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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2938 (1)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στην ευρύτερη πε−

ριοχή της Π. Φώκαιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των 
Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνι−
κού, Ν. Αττικής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 

«Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 
259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 
(άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/98 
(άρθρα 57, 58 και 59).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 
757/Β΄/18−12−1985) κοινής υπουργικής απόφασης Υφυ−
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 366599/16−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31−12−1996) και 

294283/23−12−1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4−2−1998) κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 
και της υπ’ αριθμ. 87578/703/6−3−1997 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581 /Β΄/23−4−1997).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93) 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/23−12−2010 «Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

6. Τη υπ’ αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 εγκύκλιο διαταγή 
της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας 
Υ.Α.Α.&Τ.

7. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο διαταγή 
της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.

8. Τη υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β΄) 
απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013».

9. Τη υπ’ αριθμ. οικ 2438/2012 αναφορά − εισήγηση 
του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η 
εν θέματι απαγόρευση.

10. Το γεγονός ότι από την πρόσφατη πυρκαγιά της 16ης 
Ιουνίου 2012 υπέστησαν σοβαρές αλλοιώσεις οι βιότοποι 
όλων των ειδών της άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή 
της Π. Φώκαιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατευτούν, αποφα−
σίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) έτη μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2015 σε ολόκληρη 
την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη 
καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού Ε=45.581,00 στρ. 
σαράντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ενός 
στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, 
του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυ−
ρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού αρμοδιότητας Δασαρ−
χείου Λαυρίου, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από 
τη συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή υπό τα στοιχεία 
1,2,3,4,5,6,...,88,89,90,1 και εμφαίνεται στο προσαρτημένο 
στην παρούσα απόφαση μας απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ., 
κλίμακας 1:50.000 και ορθοφωτογραφία έτους 2007 και 
η οποία οριοθετείται ως εξής: «Τα όρια άρχονται από 
το νεκροταφείο της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, 
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ακολουθούν νότια και ανατολικά κεντρική δασική οδό 
προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», η οποία αποτελεί και το ανα−
τολικό όριο της προς απαγόρευση περιοχής μέχρι την 
κοινότητα Λεγραινών. Στην περιοχή των Λεγραινών το 
όριο της απαγόρευσης ακολουθεί τα ανατολικά όρια 
των δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνει τα πεδινά μεμο−
νωμένα σπίτια των Λεγραινών και το λόφο της Αγίας 
Μαρίνας, τον οποίο περιβάλλει από την ακτογραμμή 
και κατόπιν με κατεύθυνση δυτική τα όρια της απαγό−
ρευσης ακολουθούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί 
το νότιο και δυτικό εν μέρει όριο της απαγόρευσης. Τα 
όρια ακολουθούν την ακτογραμμή προς νότο και δυτικά 
στρεφόμενα διέρχονται και περιλαμβάνουν τις θέσεις 
«ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ», «ΧΑΡΑΚΑΣ», την «ΚΑΣΙΔΙΑΡΑ», το 
«ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ», το «ΘΥΜΑΡΙ» και την «ΑΣΦΑΚΕΡΗ» 
μέχρι τον οικισμό της Π. Φώκαιας. Από τον οικισμό της 
Π. Φώκαιας τα όρια της απαγόρευσης ακολουθούν την 
περιφερειακή οδό και κατόπιν κεντρική αμαξητή οδό 
(οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) προς τον οικισμό ΑΤΕ και Δροσιάς 
περιλαμβάνοντας στην προς απαγόρευση περιοχή τις 
ευρύτερες θέσεις γνωστές ως Τραπέζης της Ελλάδος, 
το «ΠΥΡΓΑΚΙ», την «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΖΑ», τη «ΣΠΗΛΙΑ», τον 
«ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ», το «ΜΕΤΟΧΙ» και με βόρεια κατεύθυν−
ση ακολουθούν αγροτοδασική οδό προς «ΑΡΙ» − «ΠΑ−
ΝΑΡΙΤΙ». Από την περιοχή «ΑΡΙ» τα όρια ακολουθούν 
αγροτοδασική οδό μέχρι που συναντούν τον κεντρικό 
αμαξητό δρόμο Συντερίνης−Κερατέας, τον οποίο ακο−
λουθούν προς νότο μέχρι που συναντούν ανώνυμο δα−
σικό δρόμο, από τον οποίο στρέφονται ανατολικά και 
τον ακολουθούν μέχρι τα όρια του οικισμού του Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου άρχισαν.»

Η έκταση αυτή συνορεύει: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από νεκροταφείο 

Αγ. Κωνσταντίνου Λεγραινών και δασικές εκτάσεις μέχρι 
ακτογραμμή λόφου Αγ. Μαρίνας. 

ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτοδασική οδός από το Αρί, τη Δροσιά, 
την ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π. Φώκαιας και ακτογραμμή 
από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα». 

ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτοδασική οδός και αμαξητή οδός Συ−
ντερίνης − Αγ. Κωνσταντίνου. 

ΝΟΤΙΑ: Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασι−
διάρα».

Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται, ουδέ ανα−
τρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγό−
ρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις 
των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν 
εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσε−
ως.

Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας 
και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει για τριά (3) κυνηγετικά έτη 
δηλ. μέχρι και την 20η Ιουλίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγ. Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 3500/73966 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 458/8852/17−01−2012 

απόφασης περί σύστασης προσωρινών προσωπο−
παγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων και μεταφορά του 
προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Μεσσαπίων (ΦΕΚ 
172/Β΄/06−02−2012).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 109, 225 και 238 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του Ν. 3938/2011 
«Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυ−
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 61/Α΄/2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 «Κώ−
δικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−
δικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ, 1 και 2 του 
Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/
Α΄/2011).

6. Την υπ’ αριθμ. 57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων, περί λύσης της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
του πρώην Δήμου Μεσσαπίων (ΦΕΚ 1186/Β΄/09−06−2011).

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Διρφύων − Μεσσαπίων 
ανέλαβε τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσαπίων, 
μετά τη λύση της.

8. Την υπ’ αριθμ. 252/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων περί με−
ταφοράς του προσωπικού από τη λυθείσα Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 
στο Δήμο Διρφύων − Μεσσαπίων και τη σύσταση έντεκα 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, η οποία επικυρώ−
θηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 458/8852/17−01−2012 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 172/Β΄/06−02−2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 41/2012 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων περί τροπο−
ποίησης της αριθμ. 252/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του με−
ταφερόμενου στο Δήμο προσωπικού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2012, ως εξής:

— Κ.Α. 25−6021.001 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ», ποσό 
30.000,00 €.

— Κ.Α. 25−6052.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ», ποσό 10.000,00 €. Αντίστοιχη δα−
πάνη προκαλείται και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους οικείους 
προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 41/2012 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων − Μεσσαπίων και 
τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 458/8852/17−01−2012 
απόφασή μας (ΦΕΚ 172/Β΄/06−02−2012), ως εξής: 

Α) τη σύσταση τριών (03) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης 
ή παρεμφερούς ειδικότητας στο Δήμο Διρφύων − Μεσ−
σαπίων, για τη μεταφορά των εργαζομένων της λυθεί−
σας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μεσσαπίων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), ως κάτωθι:

— δύο (02) θέσεις Εργάτη ΥΕ
— μία (01) θέση Καταμετρητή υδρομέτρων ΥΕ
με ταυτόχρονη κατάργηση δύο (02) θέσεων ΔΕ Διοι−

κητικού και μιας (01) θέσης ΔΕ Ηλεκτρολόγου.
Β) στις ανωτέρω συνιστώμενες προσωρινές προσω−

ποπαγείς θέσεις, θα μεταφερθεί το προσωπικό από τη 
λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μεσσαπίων (Δ.ΕΎ.Α.Μ.), ως εξής:

1) Κωνσταντάρας Γεώργιος του Αθανασίου, Εργάτης ΥΕ.
2) Μπαρσάκη Μαργαρίτα του Δημητρίου, Εργάτρια ΥΕ.
3) Κυριαζή Θεώνη του Δημητρίου, Καταμετρητής 

υδρομέτρων ΥΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 458/8852/17−01−2012 

απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 6 Αυγούστου 2012 

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

        Αριθμ. απόφ. 272/2011 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφασης Δ.Σ. σύ−

στασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας − Αλλη−
λεγγύης − Μέριμνας και Παιδείας Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ, 
που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1053/Β΄/30−5−2011 περί 
«Συγχώνευσης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί−
ου του Δήμου Πωγωνίου και Σύσταση νέου Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου» με την πρόσθεση πα−
ραγράφων και εδαφίων.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 102, 107 και 109, του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 252 έως 255 του Ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ).

2. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους 51/2010, 9/2011, 11/2011 και 
24/2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.,

3. Την υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου σχετικά με την «Συγχώνευση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. 
των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που αποτελούν πλέον 
το νέο Δήμο Πωγωνίου και τη σύσταση Νέου Ν.Π.Δ.Δ.» 
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1053/30−5−2011 και η 
οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 12515/3484/14−4−2011 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυ−
τικής Μακεδονίας
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4. Το γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω 
απόφασης του Δ.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
διαπιστώθηκε από την υπηρεσία, ότι πρέπει να γίνουν 
τρεις αναγκαίες τροποποιήσεις σε 3 παραγράφους της 
απόφασης αυτής.

5. Την υπ’ αριθμ. 272/2011 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 
η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 54300/14541/30−11−
2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την «Τροποποίηση της 
61/2011 απόφασης Δ.Σ. σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας − Αλληλεγγύης − Μέριμνας και Παιδείας 
Δήμου ΠΩΓΩΝΙΟΥ».

6. Την υπ’ αριθμ. 54300/14541/30−11−2011 επικύρωση της 
υπ’ αριθμ. 272/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πωγωνίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

• Τροποποιεί την απόφαση του Δ.Σ. 61/2011, που δη−
μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1053/Β΄/30−5−2011 και αφορά στην 
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 
στο οποίο συγχωνεύθηκαν όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην 
Δήμων και Κοινοτήτων που αποτελούν πλέον το νέο 
Δήμο Πωγωνίου, ως εξής:

• Στην παραγρ. 1 της παραπάνω απόφασης αναφέ−
ρονται τα Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων 
από τη συγχώνευση των οποίων προήλθε το νέο Νομικό 
Πρόσωπο του Δήμου Πωγωνίου. Τροποποιεί την παρά−
γραφο αυτή και προσθέτει εδάφιο ως εξής:

«− ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑ−
ΝΗΣ το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 86/Β΄/13−2−1996 
Φ.Ε.Κ. σύστασης».

• Στην παραγρ. 2 της απόφασης αναφέρονται οι σκο−
ποί του Νομικού Προσώπου. Τροποποιεί την παράγραφο 
αυτή και προσθέτει εδάφιο ως εξής: «Η υλοποίηση των 
προγραμμάτων Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων και Κινητής Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας 
(Δελβινάκι) που βρίσκονται σε εξέλιξη των κοινωφελών 
επιχειρήσεων του Δήμου που συγχωνεύθηκαν».

• Στην παράγραφο της απόφασης που αναφέρεται: 
«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 εργασίες 
ορισμένου χρόνου μέχρι και τη λήξη τους εξομοιούμενο 
με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες ........».

Επειδή όμως η υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗ−
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» πριν τη συνένωση υλοποιούνταν από 
κοινωφελείς επιχειρήσεις που δεν συγχωνεύθηκαν στο 
νέο Νομικό Πρόσωπο συμπληρώνουμε την παράγρα−
φο αυτή, ως εξής: «Από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο 
Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται υποκαθιστά αυ−
τοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις 
έργου ή εργασίες ορισμένου χρόνου μέχρι και τη λήξη 
τους εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο, περιλαμβανο−
μένων επιπλέον και όλων των προγραμμάτων (ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ− Κ.Η.Φ.Η.) που υλο−
ποιούνταν από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
συγχωνεύθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», των πρώην 
δήμων και κοινοτήτων που συνενώθηκαν και αποτέλε−
σαν τον νέο Δήμο Πωγωνίου ή από τους πρώην Δήμους 
και Κοινότητες. Οι εκκρεμείς δίκες ........».

• Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 61/2011 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1053/30−5−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλπάκι, 9 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023602308120008*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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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