
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 945
24 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας 

εκπαίδευσης − σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης Δήμου Εορδαίας». .............................................. 1

Συγχώνευση των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δή−
μου Εορδαίας και η σύσταση ενιαίας κοινωφελούς 
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Εορδαίας» με δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Ε.». .......... 2

Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας 
εκπαίδευσης − σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης Δήμου Εορδαίας». .............................................. 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Αποφ. 89/2011 (1)
    Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας εκ−

παίδευσης − σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης Δήμου Εορδαίας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
• την εισήγηση της Δημάρχου,
• τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 3852/10
• την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
• την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/24.02.2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄318).

• τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λει−
τουργούσαν στο Δήμο

• την υπ’ αριθμ. 14426/1385/1−4−2011 εγκριτική της υπ’ 
αριθμ. 89/10−3−2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Εορδαίας, Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει 
ομόφωνα:

1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 
103 του Ν. 3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών Ν.Π.Δ.Δ.
β/θμίας εκπαίδευσης με την επωνυμία

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 2258/2008

2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1869/2008

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 590/2002

Γυμνάσιο Περδίκκα Αριθμ. ΦΕΚ

Γυμνάσιο Γαλάτειας Αριθμ. ΦΕΚ

Γυμνάσιο Αγίου Χρυσοφόρου Αριθμ. ΦΕΚ 159/1990

Γυμνάσιο Ανατολικού Αριθμ. ΦΕΚ

Γυμνάσιο Αναρράχης − Εμπορίου Αριθμ. ΦΕΚ

ΛΥΚΕΙΑ

1ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 304/1998

2ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 304/1998

3ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

1ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

3ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

TEE

1ο & 3ο TEE Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 162/2002

2ο TEE Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 162/2002

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικό Εργαστήρι Αριθμ. ΦΕΚ 1649/2006

και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Εορδαίας με 
την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης Δήμου Εορδαίας».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 
της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουρ−
γίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
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ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσι−
μων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση 
έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισή−
γηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης 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. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα 
μέλη, ως εξής:

− Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
− Τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του Δη−
μοτικού Συμβουλίου.

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

− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περί−
πτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκπρόσωπο 
των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραι−
ότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

− Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

− Δύο δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευ−
σης.

− Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα, 
παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών από δύο 
σε ένα.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα θα καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με Δικαί−
ωμα ψήφου.

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

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

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

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και 

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

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, 
καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των 

νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυ−
τοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες 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 συγχωνεύθηκαν, συνεχί−
ζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για 
καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πτολεμαΐδα, 28 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ

F
Αριθμ. αποφ. 86/2011 (2)     
 Συγχώνευση των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου 

Εορδαίας και η σύσταση ενιαίας κοινωφελούς επι−
χείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Εορδαίας» με δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Ε.».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. την εισήγηση της Δημάρχου
2. τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010
3. την εγκύκλιο 11/2011 και την εγκύκλιο 9/2010 του 

ΥΠΕΣΑΗΔ
4. Την υπ’ αριθμ. 15667/1442/1−4−2011 Εγκριτική της υπ’ 

αριθμ. 86/10−3−2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Εορδαίας Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 361/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας, περί σύστασης της 
«Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού − Επικοινωνίας − Κοι−
νωνικής Πρόνοιας» με δ.τ. «ΔΕΠΕΚΟΠΠ», η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση του 10190/29−10−1999 
ΑΓΓΠΔΜ., και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 479β/2000 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΦΕΚ 1705/11−2010).

6. Την υπ’ αριθμ. 11/2003 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μουρικίου, περί σύστασης της 
«Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού − Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης δήμου Μουρικίου .» με δ.τ. «ΔΕΑΠΤΑ», η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2065/13−3−2003 .., απόφα−
ση του ΓΤΠΔΜ, και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
372/31−3−2003 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 
2444/14.12.2009).

7. Την υπ’ αριθμ. 53/2001/18−12−2001 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής περί σύστασης 
της δημοτικής επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτισμού Αγί−
ας Παρασκευής με διακριτικό τίτλο ΔΕΑΠΑΠ η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε 12519/3−12−2001 και η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1694, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει στο ΦΕΚ 36/20.1.2010, αποφασίζει:
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Τη συγχώνευση των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων 
του Δήμου Εορδαίας.

1. «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού − Επικοινωνίας − 
κοινωνικής πρόνοιας Πτολεμαΐδας» με τον διακριτικό 
τίτλο «... ΔΕΠΕΚΟΠΠ ...», συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
361/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Πτολεμαΐδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
10190/29−10−1999, απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτ. 
Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2027/18−11−1999 
η οποία τροποποιήθηκε με την 1429/00 ΑΓΓΠΔΜ και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 479β/2000, έγινε η προσαρμογή 
σε κοινωφελή επιχείρηση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1705/1−11−2010.

2. «Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού − Πολιτισμού − 
Τουρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Μουρικίου με τον δι−
ακριτικό τίτλο «... ΔΕΑΠΤΑ ...», συστήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 11/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μουρικίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2065/13−3−2003, απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας ΔΜ, 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 372/31−3−2003. Η προσαρμο−
γή σε κοιν. επιχ. δήμος στο ΦΕΚ 2444/14−12−2009.

3. «Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού − Πολιτισμού Αγί−
ας Παρασκευής» με τον διακριτικό τίτλο «... ΔΕΑΠΑΠ ...», 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/2001 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 12519/3−12−2001, απόφαση 
του Γ.Γ. της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1694/τ.β΄/18−12−2001 η, οποία τροποποι−
ήθηκε με την 6762/16−7−2004 ΑΓΓΠΔΜ και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 178β/2004, έγινε η προσαρμογή σε κοινωφελή 
επιχείρηση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/20−1−2010.

Και τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επι−
χείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με  

δ.τ. «Κ.Ε.Δ.Ε.».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Κοινωφελής επιχείρηση του Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης ΟΤΑ στον 

Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ που δημιουργείται είναι η υλοποίηση 
δράσεων και ενεργειών στους τομείς κοινωνικής προ−
στασίας, πολιτισμού, Τουρισμού, επικοινωνίας, και αθλη−
τισμού καθώς και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας που αναφέρονται στους παραπάνω 
τομείς και στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ειδικότερα η νέα επιχείρηση θα περιλαμβάνει τις πα−
ρακάτω δράσεις.

• Την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
όπως βοήθεια στο σπίτι ΚΗΦΗ ΚΔΑΠ κ.λπ.

• Η εξασφάλιση της αναγκαίας αθλητικής υποδομής 
και εξοπλισμού με στόχο την ανάπτυξη των διαφόρων 
ειδών του Αθλητισμού, αλλά και του αθλητισμού υψηλών 
επιδόσεων.

• Η, διοίκηση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
για την ανάπτυξη του Αθλητισμού στο Δήμο Εορδαίας 
που μπορούν να επιτευχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο. 

• Η διοίκηση, διαχείριση διαφόρων εγκαταστάσεων, 
συνοδευτικών με τον αθλητισμό. 

• Η διοργάνωση διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων, 
η εφαρμογή προγραμμάτων άθλησης των πολιτών του 
Δήμου Εορδαίας, από οιοδήποτε φορέα κ.λπ.

• Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.

• Η τεχνική στήριξη, συμπαράσταση των αθλητικών 
σωματείων του Δήμου Πτολεμαΐδας, για την εξυπη−
ρέτηση των αθλητικών σκοπών τους, αλλά και μεμο−
νωμένων αθλητών.

• Η σύναψη επιμορφωτικών, αθλητικών εθνικών, δια−
κρατικών και άλλων συμφωνιών, με στόχο την ανάπτυξη 
του αθλητισμού.

• Η υλοποίηση επιμορφωτικών, αθλητικών, εθνικών ή 
διεθνών και άλλων σεμιναρίων, με στόχο τη βελτίωση 
και περαιτέρω αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του 
Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ προπονητών, γυμναστών, παραγό−
ντων, αθλητών).

• Η διοργάνωση κάθε είδους αγώνων όλων των αθλη−
μάτων, με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων αθλητών, 
σωματείων κ.λπ. καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων.

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

• Η δημιουργία της απαιτούμενης πολιτιστικής υπο−
δομής, που θα ενσωματώσει, την ήδη υπάρχουσα και 
θα δώσει διεξόδους στην έκφραση καλλιτεχνικής δη−
μιουργίας.

• Η διοίκηση, διαχείριση διαφόρων εγκαταστάσεων, 
για την ανάπτυξη των ειδικότερων τομέων της επιχεί−
ρησης, που μπορούν να επιτευχθούν με κάθε νόμιμο 
τρόπο.

• Η απελευθέρωση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και 
η διάδοση της επαγγελματικής δημιουργίας.

• Η εξασφάλιση της απαραίτητης παροχής εκπαι−
δευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, για την 
κατάρτιση ανέργων δημοτών σε διάφορους τομείς, με 
παράλληλη συμβολή στην καταπολέμηση στους αυξη−
μένης ανεργίας στην περιοχή τους.

• Η λειτουργία διαφόρων θεματικών ενοτήτων της 
τέχνης χορού μπαλέτου, μουσικής, εικαστικών τεχνών, 
κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων, 
θεάτρου, λόγου, βιβλίου, διαφόρων θεματικών ενοτήτων 
του πολιτισμού.

• Η αντικειμενική πληροφόρηση των δημοτών, με άμε−
ση ενημέρωση, μέσω εφημερίδων, περιοδικών, ραδιο−
φώνου και τηλεόρασης.

• Η οργάνωση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, που 
θα έχουν σχέση με τη νεολαία (ίδρυση Κέντρου Πληρο−
φόρησης, Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας κ.λπ.).

• Η συμβολή του Δήμου στην παροχή κοινωνικών υπη−
ρεσιών, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 
παντός είδους, κέντρων ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
κέντρων υπερηλίκων.

• Η οργάνωση θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και 
διαπολιτισμικής συνεργασίας, η οποία μπορεί να επι−
τευχθεί με την ίδρυση ερευνητικών κέντρων, κέντρων 
διαβαλκανικής πολιτιστικής συνεργασίας κ.λπ., καθώς 
και η ενίσχυση πρωτοβουλιών για ίδρυση Κέντρου Προ−
σφυγικού Ελληνισμού, Ακαδημίας Πολιτισμού, Τμήματος 
Τοπικής Ιστορίας κ.λπ.

• Η συμβολή στην επίλυση των οικονομικών, κυρίως, 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Πολιτι−
στικοί Σύλλογοι, με την παροχή των επιχορηγήσεων, 
ή με την ένταξη τους σε διάφορα προγράμματα, από 
τα οποία θα μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο τις 
δραστηριότητες τους.

• Η οργάνωση και επιπλέον δραστηριοτήτων, που θα 
έχουν άμεση σχέση με τη νεολαία (ίδρυση κέντρων 
νεολαίας κ.λπ.).
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• Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων, εθνικών, δια−
κρατικών και άλλων συμφωνιών, με στόχο την περαιτέ−
ρω ανάπτυξη των τομέων της επιχείρησης.

• Η υλοποίηση επιμορφωτικών, τοπικών, εθνικών ή 
διεθνών και άλλων σεμιναρίων, με στόχο τη βελτίωση 
και περαιτέρω αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού του 
Δήμου.

• Η πραγματοποίηση επιμορφωτικών επισκέψεων σε 
τόπους (κυρίως εκτός της χώρας τους), που αναδείχθη−
καν, μέσα από το πέρασμα αιώνων, σε λίκνα της εθνικής 
και πολιτιστικής τους ταυτότητας, της συνείδησης και 
των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών τους.

• Η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτιστι−
κών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Δήμου.

• Η εξεύρεση χώρων στέγασης των Πολιτιστικών Συλ−
λόγων του Δήμου Πτολεμαΐδας.

Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται:
• Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη δημοτικού Κο−

λυμβητηρίου. Καθώς και των Αθλητικών Κέντρων του 
Δήμου Εορδαίας.

Περιβάλλοντος,
• Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

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

• Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

• Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

• η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του δήμου.

• Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής.
Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβά−

νονται:
− Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας
− η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
− Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολι−

τικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρό−

νια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ηπείρου − Δυτι−
κής Μακεδονίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Πόλη της Πτολε−

μαΐδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα 

του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών 
επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συ−
στατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό 

συμβούλιο, τα Μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά:

• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και 
τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
μειοψηφία.

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών, 
παράλληλα δε μειώνεται ο αριθμός των δημοτών από 
τρείς σε δύο.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Εορδαίας, για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006.

• 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.

• Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομι−
κά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από 
φυσικά πρόσωπα.

• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν:
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρη−
ση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστημα άνω των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
που την είχε συστήσει.

Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές 
που ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−

χωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαί−
ως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρ−
χεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχει−
ρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου 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 υφιστά−
μενων επιχειρήσεων.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαί−
ας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πτολεμαΐδα, 28 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ

F
Αριθμ. αποφ. 88/2011 (3)     
 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκ−

παίδευσης − σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ−
μία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Εορδαίας».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
• την εισήγηση της Δημάρχου,
• τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 3852/10,
• την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
• την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ. 8440/24.02.2011 

«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»

• τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουρ−
γούσαν στο Δήμο Εορδαίας

• Την υπ’ αριθμ. 14425/1384/1−4−2011 εγκριτική της υπ’ 
αριθμ. 88/10−3−2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Εορδαίας, απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει 
ομόφωνα:

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

1ο και 
19ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδα Αριθμ. ΦΕΚ 250/1991

2ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 250/1991

3ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1527/2000

14ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ

4ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 250/1991

5ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 651/1991

7ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

8ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

9ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

11ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

13ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐ’δας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

14ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 1527/2000

15ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 2732/2008

17ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

18ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 2732/2008

Νηπιαγωγείο Περδίκκα Αριθμ. ΦΕΚ 510/1995

Νηπιαγωγείο Οικισμού ΔΕΗ 
Προαστίου Αριθμ. ΦΕΚ 2040/1999

Νηπιαγωγείο Προαστίου Αριθμ ΦΕΚ 2040/1999

Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας Αριθμ. ΦΕΚ

Νηπιαγωγείο Αρδασσας Αριθμ. ΦΕΚ 2663/2008

Νηπιαγωγείο — Γαλάτειας Αριθμ. ΦΕΚ

Νηπιαγωγείο Δροσερού Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

Νηπιαγωγείο Μεσόβουνου Αριθμ. ΦΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 183/1991

2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 183/1991

3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 286/1993

4ο και 10° Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 2233/1999

5ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

7ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 286/1993

8ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 1562/1999

9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 510/1995

11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 1314/2001

12ο Δημοτικό Σχολείο 
και 12° και 16° Νηπιαγωγείο Πτολ. Αριθμ. ΦΕΚ 249/1991

Ειδικό Δημοτικό και Ειδικού 
Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας Αριθμ. ΦΕΚ 404/2003

Δημοτικό Σχολείο Άρδασσας Αριθμ. ΦΕΚ 720/1991

Δημοτικό Σχολείο Πενταβρύσου Αριθμ. ΦΕΚ 2040/1999

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Μαυροπηγής Αριθμ. ΦΕΚ 2040/1999

Δημοτικό Σχολείο Περδίκκα Αριθμ. ΦΕΚ 2233/1999

Δημοτικό Σχολείο Προαστίου Αριθμ. ΦΕΚ 2040/1999

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Δροσερού Αριθμ. ΦΕΚ 736/1995

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Ασβεστόπετρας Αριθμ. ΦΕΚ 773/1991

Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδος Αριθμ. ΦΕΚ

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Κομάνου Αριθμ. ΦΕΚ 1952/2005

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
Αγίου Χριστόφορου Αριθμ. ΦΕΚ 159/1990

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Ανατολικού

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγω−
γείο Καρυοχωρίου Αριθμ. ΦΕΚ 159/1990

Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Κομνηνών Αριθμ. ΦΕΚ 238/1992

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
Αναρράχης − Εμπορίου Αριθμ. ΦΕΚ 648/2001

Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μουρικίου Αριθμ. ΦΕΚ 310/2007

Δημοτικό Σχολείο
και Νηπιαγωγείο Πύργων Αριθμ. ΦΕΚ 676/1991

και τη σύσταση ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Εορδαίας με την 
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επωνυμία «. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Εορδαία ».

2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκ−
παίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της δι−
ατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 
αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών 
κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την 
επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και 
του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις 
αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρί−
ων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά 
είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοι−
χες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από 
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται ανα−
γκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται 
κάθε φορά από διάταξη νόμου.

3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−

κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από. έντεκα 
μέλη, ως εξής:

− Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
− Τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων 

τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου.

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

− Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν εκπρό−
σωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

− Δύο δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

− Έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα), 
παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών από δύο 
σε ένα.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα θα καλείται ο οικείος διευθυντής της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συμμετέχει με Δικαί−
ωμα ψήφου.

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

4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας 

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που 
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.

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

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
6. 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.

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.

Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πτολεμαΐδα, 28 Απριλίου 2011

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ  
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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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