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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑ−
ΜΠΑΣΑΚΗΣ − ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ − ΜΙΧΑ−
ΗΛ ΛΥΡΩΝΗΣ ΟΕ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 47528/ΥΠΕ/5/02342/Ε/Ν.3299/2004/ 
29−12−2010 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ − ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ − 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΩΝΗΣ ΟΕ», για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που ανα−
φέρεται στην Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία τριών 
φωτοβολταϊκών σταθμών), στις θέσεις: α) «ΛΙΜΝΗ κύ−
ριος, περιοχή ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Κτηματική Περιφέρεια Δ.Δ. 

Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου, Νομός Ρεθύμνης Κρήτης που 
βρίσκεται στον Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ», του Νομού 
«ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», της Περιφέρειας «ΚΡΗΤΗ», 80,00 
KW», β) ΚΑΜΠΟΣ, περιοχή ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Κτηματική Περι−
φέρεια Δ.Δ, Πρίνου, Δήμος Αρκαδίου, Νομός Ρεθύμνης 
Κρήτης που βρίσκεται στον Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙ−
ΟΥ», του Νομού «ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», της Περιφέρει−
ας «ΚΡΗΤΗ», 80,00 KW και γ) ΠΕΡΑ ΛΙΜΝΗ, Περιοχή 
ΛΑΤΖΙΜΑΣ, Κτηματική Περιφέρεια Δ.Δ. Πρίνου, Δήμος 
Αρκαδίου, Νομός Ρεθύμνης Κρήτης που βρίσκεται στον 
Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ», του Νομού «ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥ−
ΜΝΗΣ», της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗ», 40,00 KW, συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης επτακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(720.000,00 €) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 
(288.000,00 €) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 05/05/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 

F

   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/105908 (2)
Συμπλήρωση της ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/94498/06.10.2011 

υπουργικής απόφασης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ 

180/Α’/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β. Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 214/Α’/07.10.2009) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης».

γ. Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’/07.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».
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δ. Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α’/13.06.2003) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Πολιτισμού».

2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/94498/06.10.2011 (ΦΕΚ 
2244/Β’/07.10.2011) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον 
ορισμό εκκαθαριστή του Οργανισμού Προβολής Ελλη−
νικού Πολιτισμού Α.Ε.

3. Το από 18.10.2011 έγγραφο του Ταμείου Αρχαιολογι−
κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, αποφασίζουμε:

Α. Συμπληρώνουμε την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/94498/
06.10.2011 (ΦΕΚ 2244/Β/07.10.2011) υπουργική απόφαση, 
που αφορά στον ορισμό Εκκαθαριστή του Οργανισμού 
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. και ορίζουμε ως 
χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης την 22.08.2011 (ημε−
ρομηνία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση του εν λόγω 
Οργανισμού).

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/94498/
06.10.2011 Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F 
   Αριθμ. Δ.Α.Δ. 12 (3)
Απαγορευτική διάταξη θήρας όλων των θηραμάτων για 

δύο (2) έτη, ήτοι από 1−11−2011 έως 31−10−2013 σε έκτα−
ση 1983,65 στρεμμάτων περιοχής Κασιδιάρη Τ.Κ. Πε−
τρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ 86/69 «Περί  

Δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/
τ. Β’/18.12.85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 
1188/τ. Β’/31.12.96) 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/τ. Β’/04.02.98) 
και 87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ 581/τ. Β’/23.04.07) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (ΦΕΚ 
1495/τ. Β’/2010) κοινής απόφασης Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 99778/3949/7−9−2000 
διαταγής Υφυπουργού Γεωργίας «περί μέτρων απαγό−
ρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/10) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/23−12−2010 Οργανισμός 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας.

7. Την υπ’ αριθμ. 1669/3310/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β’/
19−4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Α.Δ..
Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
υποθέσεων και στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων».

8. Την υπ’ αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 
2011 − 2012».

9. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των θηρα−
ματικών ειδών στην περιοχή «κασιδιάρη» Τ.Κ. Πετρωτού 
Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας ύστερα από την 
εκτεταμένη καταστροφή του φυσικού βιοτόπου λόγω 
πυρκαγιάς στις 28−7−2011, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων των θηρα−
μάτων για δύο (2) έτη, ήτοι από 1−11−2011 έως 31−10−2013 
σε έκταση 1983,65 στρεμμάτων περιοχής Κασιδιάρη Τ.Κ. 
Πετρωτού Δήμου Δομοκού Δασαρχείου Λαμίας με τα 
εξής όρια:

Αρχίζει από δασόδρομο στη δασική θέση «Γελαδό−
γρεκο» από εκεί με κατεύθυνση νότια συναντά τις δα−
σικές θέσεις Αγκορτσούλες και Άνω Τσατάλι, από εκεί 
ρέμα στη δασική θέση Κάτω Τσατάλι μετά κατευθύνεται 
ανατολικά στις δασικές θέσεις Παλαιοκοπράκι − Καζάνι 
− Αγκορτσιές, μετά κατευθύνεται βόρεια στις δασικές 
θέσεις Αγκορτσιές − Σημείο και από εκεί κατευθύνεται 
δυτικά και συναντά τις δασικές θέσεις Προφήτης Ηλίας 
− Δεξαμενή − Ποτίστρα − Πεταλούδα και στη συνέχεια 
συναντά το δασόδρομο στη δασική θέση Γελαδόγρεκο 
όπου και κλίνει η περιμετρική ζώνη.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρού−
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί 
Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί και συ−
μπληρωθεί με το Ν.Δ. 991/71 και το Ν. 177/75.

Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Ελληνι−
κής Αστυνομίας, και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα συνοδεύεται από τοπογραφικό σχεδι−
άγραμμα με συντεταγμένες και απόσπασμα χάρτη 
1:50000, όπου αποτυπώνεται η αντίστοιχη έκταση που 
απαγορεύεται η άσκηση θήρας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 1 Νοεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Δασάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ
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    Αριθ. 8774 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Νεμέας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/30−5−1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/8−6−2006) «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α’/22−4−2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ. Α’/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ. Α’/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ. Β’/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10377/6−7−1998 (ΦΕΚ 788/τ. Β’/29−7−1998)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου που 
αφορά τη σύσταση στην Κοινότητα Νεμέας Ν. Κορινθίας 
ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικός 
Σταθμός Νεμέας». 

8. Την υπ’ αριθμ. 2333/18−2−2000 (ΦΕΚ 278/τ. Β’/9−3−2000)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου που 
αφορά τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10377/6−7−1998 
απόφασης κατά το μέρος που αφορά την επωνυμία 
του Νομικού Προσώπου από «Παιδικός Σταθμός Νεμέ−
ας» σε «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΜΕΑΣ». 

9. Την υπ’ αριθμ. 2368/6−4−2009 (ΦΕΚ 848/τ. Β’/7−5−2009) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου που 
αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10377/6−7−1998 
απόφασης και την προσθήκη νέας παραγράφου 5 ανα−
φορικά με την διοίκηση του Νομικού Προσώπου. 

10. Την υπ’ ριθμ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Νεμέας που αφορά την τροποποίη−
ση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Νεμέας».

11. Το υπ’ αριθμ. 2562/17−10−2011 έγγραφο του Τμήματος Δι−
οικητικού − Οικονομικού Νομού Κορινθίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νεμέας με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗ−
ΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 10377/
6−7−1998 (ΦΕΚ 788/τ. Β’/29−7−1998) απόφαση Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου και τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. 2333/18−2−2000 (ΦΕΚ 278/τ. Β’/9−3−2000)
και 2368/6−4−2009 (ΦΕΚ 848/τ. Β’/7−5−2009) όμοιες απο−
φάσεις, ως προς την επωνυμία, τους σκοπούς τη διοί−
κηση, τους πόρους και την περιουσία ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με 

τομείς αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη−
λεγγύης και Παιδείας με την επωνυμία «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑ−
ΜΠΟΥΚΗΣ».

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι η οργάνωση 

και η λειτουργία των υπηρεσιών στους τομείς  Κοι−
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, και Παιδείας, 
με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
των κατοίκων. 

Αναλυτικά οι σκοποί ανά τομέα είναι οι εξής:
Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγ−

γύης:
• Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης.
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
και κοινωνική φροντίδα των βρεφών, νηπίων, παιδιών 
και ηλικιωμένων. 

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

• Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογι−
κής και κοινωνικής υποστήριξης, Κέντρων Συνοδευτικών 
Υπηρεσιών, Κέντρων Μεταναστών, καθώς και Κέντρων 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, αγωγής υγείας και προαγωγής της Δημόσιας 
Υγείας, Κέντρων συμβουλευτικής στήριξης της οικογέ−
νειας κ.λπ.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε παιδιά, νήπια 
και βρέφη:

1) Λειτουργία παιδικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών  
σταθμών:

• Παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με 
τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

• Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φύλαξης και φρο−
ντίδας παιδιών, νηπίων ή και βρεφών, των εργαζομένων 
γονέων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που θα καθορίσει ο Νόμος. 

• Πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυ−
χοσωματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

• Εξάλειψη κατά το δυνατό, των διαφορών που τυχόν 
προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφω−
τικό επίπεδο των γονέων.

• Ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας.

• Προετοιμασία των παιδιών προσχολικής ηλικίας για 
την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο 
σχολικό περιβάλλον.
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• Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα 
παιδιά, στα νήπια ή/και βρέφη που φιλοξενούν τηρώντας 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

• Προστασία της υγιεινής των παιδιών και μέριμνα για 
την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.

• Προώθηση της συνεργασίας παιδαγωγών και γονέων 
μέσω επιμορφωτικών συναντήσεων, ανοιχτών συναντή−
σεων,  συζητήσεων και εκδηλώσεων. 

2) Παροχή υπηρεσιών καθημερινής φύλαξης και φρο−
ντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

3) Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων δημιουργικής 
απασχόλησης.

4) Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης 
της οικογένειάς. 

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμέ−
νους:

• Η διαβίωση των ηλικιωμένων σε αξιοπρεπείς συνθή−
κες, στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

• Η κατάλληλη υποστήριξή τους ούτως ώστε να διατη−
ρούν την αυτονομία, την επικοινωνία και την αυτάρκειά 
τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την κοινωνική τους 
συμμετοχή. 

• Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση στους ηλι−
κιωμένους.

• Η λειτουργία προγραμμάτων για την παροχή οργα−
νωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας, κοινωνικής 
φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλι−
κιωμένους, άτομα με αναπηρίες, ώστε να διευκολυνθεί 
η καθημερινή ζωή τους «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».  

1. Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ): 

− Ανοιχτή προστασία και φροντίδα των ηλικιωμένων 
με την παραμονή τους στην Κοινότητα αποτρέποντας 
την ανάγκη για ιδρυματική περίθαλψη και αποφεύγο−
ντας την περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων. 

− Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προ−
βλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνο−
μα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

− Κοινωνική Εργασία στους ίδιους τους ηλικιωμένους 
και στο άμεσο περιβάλλον. 

− Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και 
Nοσοκομειακή περίθαλψη, Φυσικοθεραπεία και Εργο−
θεραπεία. 

− Υπηρεσίες οργανωμένης ψυχαγωγίας και συμμε−
τοχής των ηλικιωμένων σε διάφορες κοινωνικές δρα−
στηριότητες. 

− Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των 
ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανά−
γκες των ηλικιωμένων.

− Έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.
2. Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, την παραμονή τους 
στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς 
και τη διατήρηση μίας φυσιολογικής, κοινωνικής και 
εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειάς τους που 
επωμίζονται τη  φροντίδα τους. Οι παροχές των Κ.Η.Φ.Η. 
αφορούν νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα, φροντίδα 
για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, 
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για ευπαθείς 
ομάδες: 

− Ανάπτυξη δράσεων και δομών που παρέχουν υπη−
ρεσίες σε άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό 
για την άρση των συνθηκών που απειλούν την ισότιμη 
συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνική ζωή (Τσιγγάνοι, 
Μετανάστες, πρόσφυγες).

− Ανάπτυξη στοχευόμενων δράσεων για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. 

− Ανάπτυξη πολιτικών, προγραμμάτων και δομών για 
την κοινωνική ενσωμάτωση και την  απασχόληση των 
ατόμων αυτών (Συμβουλευτική και προετοιμασία για 
την ένταξη στην αγορά εργασίας).

− Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση της τοπικής κοινω−
νίας  σχετικά με τα προβλήματα των κοινωνικά απο−
κλεισμένων ατόμων και ομάδων (διοργάνωση ημερίδων, 
συνεδρίων, εκδηλώσεων).

− Δημιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από 
εξαρτησιογόνες ουσίες. 

− Ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και δομών για την 
υποστήριξη νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.

Στον τομέα της Υγείας:
• Ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και δομών για 

την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 
• Δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου.
• Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 

υγείας.
Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για γυναίκες: 
• Πολιτικές, προγράμματα και δομές για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των 
παιδιών( συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών).

• Πολιτικές και προγράμματα για τη διευκόλυνση της 
ένταξης αλλά και της παραμονής στην αγορά εργα−
σίας.

• Πολιτικές και προγράμματα για την ενίσχυση της 
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής  
ανδρών και Γυναικών. 

Στον τομέα της παιδείας: 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων 

και δράσεων για τη την υποστήριξη των μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων 
και δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου 
μάθησης. 

ΕΔΡΑ: 
Ως έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.  ορίζεται η έδρα του Δήμου 

Νεμέας.
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη  λειτουργία 

του Ν.Π.Δ.Δ. δύναται η δυνατότητα να λειτουργήσουν 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του με τη μορφή παραρ−
τημάτων αυτού, στη περιφέρεια του Δήμου. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/ 

2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 
20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄), το 
νομικό πρόσωπο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, 
που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο ως εξής:

− Τρείς (3) αιρετοί (Δήμαρχος ή δημοτικοί σύμβου−
λοι) που ορίζονται από τη πλειοψηφία του δημοτικού 
Συμβουλίου. 

− Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβούλοι, δημότες ή κάτοικοι 
που ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμ−
βουλίου. 
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− Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες 
των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις σχετικές με τους σκοπούς του νομικού προ−
σώπου. 

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού 
Προσώπου, εφόσον ο αριθμός υπερβαίνει τους δέκα 
(10). Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή 
κατοίκων. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό 
συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και 
τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό 
συμβούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται 
και πρόεδρος, του διοικητικού συμβουλίου. 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δη−
μοτικού συμβουλίου. 

Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικη−
τικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί−
ου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθη−
κόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύματος αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα 
δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή 
απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

ΠΟΡΟΙ:  
• Ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις από το κράτος
• Η ετήσια χρηματοδότηση από το Δήμο, η οποία 

θα ανέρχεται 30.000,00 €. Επίσης μπορεί ο Δήμος να 
δίνει έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας θα δι−
αμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου. 

• Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμ−
φωνα με το άρθρο 225 Ν. 3463/2006.

• Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημο−
σίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

• Έσοδα από συμμετοχή επιδοτούμενων προγραμ−
μάτων.

• Λοιπές επιχορηγήσεις κάθε είδους.
• Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 

υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.
• Πρόσοδοι από την δική του Περιουσία.
Η δαπάνη τυχόν έκτακτης επιχορήγησης θα ορίζεται 

με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα αναφέρεται 
στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 
Περιουσία του Νομικού Προσώπου αποτελούν τα  Κι−

νητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ήδη  υπάρ−
χοντος Νομικού προσώπου του Δήμου «Δημοτικός παι−
δικός Σταθμός του Δήμου Νεμέας» καθώς και κάθε άλλη 
κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή 
αφιερωθεί σ’ αυτό.

Το Ν.Π.Δ.Δ. που προκύπτει από την παρούσα τροπο−
ποίηση αναλαμβάνει ως διάδοχος φορέας το Κοινωνικό 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

της καταργηθείσης Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρη−
σης Νεμέας.

Το Νομικό πρόσωπο επίσης είναι καθολικός διάδοχος 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του παραπάνω προ−
γράμματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορ−
ρέουν από τις συμβάσεις προσωπικού, μίσθωσης έργου, 
αναθέσεων κλπ. που έχουν συναφθεί για την κάλυψη 
των αναγκών του προγράμματος αυτού, καθόσον όλες 
οι αρμοδιότητες καθώς και το προσωπικό που απασχο−
λείται στη παραπάνω Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
μεταφέρεται στο ως άνω Νομικό πρόσωπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ−

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό−
νου ή οιασδήποτε άλλης μορφής του ανωτέρω νομικού 
προσώπου «Δημοτικός παιδικός Σταθμός του Δήμου 
Νεμέας» και της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης 
που καταργείται  καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό 
και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο 
που προκύπτει από την παρούσα τροποποίηση, με την 
ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με 
απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του νέου νομικού προσώπου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το παρόν νομικό πρόσωπο, υπο−
καθιστά αυτοδικαίως το νομικό πρόσωπο  «Δημοτικός παι−
δικός Σταθμός του Δήμου Νεμέας» σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του στα οποία περιλαμβάνονται και 
όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμέ−
νου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιωμένο με καθολικό 
διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος 
είναι το παραπάνω νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται αυτοδι−
καίως από το παρόν Νομικό Πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης από αυτό.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται για το 
έτος 2011 δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Νεμέας ποσού 30.000,00 € και θα βαρύνει τον 
Κ.Α 00−6715.001 των εξόδων του. 

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
30.000,00 € και θα εγγράφεται στους ίδιους Κωδικούς 
αριθμούς του εκάστοτε προϋπ/σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Τρίπολη, 4 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

        Αριθμ. απόφ. 243 (5)
Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των

Παραρτημάτων ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Δομοκού και Φαρσάλων.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση Δ.Σ. 34/26.10.2011)  

  Έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α’/21−6−1951),
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όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ−
στερα.

β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 
(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/τ. Β’/7.12.65).

γ) Της περίπτωσης α’της παρ.6 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ.3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.861/79 (ΦΕΚ 2/τ. Α’/5−1−79).

δ) Της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ. 3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 
48 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α’/5−1−99).

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ. 
Β’/1937).

2. Τις υπ’ αριθμ. 485/Συν. 48/26−8−11 και 1016/Συν. Β80/30−
8−11 αποφάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών 
(ΤΔΕ) των Περ/κών Υποκ/των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λαμίας και 
Λάρισας αντίστοιχα.

3. Την υπ’ αριθμ. 071/48/21−10−2011 εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
με θέμα «Τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής 
των Παραρτημάτων ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Δομοκού και Φαρ−
σάλων».

4. Τις απόψεις των μελών.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση 

της Υπηρεσίας πλην των Εμ. Ραλλάκη, Θ. Κακαβά και 
Ι. Δούκα οι οποίοι μειοψήφισαν, αποφασίζει κατά πλει−
οψηφία:

Την τροποποίηση της ασφαλιστικής περιοχής των 
Παραρτημάτων ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Δομοκού και Φαρσάλων με 
τη μεταβίβαση α) του συνόλου των διοικητικών διαμε−
ρισμάτων πρώην Δήμου Θεσσαλιώτιδος, πλην της Άνω 
Αγόριανης, ήτοι: Νέο Μοναστήρι, Σοφιάδα, Θαυμακός, 
Γαβράκια, Έκκαρα, Βαρδαλή, Αγραπιδιά, Βελεσιώτες και 
Πετρίλια και β) των διοικητικών διαμερισμάτων, τμήμα−
τος του πρώην Δήμου Δομοκού, ήτοι: Πετρωτό, Αχλα−
δέα, Πουρνάρι, Γερακλί και Βούζι από την ασφαλιστική 
περιοχή του Παραρτήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Δομοκού στην 
ασφαλιστική περιοχή του Παραρτήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
Φαρσάλων.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον Κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Η απόφαση  αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επι−
κύρωση των Πρακτικών και ισχύει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 244/34/26−10−2011 (6)
Τροποποίηση των ασφαλιστικών περιοχών του Περ/κού 

Υποκ/τος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λάρισας και του Παρ/τος ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ Τυρνάβου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ

     Έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α’/21−6−1951), 

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ 

(ΑΥΕ 55575/1.479/18.11.65, ΦΕΚ 816/τ. Β’/7.12.65).
γ) Της περίπτωσης α’της παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 

3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 
861/79 (ΦΕΚ 2/τ. Α’/5−1−79).

δ) Της περίπτωσης γ’της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 
3710/57 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 αρθρ. 48 
του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ.Α’/5−1−99).

ε) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ. Β’/1937).

2. Την υπ’ αριθμ. 815/Συν. Β60/17−6−11 απόφαση της 
Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Περ/κού Υποκ/
τος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λάρισας.

3. Την υπ’ αριθμ. 071/49/21−10−2011 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με 
θέμα «Τροποποίηση των ασφαλιστικών περιοχών του 
Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λάρισας και του Παρ/τος 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Τυρνάβου».

4. Τις απόψεις των μελών.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση 

της Υπηρεσίας πλην των Εμ. Ραλλάκη και Θ. Κακαβά, οι 
οποίοι μειοψήφισαν, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την τροποποίηση των ασφαλιστικών περιοχών του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λάρισας 
και του Παραρτήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Τυρνάβου με τη 
μεταβίβαση τμήματος της ασφαλιστικής περιοχής του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λάρισας, 
η οποία αποτελείται από τα διοικητικά διαμερίσματα 
Αμπελώνα, Βρυοτόπου, Δένδρων, Πλατανουλίων και 
Αγίας Σοφίας στην ασφαλιστική περιοχή του Παραρ−
τήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Τυρνάβου.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη 
στον Κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρω−
ση των Πρακτικών και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ  
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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 13:30

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-12-05T12:03:00+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




