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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1) 
 Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & 

ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την 35573/ΥΠΕ/5/02110/Ε/Ν.3299/2004/11−08−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «Στυλιανός 
Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 
79,52 kWp (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 − 4011) στον οικισμό Ρού−
μελη της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου του Δήμου 
Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης συνολικής δαπάνης 
ποσού διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) 
Ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή 
επιχορήγηση συνολικού ποσού εκατόν δεκαπέντε χιλι−
άδων διακοσίων (115.200,00) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 07−04−2011 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
F

(2)
    Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟ−
ΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ 
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 60575/ΥΠΕ/5/04035/Ε/Ν.3299/2004/29−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
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κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας) παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας 
προς τρίτους (3PL) (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 − 6312) στη νήσο 
Κω του νομού Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης ποσού 
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων μίας χιλιάδων τριακο−
σίων ενενήντα πέντε (1.301.395,00) Ευρώ. Το ποσοστό 
της επιχορήγησης ανέρχεται σε 43% επί του κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή επιχορήγηση συ−
νολικού ποσού πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα εννέα και ογδόντα πέντε λεπτών 
του ευρώ (559.599,85).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις απασχόλησης (5 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24−12−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Aριθμ. Υ4α/οικ.91774 (3)

    Συνεργασία Νοσοκομείων του ΕΣΥ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλ−

λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
31/Α/2011).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 12/21−7−2011 απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
3. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. Υ4α/οικ. 84627/25−7−2011 

υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και κα−
θορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας 
τους» (ΦΕΚ 1681/Β/11).

4. Τους Οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ.

5. Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη από τις υφιστά−
μενες δομές υγείας με την εφαρμογή συνεργασίας και 
κοινών λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ των παρακάτω Νο−
σοκομείων του ΕΣΥ, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, στον 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στο τομέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.
1) Γ. Αντικαρκ. Νοσοκομείο Αθ. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με 

Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ.
2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
2) Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ με 

Γ.Ν. Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ.
3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
3) Γ.Ν. Καστοριάς με Γ.Ν. Γρεβενών 
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
4) Γ.Ν. Κομοτηνής με Πανεπ. Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

5) Γ.Ν. Τρικάλων με Γ.Ν. Καρδίτσας.
6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ.
6) Πανεπ. Γ.Ν. Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ με Γ.Ν. 

Παίδων Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ.
Οι δραστηριότητες στους οποίους εκτείνεται η εν 

λόγω συνεργασία ανά τομέα, καθορίζονται ως εξής:
Α. Επιστημονικός τομέας και Εκπαιδευτικός Τομέας.
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−

ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στην από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημά−

των, διαλέξεων και συνεδρίων
β) στην από κοινού εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητι−

κών προγραμμάτων
γ) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού και νο−

σηλευτικού προσωπικού.
δ) στη διάθεση του εξοπλισμού έρευνας κατοχής του 

κάθε Νοσοκομείου προς το συνεργαζόμενο Νοσοκομείο 
(χωρίς αποκλειστική σε κάθε περίπτωση χρήση) για την 
εκπόνηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και 
κλινικών ερευνών. Το λειτουργικό κόστος για την παρα−
πάνω δραστηριότητα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου στο οποίο διατίθεται ο εξοπλισμός.

Β. Τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας
Η ανωτέρω συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω των πα−

ρακάτω δραστηριοτήτων:
α) στη νοσηλεία και περίθαλψη ασθενών στα τμήμα−

τα και τις ειδικές μονάδες των συνεργαζόμενων Νο−
σοκομείων. Οι ασθενείς αυτοί παραπέμπονται ύστερα 
από γνώμη του θεράποντος ιατρού του Νοσοκομείου 
νοσηλείας του.

Η διακομιδή των ασθενών γίνεται μέσω του Ε.Κ.Α.Β. 
καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία θα ενημερώνουν καθη−
μερινά το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
για τυχόν μεταβολές στην δυναμικότητα των διαθέσι−
μων κλινών.

Σε περίπτωση επείγοντος και μόνο περιστατικού επι−
τρέπεται η απευθείας διακομιδή περιστατικού από το 
ΕΚΑΒ στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο.

Η θεραπευτική και νοσηλευτική ευθύνη των νοσηλευ−
ομένων ασθενών ανήκει στο ιατρικό και λοιπό νοσηλευ−
τικό προσωπικό του συνεργαζόμενου νοσοκομείου για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία.

Οι κάθε είδους δαπάνες νοσηλείας των ασθενών μέσω 
της συνεργασίας κοστολογείται με τα ισχύοντα για τα 
Δημόσια Νοσοκομεία και βαρύνει το νοσοκομείο από το 
οποίο παραπέμπεται ο ασθενής, το οποίο στη συνέχεια 
την αναζητά από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα του 
νοσηλευόμενου ασθενή.

Οι Διοικήσεις των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων 
έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των ανω−
τέρω.

β) στον ενιαίο σχεδιασμό κοινών υπηρεσιών ώστε 
να επιτυγχάνεται η κάλυψη υγειονομικής ανάγκης της 
κάθε περιοχής σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πε−
ρίθαλψη.

γ) στην κατάρτιση κοινών προγραμμάτων λειτουργίας 
τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων ιδίου 
γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την μέγιστη αξιοποί−
ηση όλων των υποδομών τους.

δ) στη διάθεση επιστημόνων μεταξύ των συνεργα−
ζόμενων Νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων 
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αναγκών αυτών και την παροχή συγκεκριμένων υπη−
ρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 7350 (4)

    Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238/ 27.12.2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ’ αριθ. οικ 61/11−1−2011 (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14−1−2011) 
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Την υπ’ αριθ. 4905/9−2−2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής περί Αρμοδιοτήτων Οργανικών Μονάδων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας και ειδικότερα των Διευθύνσεων Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

5. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 «Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις ης Π4β/3176/29−05−96 (ΦΕΚ 455/14.06.96 
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και 
Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’αριθμ. Π1γ/.οικ. 81551/25−06−07 (φεκ 1136/6−7−2007 
τ.Β΄).

7. Τις διατάξεις των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α704) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και Ν. 3448/06 
(ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες 
η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών.

8. Τον Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13−7−2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο−Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

9. Την με υπ’ αριθ. 2878/4−7−2011 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας του Βο−
ρείου Τομέα Αθήνας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
ίδρυσης ΜΦΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην «ΑΚΤΙΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
την επωνυμία «ΑΚΤΙΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER» στην οδό 
ΗΠΕΙΡΟΥ 17, στην περιοχή της ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

10. Το από 7−06−2011 πρακτικό της κατά νόμο αρμόδιας 
επιτροπής καταλληλότητας ΜΦΗ. 

11. Την υπ’αριθμ. 7350/29−7−2011 αίτηση του με τα νόμι−
μα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο, 
αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτων πασχό−
ντων ατόμων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην «ΑΚΤΙΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
διακρΙτικό τίτλο «ΑΚΤΙΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER», στο 
κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 
στην οδό ΗΠΕΙΡΟΥ 17.

Η επιχείρηση θα είναι δυναμικότητας 36 κλινών που 
κατανέμονται σε 15 θαλάμους, σε ισόγειο και σε πρώτο 
όροφο.

Στο ισόγειο του κτηρίου θα λειτουργούν οι βοηθητικοί 
χώροι της μονάδας και στον α΄ όροφο το Γραφείο της 
Προϊσταμένης της Διοίκησης.

Υπεύθυνος της παραπάνω μονάδας ορίζεται ο Πρού−
σκας Κωνσταντίνος και υπεύθυνος ιατρός ορίζεται η 
νευρολόγος−ψυχίατρος Σακκά Παρασκευή.

Η απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο και ισχύει 
από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
        Αριθ. αποφ. 201 (5)
Διόρθωση της με αριθμ. 140/13−04−2010 Απόφασης Δη−

μοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Μεταφορά προ−
σωπικού της πτωχευμένης Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Δήμου Αχαρνών. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3838/

2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β’ του Π.Δ. 

476/1981
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 11780/ 

2006.
5. Την με αριθ.: 362/2009 απόφαση Πρωτοδικείου Αθη−

νών.
6. Την με αριθ.: 140/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου.
7. Την από 16−05−2011 βεβαίωση της ΚΕΔΑ.
8. Την με αριθ.: 64142/2011 βεβαίωση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει 
τους ΚΑ. 10−6021.001, 10−6052, 10−6021.002 που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Διορθώνει την με αριθμ.: 140/2010 απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου που αφορά την «Μεταφορά προσω−
πικού της πτωχευμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή−
μου Αχαρνών» (Φ.Ε.Κ. 653/14−05−10), από τα λανθασμένα 
στοιχεία του πίνακα:
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

A/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΔΕ ΔΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ
2 ΔΕ ΔΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ
3 ΠΕ ΠΕ − ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
4 ΔΕ ΔΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Στο ορθό

A/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΤΕ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ
2 ΤΕ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
3 ΠΕ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
4 ΤΕ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Β. Η δαπάνη που θα βαρύνει του ΚΑ. προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2011 είναι: ΚΑ. 10−6021.001, 
10−6052, 10−6021.002.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ.: 140/2010 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 21 Ιουλίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

F
   Αριθμ. 51 (6)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας

Εκπ/σης (άρθρο 103 Ν.3852/10 του Δήμου Μεγαρέων 
και σύσταση νέου ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩ−
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 102,103 του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ.16 του άρθ.20 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 
263/23−12−2008 τεύχος Α΄).

2) Την υπ΄αριθμ.8440/24−2−2011 απόφ, του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318). 

3) Την υπ΄αριθμ.8814/5752/7−7−2011 Απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 51/2011 απόφασης 
του Δ.Σ.Δήμου Μεγαρέων, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας 
Εκπ/σης:

• Α) 1η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου 
και 1ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων (ΦΕΚ σύστασης 390/
Β/28.05.1993 και ΦΕΚ τροποποίησης 799/Β/21.05.2007)

• 2η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 2438/Β/11.12.2009)

• 3η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 1386/Β/14.09.2006 και ΦΕΚ τρο−
ποποίησης 810/Β/23.05.2007)

• 4η Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 6/Β/14.01.1992 και ΦΕΚ τροποποί−
ησης 810/Β/23.05.2007)

• 5η Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 6/Β/14.01.1992 και ΦΕΚ τροποποί−
ησης 938/Β/12.06.2007)

• 6η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 6/Β/14.01.1992 και ΦΕΚ τροποποί−
ησης 1032/Β/25.06.2007)

• 7η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 728/Β/30.05.2005 και ΦΕΚ τρο−
ποποίησης 1032/Β/25.06.2007)

• 8η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Με−
γάρων (ΦΕΚ σύστασης 390/Β/28.05.1993 και ΦΕΚ τρο−
ποποίησης 810/Β/23.05.2007)

• 9η Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 200/Β/16.02.2005 και ΦΕΚ τροποποίησης 
997/Β/20.06.2007)

• 10η Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 938/Β/12.06.2007)

• 15η Σχολική Επιτροπή 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου 
Μεγάρων (ΦΕΚ σύστασης 1287/Β/22.06.1999 και ΦΕΚ 
τροποποίησης 799/Β/21.05.2007)

• 17η Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 122/Β/02.02.2005 και ΦΕΚ τροποποίησης 
997/Β/20.06.2007)

• 18η Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 728/Β/30.05.2005 και ΦΕΚ τροποποίησης 
799/Β/21.05.2007)

• 19η Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 1386/Β/14.09.2006 και ΦΕΚ τροποποίη−
σης 996/Β/20.06.2007)

• 20η Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 2459/Β/17.12.2009)

• Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 865//Β/17.11.1989)

• Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 865/Β/17.11.1989)

• Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 865/Β/17.11.1989)

• Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 461/Β/25−6−1991)

• Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 461/25−6−1991)

• Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 870/Β/12−7−2002)

• Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Νέας Περάμου 
(ΦΕΚ σύστασης 2352/Β/11−12−2007)

Συνιστούμε το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ONOMA: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Μεγαρέων».

2. ΣΚΟΠΟΣ της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση πιστώσεων που της 
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργί−
ας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
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 Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις 
αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσό−
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δων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 
κυλικείων, καθώς και τη 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. ΔΙΟΙΚΗΣΗ του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) μέλη, ως εξής:

• Δέκα Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες, εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία 
του δημοτικού συμβουλίου.

• Έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης 

• Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Δύο εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκ−
πρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτο−
βάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής (8440/ 
24−2−2011 αποφ. Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), όταν συζητούνται θέ−
ματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
καλείται ο οικείος διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο 
οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Επειδή ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι δεκαπέντε 
(15), στην περίπτωση που συμμετέχει ο παραπάνω διευ−
θυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη εκ περιτροπής 
μείωση από τους Δημότες, για την εύρυθμη λειτουργία 
της σχολικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία.

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

4. ΠΟΡΟΙ του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από εξειδικευμένα 

έσοδα που αφορούν τη χρηματοδότησητων σχολικών 
επιτροπών 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
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

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, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και 
οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαί−
ως προσωπικό και περιέχει 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 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 δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του πρ/σμού του Δήμου.

Στον Κ.Α.15.6711.0001 αποδίδονται οι κατανομές (ΚΑΠ) 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΩΜΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 52 (7)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας

Εκπ/σης (άρθρο 103 Ν. 3852/10 του Δήμου Μεγα−
ρέων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ−
ΓΑΡΕΩΝ».

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 102,103 του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), όπως τροποποιή−
θηκε με την παρ. 16 του άρθ.20 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 
263/23−12−2008 τεύχος Α΄).

2) Την υπ’ αριθμ. 8440/24−2−2011 απόφ, του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318).

3) Την υπ’ αριθμ. 8813/5781/6−7−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 52/2011 απόφασης 
του Δ.Σ. Δήμου Μεγαρέων, αποφασίζουμε:

• Συγχωνεύουμε τις Σχολικές Επιτροπές Δευτερο−
βάθμιας Εκπάιδευσης: 

• 11η Σχολική Επιτροπή 1ου − 2ου Γυμνασίου Μεγάρων 
και ΙΕΚ (ΦΕΚ σύστασης 1562//B/13.12.2002 και ΦΕΚ τρο−
ποποίησης 1008/B/21.06.2007)

• 12η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Μεγάρων (ΦΕΚ 
σύστασης 6/B/14.01.1992 και ΦΕΚ τροποποίησης 938/
B/12.06.2007)

• 13η Σχολική Επιτροπή 1ου Λυκείου Μεγάρων (ΦΕΚ 
σύστασης 1402/B/13.09.2004 και ΦΕΚ τροποποίησης 938/
B/12.06.2007)

• 14η Σχολική Επιτροπή 1ου ΤΕΕ−3ου ΣΕΚ Μεγάρων 
(ΦΕΚ σύστασης 1562/B/13.12.2002 και ΦΕΚ τροποποίησης 
799/B/21.05.2007)

• 16η Σχολική Επιτροπή 2ου Λυκείου Μεγάρων (ΦΕΚ 
σύστασης 1402/B/13.09.2004 και ΦΕΚ τροποποίησης 
1032/B/25.06.2007)

• Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέας Περάμου (ΦΕΚ 
σύστασης 873/B/22.11.1989)
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• Σχολική Επιτροπή Λυκείου Νέας Περάμου (ΦΕΚ σύ−
στασης 865/B/17.11.1989)

Συνιστούμε νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ως εξής:

1. ONOMA: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δήμου Μεγαρέων».

2. ΣΚΟΠΟΣ της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση πιστώσεων που της 
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργί−
ας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, 
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 Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα 
και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια 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 τη 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. ΔΙΟΙΚΗΣΗ του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικη−

τικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε 
(15) μέλη, ως εξής:

• Δέκα Δημοτικούς Συμβούλους ή Δημότες, εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία 
του δημοτικού συμβουλίου.

• Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Ένα εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περί−
πτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσω−
πος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτε−
ραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

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

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής 
(8440/24−2−2011 αποφ. Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), όταν συζη−
τούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολι−
κή μονάδα καλείται ο οικείος διευθυντής της σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Επειδή ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. είναι δεκαπέντε 
(15), στην περίπτωση που συμμετέχει ο παραπάνω διευ−
θυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη εκ περιτροπής 
μείωση από τους Δημότες, για την εύρυθμη λειτουργία 
της σχολικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία.

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

4. ΠΟΡΟΙ του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από εξειδικευμένα 

έσοδα που αφορούν τη χρηματοδότησητων σχολικών 
επιτροπών 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
5. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή 

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, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και 
οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών 
προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαί−
ως προσωπικό και περιέχει 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 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 δεν προκαλείται ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του πρ/σμού του Δήμου.

Στον Κ.Α.15.6711.0001 αποδίδονται οι κατανομές (ΚΑΠ) 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΩΜΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

    Στην υπ’ αριθ. 69614/21631/03−06−2011 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1363/16−07−2011 Τεύχος Β΄ (σελίδα 18911) διορ−
θώνεται η ημερομηνία γέννησης του ανήλικου τέκνου 
ΑΝΝΑ ΠΑΛΙ από το εσφαλμένο: «31−03−2002» στο ορθό 
«17−03−2002». 

 (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής) 

F
(9)

   Στην υπ’ αριθ. Φ. 76656/28007/19−07−2011 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύ−
τηκε στο Φ.Ε.Κ. 1729/02−08−2011 Τεύχος Β΄ (σελίδα 23669) 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης του ανήλικου τέ−
κνου ΦΑΙΔΡΑ ΓΚΑΤΣΗ από το εσφαλμένο: «03−11−2009» 
στο ορθό: «03−10−2009». 

 (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής)
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 (10)
     Στο ΦΕΚ 1177/08−06−2011 (τ.Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε 

η αριθ. Κ28724/9500/16−05−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για απόκτηση Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, της ΜΑΡΙΑΣ ΖΙΩΓΚΑ του ΑΝΔΡΕΑ 
ΖΙΩΓΚΑ (ANDREA ZHONGA) και της ΜΑΪΛΙΝΤΑ − ΑΜΑΛΙΑ 
ΖΙΩΓΚΑ (MAJLIDA − AMALIA ZHONGA), διορθώνεται ως 
προς την ημερομηνία συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης 
σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα από το εσφαλμένο 

«30−08−2010» στο ορθό «30−06−2010» και ως προς τον 
αριθμ. πρωτ. της βεβαίωσης της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας: 

από το εσφαλμένο «Φ.7.1/ΚΔ/6890/22−09−2010», 
στο ορθό «Φ.7.1/ΚΔ/6690/22−09−2010».

  (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020621609110008*

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 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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