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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25572/442
(1)
Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας έτους 2012.

Καθορισμός δικαιούχων προγραμμάτων Λογαρια−
σμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012. ............................
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Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συγχώνευ−
ση όλων των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία και τη
σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ
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ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». . 5
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ εκπαί−
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αίου Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Α/
ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης στο Δήμο Αρριανών με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ−
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Δέσμευση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, το με−
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.1108/2011/
0005609/09−09−2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο 2174/28−09−2011 ΦΕΚ (τ.Β΄). ...... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
Ν. 3050/2002 (214Α) «Σύσταση λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα,
2− Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 63/2005 (98Α) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα»,
3− Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 (2234Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»,
4− Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 110/11−11−2011 (Α/243)
«Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5− Την υπ’ αριθ. 1343/4/6−10−2011 Απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΟΓΑ,
6− Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
13.500.000 ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
για το έτος 2012, η οποία έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ
2362 του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων πού θα εντα−
χθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας, το έτος 2012, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
επιλογής τους, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτι−
κής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους
2012 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρι−
σμού οκταήμερων διακοπών εκατόν ογδόντα χιλιάδες
(180.000) άτομα.
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• Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 1−6 ημε−
ρών, είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) άτομα, εκ των οποίων,
δύο χιλιάδες (2.000) αυτοτελώς απασχολούμενοι νέοι
αγρότες, ηλικίας 21−40 ετών, που θα συμμετάσχουν σε
πενθήμερο εκδρομικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα, το
οποίο θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με επισκέψεις σε
περιοχές της χώρας μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
θέματα αγροτικής απασχόλησης (πρότυπα αγροκτήμα−
τα, οινοποιεία κ.λπ.).
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, τριακό−
σιες χιλιάδες (300.000) άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων, εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα.
Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοι−
νωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων
και εισιτηρίων θεάτρων έτους 2012 είναι:
• Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως
ισχύει.
• Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή
• Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ−
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
• Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Ειδικά για το εκδρομικό επιμορφωτικό πρόγραμμα
οι δικαιούχοι να είναι ηλικίας 21−40 ετών, αυτοτελώς
απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κλη−
ρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα έτους
2011, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα προ−
γράμματα του έτους 2012, εκτός των προσώπων που
κληρώθηκαν στο πενθήμερο εκδρομικό επιμορφωτικό
πρόγραμμα του έτους 2011 τα οποία και αν ακόμη δεν
έκαναν χρήση της παροχής, δικαιούνται το έτος 2012
να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν πα−
ροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
3. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κά−
νουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το
έτος 2012, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο
ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής
βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012, ορίζο−
νται τα παρακάτω κριτήρια:
1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκ−
δρομών, να περιληφθούν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερη−
λίκων του αρθρ. 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως
ισχύει, καθώς και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας

Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ που είναι ασφαλιστι−
κά ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σ
αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο
1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η
κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται Δελτίο
Κοινωνικού Τουρισμού ή Εκδρομών, οι συνταξιούχοι
του ΟΓΑ, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετο−
χής σε ένα από τα προγράμματα με την προϋπόθεση
ότι λαμβάνουν: προσαύξηση του ποσού της σύνταξής
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή λόγω τυφλότητας ή
λαμβάνουν εξωïδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τε−
τραπληγίας.
Ειδικά στο εκδρομικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα, να
περιληφθούν οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλι−
σμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ, ηλικίας 21−40 ετών, οι οποίοι να είναι ασφαλιστικά
ενήμεροι, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ως
κριτήριο δε επιλογής καθορίζεται επίσης, η κλήρωση με
διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α
μεταξύ των δικαιούχων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινωνικού
Τουρισμού και Εκδρομών (πλην του εκδρομικού−επιμορ−
φωτικού προγράμματος) έχουν και οι σύζυγοι αυτών,
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα
προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής,
καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη των
οικογενειών τους.
2. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεά−
τρων, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρ−
θρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σ΄ αυτό μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού
των Δελτίων που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής
από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο των οριζόμενων
της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής στο πρόγραμμα
καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας.
3. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, καθο−
ρίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι του άρθρου 2
της παρούσης, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σ’ αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ενδιαφέρον συμμετοχής από αριθμό δικαιούχων με−
γαλύτερο των οριζόμενων της παρούσης, ως κριτήριο
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 140178/IB/228
(2)
Kαθορισμός πρόσθετης χρηματοδότησης για το ΤΕΙ
Καβάλας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, του ν. 1238/82 «Ρύθμιση
οικονομικών και άλλων θεμάτων των ΑΕΙ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 και του άρθρου 63
παρ. 2, εδαφ. β του Ν. 4009/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού».
4. Την αριθ. 44405/ΙΒ/61/11−4−2011 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 663/20−4−2011).
5. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου μας οικονομικού
έτους 2011.
6. Τα αριθμ. 2875/6−9−2011 και 3220/29−9−2011 έγγραφα
του ΤΕΙ Καβάλας.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού 600.000 €, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 2422 του Φ. 19−240, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 44405/ΙΒ/61/11−4−2011 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 663/20−4−2011) απόφασή μας, με
την οποία καθορίστηκε η επιχορήγηση προς τα ΤΕΙ
της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπα−
νών, μόνο όσο αφορά στη χρηματοδότηση προς το ΤΕΙ
Καβάλας, η οποία διαμορφώνεται από 1.670.000 € στο
ποσό των 2.004.860 €. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 20492/1799
(3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητι−
σμού και Παιδείας του Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 103, 238, και 280 του
Ν. 3852/10.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010.
4. Το αριθ. 71983/10−01−2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
5. Την αριθ. 58/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Χίου, περί συγχώνευσης των Νομικών του
προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία
«ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολι−
τισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου» στο Δήμο
Χίου του Νομού Χίου (ΦΕΚ 761/Β/06−05−2011).
6. Την αριθ. 621/02−12 /2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου, περί τροποποίησης της συστατικής
πράξης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου
Χίου, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθ. 58/2011 (ΦΕΚ 761/Β΄/06−05−2011)
συστατική πράξη του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας
Δήμου Χίου, ως προς την παρ. 7, η οποία διαμορφώνεται
ως εξής:
Πόροι του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου
Χίου είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Χίου
μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €, β) Επιχορηγήσεις
από κάθε άλλη παροχή του κράτους είτε προς το νο−
μικό πρόσωπο απευθείας, είτε προς το Δήμο Χίου για
το νομικό πρόσωπο ή για τους σκοπούς που επιδιώκει.
γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές ή κλη−
ροδοσίες, δ) εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών
που παρέχει το νομικό πρόσωπο, ε) Πρόσοδοι από την
περιουσία του καθώς και από την περιουσία του Δήμου
Χίου που τυχόν θα εκχωρηθεί, στ) Κάθε άλλη νόμιμη
πρόσοδος.
Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει επί πλέον δαπάνη
ύψους 500.000,00 € ετησίως στον ΚΑ 00−6715.021 του
προϋπολογισμού του Δήμου Χίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 8 Δεκεμβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 67032/2052
(4)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα
όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 Α/1993) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.».
β. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/1997) «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.».
γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».
δ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α/2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
στ. Του άρθρου 258 παρ. 3 περ. β΄ και στ΄ και παρ. 5
του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α/1969) «Περί Δασικού Κωδικός»,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2
και 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α/1975) «περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
του Ν.Δ. 86/1969 κ.λπ.».
2. Την αριθ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757 Β/1985) κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα−
πληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188 Β/1996), 294283/23−12−97
(ΦΕΚ 68 Β/1998), 87578/703/06−3−2007 (ΦΕΚ 581 Β/2007)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
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και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01−9−2010
(ΦΕΚ 1495 Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Την αριθ. 217056/2441/01−8−2011 (ΦΕΚ 1763 Β/2011)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγε−
τική περίοδο 2011 − 2012».
4. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημα−
ντικά μειωμένη κατά την περίοδο χιονοπτώσεων μεγά−
λης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε−
ριοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) κατά τη διάρκεια
της κυνηγετικής περιόδου 2011 − 2012, με ενέδρα στις
πηγές (καρτέρι), όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με
χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί
της χιόνος και σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης
διάρκειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 996/1971,
του Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29−11−85 κοινής
υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθε−
ται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας Μέλη
Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και
φιλοπρόοδο Πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το
τέλος της κυνηγετικής περιόδου, ήτοι στις 29−02−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. απόφ. 354/22−09−2011
(5)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφασης του Δημοτι−
κού Συμβουλίου που αφορά στην συγχώνευση όλων
των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία και τη σύσταση νέου
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟ−
ΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Την υπ’ αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/25−2−2011 τ.Β΄)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση των
οικονομικών θεμάτων τους, αποφασίζουμε:
3) Την υπ’ αριθμ. 133/2011 (ΦΕΚ 1249/Β/2011) απόφαση
του περί συγχώνευσης σχολικών επιτροπών δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης

4) Την αριθ. 37507/34339/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγ−
χου νομιμότητας της αριθ. 354/2011 απόφασης του Δ.Σ.
Αγ. Δημητρίου:
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου που αφορά στην συγχώνευση όλων
των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία και τη σύσταση νέου
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως ακολούθως:
«Την διόρθωση της υπ’ αριθμ. 133/2011 απόφασης του Δ.Σ.,
η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως (ΦΕΚ 1249/14−06−2011 τ.Β΄), στο «Άρθρο 1 − ΣΥΣΤΑΣΗ»
στο σκέλος της επωνυμίας της 39ης Σχολικής Επιτροπής
από την λανθασμένη «39η Σχολική Επιτροπή Ειδικού Επαγ−
γελματικού Γυμνασίου & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας» στην ορθή
«39η Σχολική Επιτροπή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
& Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δημητρίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει 133/2011 απόφαση.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Δημήτριος, 30 Νοεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 157/2011
(6)
Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης
(άρθρο 103 Ν. 3852/2010) και Σύσταση ενιαίου Νομικού
Προσώπου Σχολικής Επιτροπής Α/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης
στο Δήμο Αρριανών με την επωνυμία «Σχολική Επιτρο−
πή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρριανών».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη του:
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ. 1 του άρθρου 102 και τις παρ. 1, 4 και 3 του
άρθρου 103 του Ν. 3852/10
 την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
 την απόφαση του Υπ. ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ Αριθμ. Πρωτ.:
8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
 τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που λειτουργούσαν στο Δήμο
 την με αρ. 10780/19−7−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης
 την με αρ. 17033/14−10−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης ελέγχου νομιμότητας της με αρ. 157/2011
απόφασης του ΔΣ Αρριανών (ΑΔΑ 45090Ρ1Υ−ΣΑ6), απο−
φασίζει κατά πλειοψηφία:
Α. Εγκρίνει τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ Σχο−
λικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σύμφωνα
με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010):
1. Ενιαία σχολική επιτροπή δημοτικού σχολείου και
Νηπιαγωγείου Αράτου (ΦΕΚ 231 τ.Β/17−3−1999)
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2. Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Κύμης (ΦΕΚ 637/
τ.Β/12−5−2010)
3. Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Άνω Βυρσίνης (ΦΕΚ
637/τ.Β/12−5−2010)
4. Νηπιαγωγείο Αρριανών ως παράρτημα του Νηπια−
γωγείου Αράτου (ΦΕΚ 1223/τ.Β/27−8−2003)
Β. Εγκρίνει τη σύσταση ιδίου ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής
επιτροπής Δήμου Αρριανών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αρριανών»
Το νομικό πρόσωπο θα στεγάζεται στον Δήμο Αρριανών
2. ΣΚΟΠΟΣ − ΜΕΣΑ
της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα
είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων
σχολείων (θέρμανσης φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοι−
βή 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 εφοδια−
σμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοι−
χων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία
για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες η διαχείριση των
εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών
κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρί−
νεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται
κάθε φορά από διάταξη νόμου.
3. Πόροι
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 του ν. 1892/1990 όπως
ισχύει και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποί−
ας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
γ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες.
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Περιουσία
Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και
ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών των συγχω−
νευομένων Σχολικών Επιτροπών, τα χρηματικά υπόλοιπα
τους τα οποία μεταφέρονται αυτήν καθώς και κάθε
άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί
ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
5. Διοίκηση του νέου Nομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται 7 μέλη τακτικά
(άρθρο 240 του ΔΚΚ) και επτά μέλη αναπληρωματικά
τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:
• 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 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην πε−
ρίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρό−
σωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προ−
τεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Η
θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ως
άνω νομικού προσώπου ακολουθεί την Δημοτική περί−
οδο και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου
διοικητικού συμβουλίου.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 1 της
με αρ. 8440/24−2−2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αρριανών.
Στη σχολική επιτροπή θα μεταβιβάζονται οι επιχο−
ρηγήσεις που παρέχονται για τις μεταβιβασθείσες αρ−
μοδιότητες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νο−
μιμότητας, η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Φιλύρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΡΙΤΒΑΝ
F
Aριθμ. 625/002
(7)
Δέσμευση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, το μετα−
βλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο
Διαδίκτυο.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),
Έχοντας υπόψη:
α τον Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3−2−2006) και ιδίως το
άρθρο 12 στοιχεία. κδ΄ και μα΄,
β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76 «Κανονισμός Δια−
χείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη.
gr» (ΦΕΚ 717/Β/27−5−2005) όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 353/185, (ΦΕΚ 1251/Β/6.9.2005)
Διόρθωση (ΦΕΚ 1545/9.11.2005), (εφεξής καλούμενος «Κα−
νονισμός»), ιδίως το άρθρο 8, παρ. 1 εδάφιο γ΄
γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012 «Κανονισμός
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/B/14−4−2011), (εφεξής
καλούμενος «Νέος Κανονισμός»), ιδίως το άρθρο 22,
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 613/10 [Παράταση της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης της ΕΕΤΤ
ΑΠ 592/012/2011 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ
593/B/14−4−2011), (ΦΕΚ 1953/Β/2.9.11)]
ε. Την υπ’ αρ. 23661/Φ.600/24−10−2011 Εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
στ. το γεγονός ότι από τη διατάξεις της παρούσας δεν
επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο
προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
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1. Δεσμεύονται τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr του συνημμένου Πίνακα, τόσο ως ονόματα χώρου δευτέρου
επιπέδου όσο και ως ονόματα χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .com, net.gr, org.gr και edu.gr.
2. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των ανωτέρω ονομάτων χώρου μέχρις ότου η ΕΕΤΤ με απόφαση της ορίσει
την διαδικασία διάθεσής τους.
3. Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
Πίνακας
α/α

Ονόματα Χώρου

α/α

Ονόματα Χώρου

α/α

Ονόματα Χώρου

1

citydomain

31

e−mails.gr

61

ssh.gr

2

domainame

32

eudomain.gr

62

subdomain.gr

3

domainames.gr

33

eu−domain.gr

63

vlan.gr

4

domainclub.gr

34

eu−domains

64

vns.gr

5

domaine.gr

35

eudomains.gr

65

web−hosting−greece

6

domaineu.gr

36

euronames.gr

66

webhosting−greece.gr

7

domain−eu.gr

37

g−r.gr

67

webhosting−in−greece

8

domaininfo.gr

38

grdomains.gr

68

web−hosting−in−greece.gr

9

domainmanager.gr

39

gr−domains.gr

69

webmaster.gr

10

domainname.gr

40

greekhosting.gr

70

whois.gr

11

domain−name.gr

41

greekwebhosting.gr

71

w−lan.gr

12

domainnames.gr

42

gweb.gr

72

wwwhost.gr

13

domain−names.gr

43

hellas−domains.gr

73

διαδικτιο

14

domain−register.gr

44

hellenichosting.gr

74

διαδυκτιο

15

domainregistry.gr

45

host.gr

75

δικτυακοσ−τοποσ

16

domainseu.gr

46

hosthellas.gr

76

ιντερνετ.gr

17

domains−eu.gr

47

hosting2.gr

77

ιστοσελιδα.gr

18

domainshost.gr

48

hostmasters.gr

78

ιστοσελιδεσ.gr

19

domains−host.gr

49

inbox.gr

79

καταχωρητεσ.gr

20

domainshosting.gr

50

ipdomains.gr

80

καταχωρητησ.gr

21

domains−hosting.gr

51

kataxorites.gr

81

κυβερνοχωροσ

22

domainstore.gr

52

kataxoritis.gr

82

λινουξ

23

domainw.gr

53

mail−center.gr

83

μητρωο

24

edomain.gr

54

mailgate.gr

84

ονοματαιντερνετ.gr

25

e−domain.gr

55

mailhost

85

ονοματα−χωρου

26

edomains.gr

56

nameserver.gr

86

ονοματαχωρου.gr

27

e−domains.gr

57

registar.gr

87

ονομα−χωρου

28

ehost.gr

58

registry.gr

88

ονομαχωρου.gr

29

e−hosting.gr

59

regweb.gr

30

email.com.gr

60

spam.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην αριθμ. Φ.1108/2011/0005609/09−09−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 2174/28−09−2011 ΦΕΚ (τ.Β΄), στη σελίδα 29826 στη στήλη Β΄ στους στίχους 13−14
έκ των άνω διορθώνεται:
ο εσφαλμένος: Δήμος εγγραφής «ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»
στον ορθό: «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02029022112110008*

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

