄/4−9−2009), «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης».

6. Την αριθ. 11718/31.12.99 απόφαση μας περί σύστασης 
ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης − αποχέτευσης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ−
ΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ του ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 2299 Β/1999).

7. Την αρ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση Γ.Γ.ΑΠ.
Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας − Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον Προϊστάμενο της 
Γ.Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα−
μένους Δ/σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γ. Δ/νσεως» 
(ΦΕΚ 385/11 τ. Β΄).

8. Την αρ. 57/2011 ΑΔΣ του Δήμου Διρφύων − Μεσσα−
πίων, αποφασίζουμε:

1. Λύουμε τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης Μεσσαπίων (ΔΕΥΑΜ), καθότι έχει περισσότερες 
από τρεις συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις ζημιογόνες 

2. Οι υπηρεσίες ύδρευσης − αποχέτευσης και άρδευ−
σης θα εκτελούνται από το Δήμο.

3. Τη λύση της επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκα−
θάριση της με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑ 00−6117.004 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2011, 
η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί προ της εκκα−
θάρισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 29 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 13312/725 (7)

Λύση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων 
Διρφύων (ΔΗΚΕΔΙ) και Μεσσαπίων (ΔΗΚΕΜΕ). 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225−227 και 238 του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Την αριθ. 15441/8−11−2007 απόφαση μας (ΦΕΚ 2256 Β/
27−11−2007) περί προσαρμογής του καταστατικού της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Διρφύων (Δ.Ε.Α.Δ.) 
στις διατάξεις του ν. 3463/2006 σε Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Διρφύων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΙ), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Την αριθμ. 10383/07 απόφαση μας (ΦΕΚ − 1461 Β/
10−8−07) περί προσαρμογής του καταστατικού της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μεσσα−
πίων (Δ.Ε.Π.Α.Μ), στις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ), 
σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μεσσαπίων (ΔΗ.
ΚΕ.ΜΕ.) ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την αρ. οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση Γ.Γ.ΑΠ.
Δ/ΣΗΣ Θεσσαλίας− Στ. Ελλάδας «μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. στον Προϊστάμενο της 
Γ.Δ/σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα−
μένους Δ/σεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γ. Δ/νσεως» 
(ΦΕΚ 385/11, τ. Β΄).

7. Την αρ. 58/2011 ΑΔΣ του Δήμου Διρφύων − Μεσ−
σαπίων περί λύση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων Διρφύων (ΔΗΚΕΔΙ) και Μεσσαπίων (ΔΗΚΕΜΕ), 
αποφασίζουμε:

1. Λύουμε τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
Διρφύων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΙ.), η.οποία συστάθηκε με την αρ. 
15441/8−11−2007 απόφαση μας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2256 Β/27−11−2007,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
Μεσσαπίων (ΔΗ.ΚΕ.ΜΕ.) η οποία συστάθηκε με την αρ. 
10383/07 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1461 
Β/10−8−07, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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2. Τη λύση των επιχειρήσεων θα ακολουθήσει η εκκα−
θάριση τους με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑ 00−6117.002 του προϋπολογισμού του Δή−
μου Διρφύων − Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2011 που 
δεν μπορεί να υπολογιστεί προ των εκκαθαρίσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 29 Απριλίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 70 (8)
Συγχώνευση σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο υπό την επω−

νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγω−
γής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» 
του ΔΟΠΕΗ και των υπολοίπων Παιδικών Σταθμών 
με τα ΝΠΔΔ ΔΑΟΗ και των υπολοίπων Αθλητικών 
Οργανισμών.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 239, 240, 241 του Ν. 3463/

2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 112 του Ν. 3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
3. Την εγκύκλιο 9 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Κοινωνικά Προγράμ−

ματα ΟΤΑ).
4. Την εγκύκλιο 11 του ΥΠΕΣΑΗΔ (Θέματα συγχωνεύ−

σεων και προσωπικού των ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των 
Δήμων).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007 (Κώ−
δικας κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία:

Α. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 
του Ν. 3852/2010 των κατωτέρω Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 

1. Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΕΗ) (ΦΕΚ 938/Β/
28.07.2000),

2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Αλικαρ−
νασσού (ΦΕΚ 1317/Β/31.10.2000),

3. Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Δήμου Τεμένους (ΦΕΚ 1106/Β/22.08.2001),

4. Παιδικός Σταθμός Δήμου Γοργολαϊνη (ΦΕΚ 486/
Β/27.04.2001),

5. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Ηρακλείου (ΔΑΟΗ) 
ΦΕΚ 79/Β/12.02.1992),

6. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Αλικαρνασσού 
(ΦΕΚ 803/Β/28.06.2002)

7. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και 
Νεολαίας Δήμου Τεμένους (ΦΕΚ 2131/Β/08.12.1999) και

Β. Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο Δήμο Ηρακλείου με την επωνυμία «Δημο−
τικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας 
και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου», ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυμία − Έδρα

Συγχωνεύονται σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημο−
σίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημοτικός Οργανι−
σμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής 
Άθλησης Ηρακλείου» τα ΝΠΔΔ, Δημοτικός Οργανισμός 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου
(ΔΟΠΕΗ), Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Αλι−
καρνασσού, Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης Δήμου Τεμένους, Παιδικός Σταθμός 
Δήμου Γοργολαϊνης, Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός 
Ηρακλείου (ΔΑΟΗ), Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας 
Αλικαρνασσού και Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Τεμένους, τα οποία 
καταργούνται.

Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα στεγάζονται 
σε δημοτικά ή ενοικιαζόμενα ακίνητα, εντός των διοι−
κητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.

Άρθρο 2
Σκοποί

1. Η φύλαξη επιμέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και δια−
τροφή βρεφών, νηπίων και παιδιών για την ισόρροπη και 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

2. Η πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθημα−
τική κοινωνική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των 
παιδιών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντι−
λήψεις τις παιδαγωγικής.

3. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ο προβληματι−
σμός των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και 
σχέσεως με τα παιδιά τους.

4. Η εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων και η βοήθεια 
για την αντιμετώπιση των τυχόν κοινωνικών προβλη−
μάτων τους.

5. 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.

6. Η διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμε−
νων κοινωνικών δομών που αποσκοπούν στην υποστή−
ριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας.

7. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών.

8. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
ΑΜΕΑ, αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετα−
ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

9. 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 Δήμου.

10. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα το−
πικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
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για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

11. 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 ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

12. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών.

13. Η συνεργασία με φορείς, ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και Πανεπιστήμια σε τοπικό και Διεθνές επίπε−
δο που το αντικείμενο τους είναι κοινό με τους σκοπούς 
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου.

14. Η υποστήριξη του Μαζικού αθλητισμού.
15. Η υποστήριξη του Σωματειακού αθλητισμού.
16. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητι−

σμού όλων των βαθμίδων.
17. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστη−

μονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, 
Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και φορέων το−
πικού χαρακτήρα καθώς και την υποστήριξη ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.

18. Η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύμα−
τος μακριά από φανατισμούς ανταγωνισμούς και κερ−
δοσκοπικούς στόχους.

19. Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών 
ικανοτήτων (πνευματικών παιχνιδιών).

20. Η δημιουργία και η λειτουργία αθλητικών κέντρων 
γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, 
έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των 
δημοτών, ιδιαίτερα των νέων.

21. Η ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης 
που έχουν σχέση με στη φύση (ορειβατικός, περιπατη−
τικός τουρισμός, χιονοδρομία).

Άρθρο 3
Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές 
(15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
αποτελούμενο από:

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο ή Δη−
μοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο που ορίζεται από το Δή−
μαρχο.

2. Εννέα (9) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτές τους. 
Τουλάχιστον δυο (2) από τα προαναφερθέντα μέλη ορί−
ζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Τέσσερεις (4) δημότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι 
χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, έχουν 
εγνωσμένο κύρος και επαγγελματική ή κοινωνική δράση 
ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του 
Νομικού Προσώπου.

4. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων ως τακτικό 
μέλος, με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από 
τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων.

Λοιπά θέματα διοίκησης του Νομικού Προσώπου κα−
θορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 
του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Περιουσία

Περιουσία του Νομικού Προσώπου θα αποτελέσει όλη 
η κινητή και ακίνητη περιουσία που ανήκει στα καταρ−
γούμενα ΝΠΔΔ. Ακόμη, και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που θα παραχωρηθεί με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Πόροι

Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νομικού 
Προσώπου θα καλύπτεται από:

1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου για τον εκάστο−
τε προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου ύψους έως 
9.000.000,00 ευρώ.

2. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες.

3. Έσοδα από την χρηματική εισφορά ατόμων για 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου.

4. Εισπράξεις από παρεχόμενες υπηρεσίες (τροφεία).
5. Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία.
6. Κάθε είδους κρατική επιχορήγηση.
7. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο.

Άρθρο 6
Εκπροσώπηση

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου. Από τη 
δημοσίευση της απόφασης, το νέο Νομικό Πρόσωπο 
υποκαθιστά αυτοδικαίως τα καταργούμενα, σε όλα εν 
γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εξομει−
ούμενο με καθολικό τους διάδοχο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται κατά το έτος 2011, 
δαπάνη ύψους έως 9.000.000,00 € η οποία θα βαρύνει 
την υπό Κ.Α. 00−6715.001 πίστωση του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Ισόποση δαπάνη προκαλείται για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

(Αριθμ. απόφ. έγκρισης νομιμότητας της 70/2011 απόφα−
σης του Δήμου Ηρακλείου, από το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 3645/15.04.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 77 (9)
Συγχώνευση επιχειρήσεων του Δήμου σε μία κοινωφε−

λή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφε−
λής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» Νομού 
Θεσσαλονίκης.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107, 108, 109 του Ν. 3852/
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2010 συνένωσης, σύστασης, συγχώνευσης κοινωφελών 
επιχειρήσεων

2. Την λειτουργία ΤΕΣΣΑΡΩΝ κοινωφελών επιχειρήσε−
ων και ΜΙΑΣ αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στο 
Δήμο Παύλου Μελά, εκ των οποίων, οι ΤΡΕΙΣ: 

1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ «ΙΡΙΣ» (σύσταση: ΦΕΚ 2303 τ. Β/31.12.2007 τροπο−
ποίηση ΦΕΚ 968 τ. Β/2.5.2009) τομέας αρμοδιότητας: 
πολιτισμός, κατάρτιση − εκπαίδευση. 

2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
(σύσταση: ΦΕΚ 727 τ. Β/24.8.1995, ΦΕΚ 339 τ. Β/16.5.1996, 
ΦΕΚ 1739 τ. Β/15.9.1999, ΦΕΚ 2397 τ. Β/19.12.2007) τομέ−
ας αρμοδιότητας: κοινωνική προστασία − αλληλεγγύη, 
πολιτισμός, καθαριότητα. 

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ σύσταση: (ΦΕΚ 1913 τ. 
Β/25.10.1999, ΦΕΚ 1363 τ. Β/9.7.2009) τομέας αρμοδιότη−
τας: κατάρτιση − εκπαίδευση, ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ σε μία 
κοινωφελή επιχείρηση και η ΤΕΤΑΡΤΗ με την επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ.

3. Το αρ. 16892/2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με την οποία εγκρί−
θηκε η αρ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παύλου Μελά.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υποστήριξης με 
την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KEN. ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ− ΠΑΣΕΝΗ» καταστατικό σύστασης AM 
35420/180, 35420/865 τομέας δραστηριότητας: κοινωνική 
προστασία − αλληλεγγύη, κατάρτιση − εκπαίδευση ΚΑ−
ΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και οι δράσεις της μεταφέρονται και εντάσ−
σονται στην νέα κοινωφελή επιχείρηση (46/2011 ΑΔΣ).

Την συγχώνευση των τριών κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Παύλου Μελά: Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΙΡΙΣ» Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙ−
ΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ και τη μεταφορά και ένταξη των δράσεων 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KEN. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ− ΠΑΣΕΝΗ» 
σε μία κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτι−
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» 
Νομού Θεσσαλονίκης.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου 

Μελά (ΙΡΙΣ).
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά 

Νομού θεσσαλονίκης.
ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι ο 

σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η έρευνα 
ανάπτυξης λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, καθώς και 
η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις 
αρμοδιότητες του Δήμου, που αναφέρονται στους το−
μείς Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Κα−
τάρτισης−Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα εφαρμογή πολιτικών για:
α τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και πολιτισμικής πα−

ράδοσης και κληρονομιάς
• την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού
• την προβολή των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
• την διάδοση και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύμα−

τος
• τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών

• τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες

• τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων φροντίδας 
ηλικιωμένων, ΚΗΦΗ

• την ανάληψη δράσεων και παροχή υπηρεσιών στον 
τομέα του περιβάλλοντος με τη δημιουργία και λει−
τουργία:

• Σχολών μουσικής, χορού, εικαστικών, θεάτρου, οπτι−
κοακουστικών μέσων και πληροφορικής

• Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων καθώς και 
παραρτημάτων αυτών στις Δημοτικές Κοινότητες

• Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
• Βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογρά−

φων και θεάτρων
• Αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, χώρων αθλο−

παιδιών και γυμναστικής
• Πάρκων κυκλοφοριακής αγωγή
• Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και η συμμετοχή 

σε αντίστοιχες άλλων φορέων
• Η ανάπτυξη συνεργασίας με αθλητικούς, κοινω−

νικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό 

• αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προ−
γραμμάτων και μέτρων για την προώθηση των δραστη−
ριοτήτων της επιχείρησης

• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης του μαζικού αθλητισμού

• Η διαχείριση πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστά−
σεων, όπως χώροι εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, αθλητι−
κών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης κ.α. 

• Η εκμετάλλευση κυλικείων και αναψυκτηρίων στους 
πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους

• Η προστασία μνημείων, μουσείων, αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής που αποτελούν δημοτική 
περιουσία και των εγκαταστάσεων τους

• Η συνένωση−ενοποίηση σωματείων και συλλόγων 
της περιοχής και περιοχής και η ανάδειξη μιας νέας 
δυναμικής στο χώρο του αθλητισμού

• Η συγκρότηση επιτροπών για την διερεύνηση των 
προοπτικών και την αποδοτικότερη περαίωση των σκο−
πών της επιχείρησης

• Η λειτουργία αθλητικής λέσχης
• Η εκπόνηση τοπικών, εθνικών και κοινοτικών προ−

γραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυ−
σικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

• Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου−κέ−
ντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης 

• Η ανάπτυξη και η προώθηση του πολιτιστικού και 
εναλλακτικού τουρισμού (περιβαλλοντικός οικολογικός 
τουρισμός) 

• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 

• Η συγκρότηση ομάδων που θα στοχεύουν στην ανά−
πτυξη του εθελοντικού πνεύματος και της ανιδιοτελούς 
προσφοράς 

• Η πληροφόρηση και η προβολή δραστηριοτήτων 
της Επιχείρησης κα του Δήμου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμ−

βούλιο το οποίο ορίζεται με τους αναπληρωτές τους 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σύνθεση των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 
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• Τρεις αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (ένα μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία)

• Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιο−
χής

• Έξι μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου, που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

• Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί−
ρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
εργαζόμενους υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέ−
λευση αυτών. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν 
υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό (20), το ενδέκατο 
μέλος θα είναι δημότης ή κάτοικος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργό−
τερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δη−
μοτικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό 

των 734.776,23 €.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η χρηματοδότηση του Δήμου Παύλου Μελά, για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν 
υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

• Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις
• Πόροι από τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενα προ−

γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
φορέων

• Δωρεές κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά 
πρόσωπα

• Η συμμετοχή από τους αποδέκτες των σχετικών 
με τους καταστατικούς σκοπούς προσφερόμενων υπη−
ρεσιών

• Παροχές και επιχορηγήσεις του κράτους
• Από τα έσοδα των κυλικείων που υπάρχουν στα 

κτήρια στέγασης και δραστηριοποίησης των υπηρε−
σιών της

• Έσοδα από αναθέσεις παρεχομένων υπηρεσιών, με−
λετών, δραστηριοτήτων − έργων προς τρίτους

• Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε τριά−

ντα χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής 
πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της 
επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο διάστη−
μα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση.

Η ΕΚ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω 

συγχωνευομένων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαί−
ως στη νέα κοινωφελή επιχείρηση, η οποία υπεισέρχεται, 
ως καθολικός διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συγχωνευομένων επιχειρήσεων

Ομοίως η νέα κοινωφελής επιχείρηση θεωρείται κα−
θολικός διάδοχος στα δικαιώματα και στις υποχρεώ−
σεις και ως προς τα συγχρηματοδοτούμενα, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα.

Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Παύλου 
Μελά, χωρίς ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης (άρ−
θρο 109 παράγραφος 1 εδάφιο 4 του Ν. 2190/1994).

ΔΑΠΑΝΗ
Από την συγχώνευση των τριών κοινωφελών επιχει−

ρήσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Παύλου Μελά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, 
μεταφέρεται σε αντίστοιχες θέσεις στη νέα επιχείρηση 
ενώ τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευομένων 
επιχειρήσεων, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του Δή−
μου (άρθρο 109 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3852/2010), οι 
δε συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου συνεχίζουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα επιχείρη−
ση μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου 
άρθρου και εφόσον συντρέχει περίπτωση.

ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειας της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνό−
λου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχεί−
ρηση υποχρεωτικά αν καταστεί ανενεργή για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο ετών. Τη λύση της επιχείρησης 
ακολουθεί η εκκαθάριση της. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν πε−
ριέρχονται στο Δήμο Παύλου Μελά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σταυρούπολη, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 48/2011 (10)
Συγχώνευση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας σε ένα ενι−

αίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω−
νυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» 
Νομού Θεσσαλονίκης.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 και 103 του Ν 3852/2010 

συνένωσης σύστασης − συγχώνευσης δημοτικών νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Την λειτουργία ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑ νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου στο Δήμο Παύλου Μελά εκ 
των οποίων τα ΤΕΣΣΕΡΑ: 

1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (σύστα−
ση: ΦΕΚ 1683 Β΄/18.12.2001 −τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 
1860 Β΄/29.12.2005) 

2) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(σύσταση: ΦΕΚ 1557 Β΄/3.8.99) 

3) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
(σύσταση: ΦΕΚ 1854 Β΄/13.9.2007) 
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4) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (σύσταση: ΦΕΚ 
96 Α΄/26. 4.1980 ΦΕΚ 550 τ. Β/4−9−92 τελευταία τρο−
ποποίηση ΦΕΚ 1542 Β΄/17.8.2007) δραστηριοποιούνται 
στους τομείς αθλητισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος 
και ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ με την 47/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Παύλου Μελά γιατί οι σκοποί και οι δραστη−
ριότητες τους, εξυπηρετούνται από την νέα Κοινωφελή 
Δημοτική Επιχείρηση.

Τα υπόλοιπα ΟΚΤΩ Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου: 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1242 τ. Β/12.8.2004), 

2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
(ΦΕΚ 880 τ. Β/28.11.94 και 407/τ. Β/5.4.2006 και ΦΕΚ 1498 
τ. Β/27.8.07), 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 1683 τ. Β/18.12.01 και ΦΕΚ 778/Β΄/
29.6.2006 και ΦΕΚ 1736 τ. Β/21.8.09), 

4. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1119 τ. Β/
10.6.09), 

5. ΚΑΠΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (ΦΕΚ 950 τ. Β/31.12.93 και ΦΕΚ 
1424 τ. Β/8.8.2007), 

6. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (φΕΚ 968 τ. Β/26.5.2008), 
7. ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 1148 τ. Β/12.8.2003), 
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΦΕΚ 

250 τ. Β/6.4.90, ΦΕΚ 1860/τ. Β/29−12−2005 και ΦΕΚ 2166 
τ. Β/26.1.08), ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ σε ένα νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου. 

3. Το αρ. 14429/2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με το οποίο εγκρίθη−
κε η αρ. 48/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παύλου Μελά.

Την συγχώνευση των παρακάτω οκτώ νομικών προσώ−
πων δημοσίου δικαίου του Δήμου Παύλου Μελά:

α) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘ−
ΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

β) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
δ) ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ε) ΚΑΠΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
ζ) ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
η) ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ) ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
θ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω−

νυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» 
Νομού Θεσσαλονίκης

Στο νέο Νομικό Πρόσωπο μπορούν να λειτουργούν 
παραρτήματα βρεφικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών 
σταθμών και κέντρων προστασίας ηλικιωμένων. Για τη 
δημιουργία κάθε νέου παραρτήματος καθώς και την με−
τατροπή των υπαρχόντων από βρεφονηπιακό σε βρεφικό 
ή και αντίστροφα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και έγκριση της από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Σκοποί του νέου Νομικού Προσώπου

1. Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, 
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία βρεφών και νηπίων εργα−
ζομένων ή μη γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθη−
ματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών 
και η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους 
από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

2. Η εφαρμογή προγράμματος με σύγχρονες αρχές, 
μεθόδους και αντιλήψεις εξωϊδρυματικής προστασίας 
υπερηλίκων όπως, η παροχή ιατρικής, ψυχικής και κοινω−
νικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής 
του Δήμου Παύλου Μελά.

3. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες της τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με αρμόδι−
ους φορείς ή και με ειδικά προγράμματα που μπορούν 
να εκπονούν οι υπηρεσίες του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.

4. Η κοινωνική παρέμβαση για κάλυψη εκφρασμένων 
αναγκών του Δήμου με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
δραστηριοτήτων της τρίτης ηλικίας, στον πολιτισμό, 
την παράδοση, την ψυχαγωγία.

5. Οργάνωση της τρίτης ηλικίας για την ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση της για ζητή−
ματα που αφορούν το Δήμο, με σκοπό τη συμμετοχή 
της τρίτης ηλικίας

6. Η αντιμετώπιση και πρόληψη βιολογικών, ψυχολο−
γικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων 
ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοι−
νωνικού συνόλου.

7. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι−
νού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

8. Η ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, η δη−
μιουργία κοινωνικής ζωής για συμμετοχή των μελών 
σε κάθε είδους εκδηλώσεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις, 
εκδρομές κ.λπ. ώστε να αποκτά περιεχόμενο η καθη−
μερινή τους ζωή.

9. Η συνεργασία με άλλους φορείς τόσο του Δήμου, όσο 
και με άλλους Δήμους και φορείς αυτών και η διοργάνωση 
και συμμετοχή σε εκδηλώσεις της περιοχής του Δήμου 
καθώς και άλλων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδας.

10. Κοινωνική παρέμβαση για κάλυψη εκφρασμένων 
αναγκών της περιοχής του δήμου, με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων προνοιακού και συμβουλευτικού χα−
ρακτήρα (παροχή ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης) για την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
της οικογένειας.

11. Πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινη−
τοποίηση ατόμων − ομάδων με δραστηριοποίηση για 
την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας

12. Συνεργασία με φορείς διασύνδεσης, διεκπεραίωση 
με υπηρεσίες

13. Η παροχή βασικά δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και 
κοινωνικής μέριμνας στο σύνολο των κατοίκων του Δή−
μου Παύλου Μελά και ειδικότερα σε όσους χρήζουν ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, οικονομικής ενίσχυσης, 
ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και γενικότερα 
κοινωνικής προστασίας.

14. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόληψης
• Για την επίτευξη των σκοπών του νομικού προσώπου 

λειτουργούν οι εξής δραστηριότητες−προγράμματα
• Προγράμματα φύλαξης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

και σχολικής ηλικίας εργαζομένων γονέων και οικογε−
νειών με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες

• Κοινωνική Υπηρεσία
• Ομάδες ανάπτυξης ενδιαφερόντων
• Σχολές γονέων 
• Εθελοντισμός
Πόροι του Νομικού Προσώπου
1. Ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς 
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και κάθε άλλη επιχορήγηση ή παροχή του Κράτους προς 
το ΝΠ ή τον Δήμο Παύλου Μελά για το ΝΠ

2. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παύλου Μελά ύψους 
1.600.000 € τουλάχιστον και η οποία θα αναπροσαρμό−
ζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΝΠ

3. Μηνιαία οικονομική εισφορά−τροφεία από τις οικο−
γένειες των φιλοξενούμενων παιδιών.

4. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των 
μελών.

5. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοτήσεις.

6. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από 
το ΝΠΔΔ πραγμάτων και υπηρεσιών.

7. Έσοδα από συμμετοχή του ΝΠΔΔ σε χρηματοδο−
τούμενα προγράμματα.

8. Τυχόν πρόσοδοι από την ίδια του την περιουσία
9. Κάθε έσοδο που προέρχεται από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο
Περιουσία
Περιουσία του ΝΠ είναι το σύνολο της περιουσίας 

των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων που είχε πα−
ραχωρηθεί από τους δήμους ή το δημόσιο σε αυτά ή 
αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη λειτουργία τους, 
καθώς και ότι άλλη περιουσία παραχωρηθεί από τον 
Δήμο Παύλου Μελά ή αποκτηθεί.

Διοίκηση 
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από εντεκαμελές διοι−

κητικό συμβούλιο. Το συμβούλιο αποτελείται από:
• Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή άλλο αιρετό εκλεγμένο 

μέλος
• Τρεις δημοτικούς συμβούλους (εκ των οποίων ο 

ένας της μειοψηφίας)
• Πέντε δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 
ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου (εκ των 
οποίων ο ένας της μειοψηφίας) 

• Ένας εκπρόσωπος των μελών του ΚΑΠΗ
• Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού 

προσώπου εφόσον απασχολεί περισσότερους από δέκα 
(10) εργαζόμενους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνε−
ται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που 
θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν υπερβαίνουν 
τον παραπάνω αριθμό (10), το ενδέκατο μέλος θα είναι 
δημότης ή κάτοικος. 

Είναι δυνατή η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της 
δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που 
η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοί−
κους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς 
να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή 

κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία − αντικ. 
του 6 εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 240 με την πα−
ράγραφος 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ΦΕΚ−263 Α/
23−12−08 Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμ−
βούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περί−
πτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό συμ−
βούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και 
πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού συμβουλίου.

Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 

νομικού προσώπου θα είναι διετής. Λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικαταστα−
θούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αντιπροσώπευση του Προέδρου του Νομικού προ−
σώπου

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από 
τον αντιπρόεδρο.

Κάλυψη Δαπανών
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Παύλου Μελά ύψους 1.600.000 € τουλάχιστον, η 
οποία βαρύνει τον ΚΑ 00.6715.00 προϋπολογισμού έτους 
2011 και θα προβλέπεται στους προϋπολογισμούς των 
επομένων ετών.

Προσωπικό
Το προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχω−

νεύονται καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου 
νομικού προσώπου με την ίδια σχέση εργασίας

Υποχρεώσεις του νέου ΝΠΔΔ
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για τη 

συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο 
Νομικό Πρόσωπο στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα άλλα 
υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, εξομοιούμενο με 
καθολικό διάδοχο.

Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο νομικό 
πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη 
συνέχιση από αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σταυρούπολη, 5 Μαΐου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011860906110012*

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
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