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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   341243 (1)
Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ. της ειδικής εισφο−

ράς 0,75 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου 
αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως και διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280). 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ 
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού 
Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 
2127/1993 (Α΄ 48) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 
3147/2003 (Α΄ 135). 

4. Την υπ’ αριθμ. 387867/1999 απόφαση του Υπ. Γεωργί−
ας «Παραχώρηση κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. εργαστηρίων 
του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄ 1985), όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 338952/2001 (Β΄ 
273) υπουργική απόφαση.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 342036/2007 (Β΄ 2448) 
απόφασης για την «Κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 20381/ 

1997 (Β΄ 986) με θέμα «Καθορισμός και τρόπος είσπρα−
ξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. του ανταποδοτικού τέλους 1 % από τις 
γαλακτοβιομηχανίες/βιοτεχνίες»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ν. 3698/ 
2008 (ΦΕΚ Α΄ 198) περί «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας 
και άλλες διατάξεις».

7. Την από 3.11.2008 εισήγηση της Δ/νσης Ζωϊκής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον 
Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος − ΕΛΟ.Γ.Α.Κ. 
της ειδικής εισφοράς 0.75 % επί της ανά κιλό τιμής του 
εισκομιζόμενου από τους «αγοραστές» αγελαδινού, πρό−
βειου και γίδινου γάλακτος. 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
Με τον όρο «παραγωγοί» νοούνται οι μεμονωμένοι κτη−

νοτρόφοι, φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή ομάδες κτηνο−
τρόφων ή άλλα νομικά πρόσωπα που τους εκπροσωπούν 
και αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους την εμπορία του 
γάλακτος που παράγουν. 

Με τον όρο «αγοραστές» νοούνται οι επιχειρήσεις 
συγκέντρωσης ή και μεταποίησης ή και εμπορίας του 
γάλακτος οι οποίες αγοράζουν το γάλα από τους πα−
ραγωγούς ή από τους εκπροσώπους αυτών. 

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς βασίζεται σε έναν 
επιμερισμό του 0,75% επί της ανά κιλό τιμής του εισκο−
μιζόμενου γάλακτος μεταξύ των «παραγωγών» και των 
«αγοραστών» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 3698/2008.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της εισφοράς 

Αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη της εισφοράς και 
καταβολή αυτής στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. έχουν οι «αγοραστές» 
γάλακτος. Στην περίπτωση καθετοποιημένης μονάδας 
αξιοποίησης γάλακτος υπόχρεος καταβολής της εισφο−
ράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. είναι η επιχείρηση που αξιοποιεί το 
γάλα και για την ποσότητα που η ίδια αξιοποιεί. 

Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. το 
αργότερο ένα μήνα μετά την τιμολόγηση της αγοράς 
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του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση η οφειλή θα 
τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ειδική εισφορά 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%. 

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης αγοραστών

Όλοι οι αγοραστές πριν την αγορά οποιασδήποτε πο−
σότητας γάλακτος από τους παραγωγούς θα πρέπει να 
έχουν λάβει σχετική έγκριση. 

Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος ακολουθεί−
ται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 
302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος 
της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλα−
κτοκομικών προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
κάθε φορά. 

Για τους «αγοραστές» πρόβειου και γίδινου γάλακτος η 
έγκριση χορηγείται άπαξ από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην κεντρική 
υπηρεσία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Η αίτηση στην οποία αναφέρεται 
ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο «αγοραστής» θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικο−βιοτε−
χνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. 

2. Άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρα−
γωγικής μονάδας του «αγοραστή» ή αντίστοιχη άδεια 
στην περίπτωση που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπορική 
δραστηριότητα. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπου 
ο αγοραστής θα δηλώνει ότι: (α) διαθέτει χώρους όπου 
ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να συμβουλευτεί τη λογιστική απο−
θήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την 
καταχώρηση των εισκομιζομένων ποσοτήτων γάλακτος 
στην επιχείρηση και αποδέχεται τη διεξαγωγή ελέγχων 
από τις εθνικές Αρχές, (β) αναλαμβάνει να ενημερώνει 
τη λογιστική αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα 
σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων ποσο−
τήτων γάλακτος στην επιχείρηση και (γ) αναλαμβάνει τη 
δέσμευση να διαβιβάζει στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. τα στοιχεία για 
τις εισκομιζόμενες ποσότητες γάλακτος στην επιχείρηση 
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Στην περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον για τους αγο−
ραστές τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω δικαιολογη−
τικά στα σημεία (1), (2) και (3α), η έγκριση ανακαλείται 
από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας και τις δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετι−
κές περιστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.
Κ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Μετά από αίτηση του αγοραστή, που υποβάλλεται στον 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., η ανακληθείσα έγκριση επαναχορηγείται, μετά 
την παρέλευση τουλάχιστον έξι μηνών από την ανάκλη−
σή της εφόσον, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., διαπιστωθεί ότι έπαψαν πλέον να υφίστανται 
οι λόγοι ανάκλησης της έγκρισης.

Οι εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
βάσει της αριθ. 20381/1997 υπουργικής απόφασης, είναι 
σε ισχύ. 

Στους «αγοραστές», ανεξαρτήτου μεγέθους, οι οποίοι 
προβαίνουν στην αγορά πρόβειου ή γίδινου γάλακτος 
χωρίς προηγουμένως να έχουν τύχει έγκρισης, γίνεται 
από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. έγγραφη σύσταση προς συμμόρφωση 
εντός 2 μηνών από την αποδεδειγμένη παραλαβή της 
σύστασης και στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, 
επιβάλλεται πρόστιμο 1000 €.

Για τους «αγοραστές» αγελαδινού γάλακτος ισχύουν τα 
πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 5 της υπ’ 
αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή υπουργική απόφαση. 

Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του 
αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και 
εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. 

Οι ίδιες διαδικασίες έγκρισης ισχύουν και για τους πα−
ραγωγούς πρόβειου, γίδινου ή και αγελαδινού γάλακτος 
με καθετοποιημένη μονάδα που μεταποιούν οι ίδιοι το 
γάλα που παράγουν.

Άρθρο 4
Διαδικασία γνωστοποίησης των εισκομισθέντων

ποσοτήτων γάλακτος και υποχρεώσεις
«αγοραστών» και «παραγωγών»

Κάθε «αγοραστής» πρόβειου ή και γίδινου γάλακτος εί−
ναι υποχρεωμένος να αποστέλλει στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. δύο (2) 
φορές το χρόνο πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη, συγκεντρωτική αναλυτική κατάσταση 
των εισκομίσεων που πραγματοποιήθηκαν από «παρα−
γωγούς», συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που 
εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης αγροτικών προϊόντων, και 
ξεχωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα υποδείγματα 1 και 2 και ειδικότερα: 

α) Περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου 
Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιόδου 

1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου αποστέλλονται στον 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του τρέ−
χοντος ημερολογιακού έτους. 

β) Περίοδος 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 
Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιόδου 

1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου αποστέλλονται 
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. 

Σε περίπτωση που σε μία από τις παραπάνω περιόδους 
δεν έγιναν αγορές γάλακτος οι «αγοραστές» οφείλουν 
να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. 

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατό−
τητας που παρέχεται από την υπ’ αριθμ. Σ. 4307/123/
ΠΟΛ.180/23.6.1977 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών στους 
τυροκόμους να εκδίδουν ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
ανά παραγωγό εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη 
της γαλακτοκομικής περιόδου αυτό θα σημειώνεται επί 
των καταστάσεων και οι αξίες αγοράς θα αποστέλλονται 
άμεσα με την τιμολόγηση του γάλακτος. 

Οι ανωτέρω καταστάσεις είναι μηχανογραφημένες 
και αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

Την υποχρέωση αποστολής των παραπάνω στοιχεί−
ων έχουν και οι παραγωγοί με καθετοποιημένη μονάδα 
μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμε−
τάλλευσης. 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην περίπτωση των νο−
μικών προσώπων που εκπροσωπούν έναν αριθμό παραγωγών 
όπως γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί που συγκεντρώνουν το 
γάλα για λογαριασμό των μελών τους και στη συνέχεια το 
παραδίδουν σε «αγοραστές», την υποχρέωση αποστολής των 
αναλυτικών καταστάσεων ανά παραγωγό – κτηνοτρόφο στον 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν αυτά τα 
νομικά πρόσωπα. Οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις κοινο−
ποιούνται από τα νομικά πρόσωπα και στους αγοραστές. Για 
την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι «αγορα−
στές» του γάλακτος που παρακρατούν από τα εν λόγω νομικά 
πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί 
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στους παραγωγούς−μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της 
εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 

Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος ισχύει η 
διαδικασία αποστολής των μηνιαίων δηλώσεων όπως 
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή 
υπουργική απόφαση. 

Βάσει των ταυτοποιητικών στοιχείων των «παραγω−
γών» ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. καταχωρεί αυτούς σε ειδικό μητρώο 
και αποδίδει σε κάθε έναν από αυτούς έναν μοναδικό 
κωδικό αριθμό, ο οποίος γνωστοποιείται στους ίδιους 
τους «παραγωγούς» αλλά και στους «αγοραστές» και 
αποτελεί εφεξής απαραίτητο στοιχείο για τη διεκπεραί−
ωση υποθέσεων σε σχέση με τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Οι «αγορα−
στές» οφείλουν να διαβιβάζουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. άμεσα 
τα ταυτοποιητικά στοιχεία τυχόν νέου «παραγωγού» με 
τον οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά και φέρουν 
την ευθύνη επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων 
που διαβιβάζουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ..

Σε περίπτωση παύσης των εργασιών της επιχείρησης 
του «αγοραστή» αποστέλλεται, από αυτόν, στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.
Κ. έγγραφο της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχεί−
ρηση, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παύση των εργασιών 
της επιχείρησης. 

Οι «αγοραστές» καθώς και οι «παραγωγοί» πρόβειου 
ή/και γίδινου γάλακτος είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να τηρούν, χωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, 
λογιστική καταχώριση του συνόλου των ποσοτήτων γά−
λακτος που έχουν παραδοθεί σε αυτούς ή αντίστοιχα 
έχουν παραδώσει και να διατηρούν αυτά τουλάχιστον 
για πέντε (5) ημερολογιακά έτη. 

2. Να θέτουν στη διάθεση των υπαλλήλων του ΕΛ.Ο.ΓΑ.
Κ. οι οποίοι διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγ−
χους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην 
αγορά, επεξεργασία , παραγωγή και πώληση γαλακτο−
κομικών προϊόντων. 

Οι ανωτέρω αντίστοιχες υποχρεώσεις των «αγορα−
στών» και «παραγωγών» αγελαδινού γάλακτος προ−
βλέπονται στην υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Άρθρο 5
Κυρώσεις 

Σε περίπτωση που ο «αγοραστής» γάλακτος δεν αντα−
ποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται, ανά−
λογα με την περίπτωση, από τον αρμόδιο Γενικό Γραμ−
ματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά 
από πρόταση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και εισήγηση της Δ/νσης 
Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ τα παρακάτω πρόστιμα:

Για τις εισκομίσεις πρόβειου ή/και γίδινου γάλακτος:
1. Για την μη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων εισκομίσε−

ων πρόβειου ή/και γίδινου γάλακτος επιβάλλεται πρόστιμο 
μέχρι 3% της αξίας της συνολικής ετήσιας εισκομισθείσας 
ποσότητας γάλακτος του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους και στην περίπτωση που αυτή η εισκόμιση δεν είναι 
γνωστή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 2000 €. 

2. Για την μη ακριβή αποστολή στοιχείων εισκομίσεων 
πρόβειου ή και γίδινου γάλακτος, ως προς τις ποσότητες 
και την αξία αυτών από κάθε παραγωγό, επιβάλλεται 
πρόστιμο μέχρι 5% της συνολικής αξίας του γάλακτος 
που δεν δηλώθηκε στις αναλυτικές καταστάσεις των δύο 
περιόδων υποβολής.

Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα των ανω−
τέρω περιπτώσεων διπλασιάζονται. 

Για την επιβολή των κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβα−
ρότητα και η επαναληψιμότητα της παράβασης, η πο−

σότητα γάλακτος στην οποία αφορά, το μέγεθος της 
επιχείρησης σε τοπική ή πανελλήνια κλίμακα, ο αριθμός 
των απασχολούμενων κλπ. Σε κάθε περίπτωση το επι−
βαλλόμενο πρόστιμο, για κάθε παράβαση, δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Για τις εισκομίσεις αγελαδινού γάλακτος:
Για τους «αγοραστές» αγελαδινού γάλακτος ισχύουν 

τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 
1688) κοινή υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

Τα ανωτέρω πρόστιμα δεν επιβάλλονται όταν διαπι−
στώνονται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αιτιολογημένες, 
οι οποίες κοινοποιούνται στη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής 
και ΑΠΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Άρθρο 6
Ενστάσεις 

Κατά των επιβαλλόμενων προστίμων, οι ενδιαφερόμενοι 
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος 10 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απόφασης επι−
βολής προστίμου, η οποία κατατίθεται στη Δ/νση Ζωϊκής 
Παραγωγής και ΑΠΑ και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή 
που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Ζωϊκής 
Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, έναν εκπρόσωπο της 
Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέ−
σεων του ΥΠΑΑΤ και έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Κατά 
την εξέταση των ενστάσεων η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει 
υπόψιν, πέραν των στοιχείων βάσει της οποίας επεβλήθη η 
κύρωση, όλες τις παρατηρήσεις των ελεγκτών του ΕΛ.Ο.ΓΑ.
Κ. αλλά και τα πορίσματα της υπηρεσίας που εισηγήθηκε 
την επιβολή των κυρώσεων αλλά και οποιαδήποτε πληρο−
φορία ή στοιχεία περιήλθαν σε γνώση της με οποιοδήποτε 
μέσο και μπορεί να εισηγηθεί την αναπροσαρμογή της 
κύρωσης με αύξηση, μείωση ή και διαγραφή αυτής. Κατά 
την εξέταση της ένστασης ο ενδιαφερόμενος δύναται να 
παρευρίσκεται προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του. 

Άρθρο 7
Απόδοση των οφειλών 

Τα έσοδα που προκύπτουν από την απόδοση της ειδι−
κής εισφοράς και κάθε πρόστιμο που προβλέπεται στην 
παρούσα απόφαση κατατίθενται υπέρ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στον 
αριθμό λογαριασμού 215 040 040 5674 που τηρείται στην 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση που οι αγοραστές δεν αποδίδουν έγκαιρα 
τις οφειλές τους από εισφορές ή από την επιβολή των 
προστίμων, αυτές βεβαιώνονται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις 

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθμ. 
342036/2007 (Β΄ 2448) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Οποιαδήποτε αναφορά στην ανωτέρω 
απόφαση νοείται ότι αφορά στην παρούσα απόφαση. 

Η μείωση της ειδικής εισφοράς στο 0,75% επί της ανά 
κιλό τιμής του εισκομιζόμενου αγελαδινού, πρόβειου και 
γίδινου γάλακτος ισχύει για τις ποσότητες γάλακτος που 
τιμολογήθηκαν μετά τις 2.10.2008. 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα υποδείγ−
ματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 



34442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34443



34444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

F
    Αριθμ.17450/27774 (2)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτι−

κή Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ−
ξης Νέου Ψυχικού» (ΔΕΠΕΒΑ) σε κοινωφελή δημοτική 
επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» 
Δήμου Νέου Ψυχικού .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), περί σύστασης και γενικών 
κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών και 
κοινωφελών επιχειρήσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 σχετικά 
με τις ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού (ΦΕΚ 263/ Β΄/23.11.2007).

4. Τις υπ’ αριθ. οικ.10819/16εγκ./22.2.2007 και οικ.71245/
77εγκ./19.12.2007 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.καιΑ., σχετικά 
με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.43886/3.8.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.καιΑ., περί καθορισμού των αναγκαίων στοι−
χείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή 
μετατροπή επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής 
(ΦΕΚ 1574/Β΄/17.8.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΕΣ.Δ.Δ.καιΑ., περί οικονομικής διοίκησης και δια−
χείρισης των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
1876/Β΄/14.9.2007).

7. Την υπ’ αριθμ. 31525/21.10.1991 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 903/Β΄/5−11−1991)με την οποία 
συστάθηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση «Δημοτική Επι−
χείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέου 
Ψυχικού» (ΔΕΠΕΒΑ), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 19783/10.5.1999 (ΦΕΚ 1095/Β΄/9.6.1999) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

8. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη 
μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική 
Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέου 
Ψυχικού» (ΔΕΠΕΒΑ) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρη−
ση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» Δήμου Νέου 
Ψυχικού.

9. Την υπ’ αριθμ. 183/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Νέου Ψυχικού για τη μετατροπή της 
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέου Ψυχικού» 
(ΔΕΠΕΒΑ) σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλ−

λοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» Δήμου Νέου Ψυχικού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς δημοτικής 
επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης Νέου Ψυχικού» (ΔΕΠΕΒΑ) σε κοινω−
φελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης» Δήμου Νέου Ψυχικού, ως εξής:

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ιδρύεται στο Δήμο Νέου Ψυχικού κοινωφελής δημοτική 
επιχείρηση, η οποία συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 254 
του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και 
η οποία προκύπτει από τη μετατροπή της υπάρχουσας 
δημοτικής επιχείρησης. 

Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ως επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙ−
ΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Δήμου Νέου Ψυχικού.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης, στα πλαίσια 
μιας πρότασης αναδιάρθρωσης του αριθμού και των δρα−
στηριοτήτων τους, θα είναι:

• Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητο−
ποίηση.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης.

• Η πολιτιστική ανάπτυξη.
• Η προώθηση του αθλητισμού.
• Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 254, παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. είναι δυ−

νατή η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, οι 
οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση 
δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Τα αντικείμενα της επιχείρησης θα αφορούν την οργά−
νωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους παραπάνω 
σκοπούς και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Στον τομέα του περιβάλλοντος.
1.1. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πο−
λιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

1.4. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων, οργανώσεων και ομάδων 
που θα δραστηριοποιούνται στην προστασία του περι−
βάλλοντος.

1.5. Προώθηση καινοτομικών και πιλοτικών μεθόδων 
διαχείρισης του περιβάλλοντος

1.6. Υποστήριξη της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας 
και λοιπών υλικών.

1.7. Η διαχείριση του οικολογικού πάρκου και η εκπαί−
δευση των μικρών παιδιών του Δήμου σε αυτό.

2. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης.

2.1. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
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ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών − βρεφο−
νηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας 
φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. 
και η μελέτη και εφαρμογή των σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων.

2.2. Εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης 
ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβου−
λευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

2.3. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύ−
ων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και ομάδων εθελοντών.

2.4. Συνέχιση του προγράμματος Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριμνας.

3. Στον τομέα του πολιτισμού.
3.1. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα−

σία του πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών 
και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται 
σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία σχολών διδασκα−
λίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, μουσείων, 
φιλαρμονικών κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή 
πολιτιστικών προγραμμάτων.

3.2 Σε συνεργασία με το πνευματικό κέντρο η προώ−
θηση της μουσικής παιδείας.

3.3 Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους 
σε αυτά.

3.4 Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

4. Στον τομέα του αθλητισμού
4.1 Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων, αθλη−
τικών κέντρων και χώρων άθλησης.

4.2. Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων 
και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία 
με τον Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού.

5. Η οργάνωση και λειτουργία δημοτικής συγκοινω−
νίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι λειτουργίες της επιχείρησης διακρίνονται σε κύριες 

και υποστηρικτικές:
Οι κύριες ταξινομούνται σε τρεις ενότητες:
• Λειτουργίες σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας 

πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών, επιμορφωτικών δο−
μών π.χ. μουσείο, φιλαρμονική, κέντρο συμβουλευτικής 
στήριξης, κέντρο αγωγής υγείας, βρεφονηπιακός σταθ−
μός, μονάδα ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και ανα−
ψυχής ηλικιωμένων κ.λ.π.

• Λειτουργίες οργάνωσης και υλοποίησης συγκεκρι−
μένων δράσεων είτε σε μόνιμη είτε σε επιλεκτική βάση 
π.χ. προγράμματα αθλητισμού, πολιτιστικές, αθλητικές, 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές, δη−
μοτική συγκοινωνία, κ.α.

• Λειτουργίες εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμά−
των όπως περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα 

έρευνας και τεχνολογίας, προγράμματα πολεοδομικής 
ανάπτυξης, κοινωνικά προγράμματα κ.λπ.

Οι υποστηρικτικές λειτουργίες αφορούν:
• Λειτουργίες σχεδιασμού και συντονισμού με τις δημο−

τικές πολιτικές και προτεραιότητες για όλα τα παραπάνω 
αντικείμενα.

• Την διοικητική και οικονομική στήριξη των κύριων 
λειτουργιών (γραμματεία, λογιστήριο κ.α.).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενώ οι δραστηριότητες της επιχείρησης ανά τομέα 

ταξινομούνται ως εξής:
α) Περιβαλλοντικές
β) Κοινωνικές
γ) Πολιτιστικές
δ) Αθλητικές
• Οργάνωση − λειτουργίες − στελέχωση
Ανάλυση λειτουργιών: Υποστηρικτικές λειτουργίες
1) Λειτουργίες σχεδιασμού και συντονισμού με τις δη−

μοτικές πολιτικές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, αφού προ−

ηγηθεί εισήγηση του Προέδρου με τη συνεργασία του 
Διευθυντή της επιχείρησης, θα εκπονεί διετή προγράμ−
ματα δράσης που θα περιλαμβάνουν:

α) Τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιήσει η 
επιχείρηση την αντίστοιχη περίοδο.

β) Το κόστος τους (αναλυτικά ανά δραστηριότητα και 
ανά είδος δαπάνης).

γ) Τα έσοδα από κάθε πηγή (δίδακτρα, εισιτήρια, οι−
κονομικές εισφορές, έσοδα εκδηλώσεων, επιχορηγήσεις 
από άλλους φορείς κ.λπ.).

δ) Την αιτούμενη χρηματοδότηση από τον δήμο για να 
υλοποιηθούν τα παραπάνω.

Φυσικά, τόσο κατά την κατάρτιση του προγράμματος 
δράσης όσο και κατά τη συζήτησή του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα επιδιώκεται ο συντονισμός με τις δημο−
τικές πολιτικές και προτεραιότητες που θα εξασφαλίζει 
άλλωστε τη χρηματοδότηση με συγκεκριμένους όρους 
και προϋποθέσεις (υπογραφή σύμβασης).

Στο πρόγραμμα δράσης θα περιλαμβάνονται κυρίως συ−
γκεκριμένες δραστηριότητες, π.χ. λειτουργία θεατρικών 
ομάδων, αθλητικές δράσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικής 
στήριξης, δημοτική συγκοινωνία κ.α., αλλά και ενέργειες 
σχεδιασμού – προγραμματισμού, π.χ. δαπάνες εκπόνησης 
πρότασης για υποβολή στα επιχειρησιακά προγράμματα 
του Ε.Σ.Π.Α., είτε μεμονωμένα είτε με άλλους δήμους, 
δαπάνες υποβολής προτάσεων σε εθνικούς φορείς για 
συγκεκριμένες δράσεις κ.λπ.

2) Λειτουργίες διοικητικής και οικονομικής στήριξης.
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης θα ενερ−

γοποιούνται σταδιακά οι σκοποί της και θα υλοποιούνται 
τμηματικά τα αντικείμενά της. Συνεπώς οι λειτουργίες 
της διοικητικής και οικονομικής στήριξης αφενός μεν 
θα συμβαδίζουν με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
της, αφετέρου δε θα πρέπει να παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα και να μην επιβαρύνουν το κόστος της.

Στη κατεύθυνση αυτή προτείνεται σε πρώτη φάση η 
διοικητική και οργανωτική στήριξη να αναληφθεί από 
την ίδια την επιχείρηση, ενώ για την οικονομική να αξι−
οποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες. Άλλωστε η οργανω−
τική στήριξη δραστηριοτήτων ακολουθεί το σχεδιασμό 
τους και συντονίζεται με τις δημοτικές πολιτικές, ενώ 
η οικονομική συμβαδίζει με τις κύριες λειτουργίες της 
επιχείρησης, με βάση τις διοικητικές ενέργειες που έχουν 
προηγηθεί.
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• Κύριες λειτουργίες
1) Λειτουργίες σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας 

δομών
Στα πλαίσια των διετών προγραμμάτων δράσης θα 

προγραμματιστεί η δημιουργία και λειτουργία συγκε−
κριμένων δομών. Σε πρώτη φάση προτείνεται να συνε−
χίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη οργανωτική μονάδα 
της επιχείρησης:

• Μονάδα κοινωνικής μέριμνας
2) Λειτουργίες οργάνωσης και υλοποίησης συγκεκρι−

μένων δράσεων όπως:
• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
• Διαχείριση και αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων.
• Προγράμματα αθλητισμού για παιδιά και ενήλικες, 

συγκρότηση ομάδων σε συγκεκριμένα αθλήματα, με βάση 
τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού και τις προδιαγραφές 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, αφού προηγηθεί σχετική 
συμφωνία με τον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης.

• Πιλοτικό πρόγραμμα καινοτομικής οικιακής διαχείρι−
σης επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.

• Υποστήριξη εθελοντικών ομάδων κοινωνικής αλλη−
λεγγύης και περιβάλλοντος.

Οι μόνιμες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν είτε από 
το πρόγραμμα δράσης είτε από δημόσιους φορείς π.χ. 
αθλητισμός, πολιτισμός, επιμόρφωση και θα επιδιωχθεί 
η λειτουργία τους σε ανταποδοτική βάση. Οι εκδηλώσεις 
θα συγχρηματοδοτούνται με απευθείας αναθέσεις, αλλά 
θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν και ίδια έσοδα.

3) Λειτουργίες εκπόνησης και υλοποίησης προγραμ−
μάτων.

Τα προγράμματα διαφέρουν από τις δομές γιατί το 
περιεχόμενο, οι προτεραιότητες, η διάρκεια, ο πληθυσμός 
− στόχος, οι κανόνες υλοποίησης και η χρηματοδότηση 
τους έχουν καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από ένα εξωτε−
ρικό φορέα δημόσιου χαρακτήρα, Υπουργείο, Ευρωπαϊκή  
Ένωση κ.α., ενώ ένας δήμος πρέπει να ετοιμάσει μία 
πρόταση συμβατή με τα παραπάνω, που θα περάσει από 
μία διαδικασία επιλογής, θα εγκριθεί και θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τους όρους που θα έχει θέσει ο δημόσιος 
φορέας. Στόχος του δήμου συνήθως είναι να καλυφθούν 
συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής του, να επιλυθούν 
προβλήματα των κατοίκων ή ειδικών κοινωνικών ομάδων 
και να αναβαθμιστούν τα μέσα, ο εξοπλισμός και το αν−
θρώπινο δυναμικό που χρησιμοποιεί για να ασκήσει τις 
αρμοδιότητες του.

Οι διαδικασίες εκπόνησης και υποβολής προτάσεων σε 
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αποτελούσαν πάντο−
τε την «αχίλλειο πτέρνα» των μικρών και μεσαίων δήμων, 
ενώ ο ιδιωτικός τομέας απέφευγε τη συνεργασία όχι 
μόνο επειδή είχαν περιορισμένα οικονομικά μέσα, αλλά 
κυρίως γιατί δεν εύρισκαν αξιόπιστους, επαγγελματικά 
και επιστημονικά, συνομιλητές από την πλευρά τους.

Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Νέου Ψυχικού θα 
προσπαθήσει να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό και να 
αποτελέσει ένα τοπικό μηχανισμό παραγωγής προτάσε−
ων είτε για λογαριασμό του δήμου είτε σε συνεργασία 
με άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε μαζί με 
ιδιωτικούς φορείς και τοπικές επιχειρήσεις. Σε πρώτη 
φάση θα αξιοποιηθούν οι παρακάτω δυνατότητες:

• Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
για την οργάνωση εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλ−
λοντικών, ψυχαγωγικών δράσεων που απευθύνονται στη 
νεολαία. Η επιχείρηση είτε θα υποβάλλει τις σχετικές 

προτάσεις και θα τις υλοποιεί είτε θα γνωστοποιεί τις 
σχετικές δυνατότητες σε ομάδες νέων π.χ. Λύκειο Άνοι−
ξης και θα συνεργάζεται μαζί τους για υποβολή – υλο−
ποίηση.

• Συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων για 
την συνδιοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η 
επιχείρηση θα πρέπει να ανιχνεύσει τα ενδιαφέροντα 
και τις προτιμήσεις των κατοίκων και να εξασφαλίσει 
τους κατάλληλους χώρους, ενώ το κόστος υλοποίησης 
των προγραμμάτων αναλαμβάνεται από τους εν λόγω 
φορείς.

• Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ευρώπη για 
τους πολίτες» π.χ. αδελφοποίηση του Δήμου με άλλους 
ευρωπαϊκούς Ο.Τ.Α., πολιτιστικές ανταλλαγές, οργάνωση 
εκδηλώσεων κ.α.

• Η επιχείρηση θα αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου 
την υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμένα μέτρα των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 
π.χ. Αττικής και Τομεακά.

Οι λειτουργίες αυτές είτε θα αναληφθούν από την ίδια 
την επιχείρηση, π.χ. προτάσεις προς δημόσιους φορείς, 
είτε θα υπάρξει συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για να 
εκπονηθούν προτάσεις με απαιτητικές επιστημονικές και 
οικονομικές προδιαγραφές.

• Οργανόγραμμα διοικητικής διάρθρωσης.
Τα αντικείμενα της επιχείρησης ομαδοποιούνται σε 

τομείς, στους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες λει−
τουργίες. Η επιχείρηση θα απασχολήσει βαθμιαία, σε 
μόνιμη βάση, μία ομάδα στελεχών υπεύθυνων για συ−
γκεκριμένους τομείς, ενώ θα χρησιμοποιεί εξωτερικούς 
συνεργάτες για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων, για 
την πλαισίωση των δομών και για την εκπόνηση και υλο−
ποίηση προγραμμάτων.

Οι τομείς θα αποτυπωθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Υπηρεσιών, ενώ η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων είτε 
θα αναλαμβάνεται από τους αντίστοιχους τομείς είτε 
θα αποτελεί αντικείμενο ανάθεσης σε τρίτους από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Ουσιαστικά οι τομείς θα αποτελούν ευρύτερες οργα−
νωτικές μονάδες στο πλαίσιο των οποίων θα λειτουρ−
γούν με τη μορφή του τμήματος, συγκεκριμένες δομές 
και δράσεις ή θα υλοποιούνται διάφορα προγράμματα. 
Στο οργανόγραμμα έχουν ενταχθεί τα τμήματα τα οποία 
εκτιμάται ότι θα δραστηριοποιηθούν άμεσα είτε γιατί 
λειτουργούν ήδη είτε γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες 
ενέργειες για την υλοποίησή τους.

• Τομείς που αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες:
1. Τομέας κοινωνικών προγραμμάτων: συγκεκριμένα 

προγράμματα ή δράσεις, όπως η «Μονάδα Κοινωνικής 
Μέριμνας (βοήθεια στο σπίτι)» η οποία ήδη λειτουργεί.

2. Τομέας πολιτιστικών δραστηριοτήτων: Υλοποίηση 
πολιτιστικών προγραμμάτων, σχεδιασμός και οργάνωση 
πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και λοιπών 
εκδηλώσεων.

3. Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων: Διαχείριση 
αθλητικών εγκαταστάσεων, οργάνωση αθλητικών εκδη−
λώσεων.

4. Τομέας περιβάλλοντος: συγκεκριμένα προγράμματα 
ή δράσεις, συντονισμός εθελοντικών πρωτοβουλιών.

• Τομείς που αντιστοιχούν στις λειτουργίες υποστή−
ριξης:

5. Τομέας διοικητικής και οικονομικής στήριξης με την 
επισήμανση ότι τα διοικητικά καθήκοντα θα ασκούνται 
από στέλεχος της επιχείρησης, ενώ οι οικονομικές – λο−
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γιστικές εργασίες θα αναληφθούν από εξωτερικό συ−
νεργάτη. Στην ευθύνη του τομέα λόγω της φύσης τους 
θα ανήκουν επίσης η παρακολούθηση της δημοτικής 
συγκοινωνίας και του ταχυδρομικού πρακτορείου.

Στην Δ.Ε.ΠΕ.Β.Α. απασχολείται ήδη ένας διευθυντής, 
ο οποίος στη νέα Κοινωφελή επιχείρηση πέρα από τη 
διοίκηση της επιχείρησης με βάση τις προτεραιότητες 
που θα χαράζει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχει και την 
ευθύνη των τομέων διοικητικής και οικονομικής στήριξης, 
περιβάλλοντος, αθλητικών δραστηριοτήτων και επιμόρ−
φωσης − νεολαίας. Οι τομείς κοινωνικών προγραμμάτων 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα διαθέτουν από ένα 
υπεύθυνο. 

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση θα έχει διάρκεια 30 έτη από τη δημοσί−
ευση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Άρθρο 5
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού 
Αττικής, τα δε γραφεία της επιχείρησης βρίσκονται στο 
κτίριο του Οικολογικού Πάρκου, οδός Μακρυγιάννη.

Η επιχείρηση μπορεί να ιδρύει αλλού, εντός της διοι−
κητικής περιφέρειας της έδρας της γραφεία ή και υπο−
καταστήματα, με απόφαση Δ.Σ. αυτής, χωρίς ανάγκη 
τροποποίησης της συστατικής της πράξης. 

Άρθρο 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με βάση τα σχετικά άρθρα του νέου Κώδικα (βλέπε 
κεφάλαιο 4), το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 
θα αποτελείται από εννιά (9) μέλη, ως εξής:

• Πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, δύο (2) από τους οποί−
ους θα προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περι−
οχής, αν δεν υπάρχει τότε θα καλυφθεί από κάτοικο ή 
δημότη.

• Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις σχε−
τικές με τα αντικείμενα της επιχείρησης και διάθεση 
προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμε−
τέχουν υποχρεωτικά άτομα από τα δύο φύλα, σε ποσο−
στό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 των μελών του.

Όταν το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης ξεπεράσει 
τα είκοσι (20) άτομα, τότε θα ενταχθεί εκπρόσωπός τους 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα υποδειχθεί από 
τη γενική τους συνέλευση. Το μόνιμο προσωπικό αφορά 
τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Όταν φθάσουν τον συ−
γκεκριμένο αριθμό, θα μειωθούν αντίστοιχα οι δημότες ή 
κάτοικοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα οριστεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μόλις δημοσιευτεί στην Ε.τ.Κ. η 
σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει−
ας. Με την ίδια απόφαση θα οριστούν ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος και το μέλος που θα εκτελεί καθήκοντα 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Όσον αφορά τη θητεία του οργάνου αυτή θα έχει δι−
ετή (2) διάρκεια για να αξιολογείται η συμμετοχή και η 

δραστηριότητα των μελών του τόσο σε ατομικό επίπεδο 
όσο και μέσω της υλοποίησης του διετούς προγράμματος 
δράσης που θα χρηματοδοτείται από τον Δήμο.

Επίσης θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση στον 
Πρόεδρο για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην επι−
χείρηση. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα πα−
ράστασης στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου θα 
φθάνει τα 1.500 € το μήνα, δηλαδή 21.000 € το χρόνο.

Τέλος θα καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του Δι−
οικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συ−
νεδριάσεις, ύψους 20 €, για τρεις συνεδριάσεις το μήνα, 
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% 
του ποσού που καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα παρά−
στασης στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, (Υ.Α. 
50891/10.9.2007, ΦΕΚ 1876 Β΄/14.9.2007). Η καταβολή τους 
είναι συνυφασμένη με την οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησης (άρθρο 255 Κ.Δ.Κ.).

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πόροι της επιχείρησης αποτελούν:
1. Δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα κληροδοσίες, ειδικά 

αντίτιμα κτλ.
2. Ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες και πάσης φύσε−

ως εισφορές από νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα 
(Υπουργεία, Κρατικοί Οργανισμοί, Νομαρχιακά Συμβούλια 
κ.α.) ή του ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

3. Η χρηματοδότηση από το Δήμο Νέου Ψυχικού για τις 
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρε−
σίες με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των 
διατάξεων του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.

4. Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

5. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο αγαθών ή από υπηρε−
σίες που θα προσφέρει.

6. Πρόσοδοι από την περιουσία της.
7. Κάθε άλλο έσοδο που δεν αναφέρεται ονομαστι−

κά στο παρόν, αλλά αποκτάται με νόμιμο και διαφανή 
τρόπο.

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 
250.000 € και εισφέρεται στο σύνολό του από το Δήμο 
Νέου Ψυχικού ως επιχειρησιακό κεφάλαιο κίνησης της 
επιχείρησης, τούτο δε θα λάβει χώρα με τη δημοσίευση 
της παρούσας στο ΦΕΚ.

Άρθρο 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση της επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με 
ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι 
ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική επιχείρηση.

2. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος.

3. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η επιχείρηση δύναται να συμμετέχει σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις.

5. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, 
μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 
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την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δημιουργία του 
απαραίτητου αποθεματικού, διατίθενται, με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, για τη βελτίωση ή την επέκταση 
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή διατίθενται στο 
Δήμο για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.

6. Η εκτέλεση των έργων αυτών μπορεί να γίνει από 
την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασμό του Δήμου ή 
να διαθέτουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για την 
παροχή υπηρεσιών προς το Δήμο ή την παροχή υπηρε−
σιών προς τους δημότες.

7. Με την ίδια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης, εκτιμώντας τους στόχους, την αποδοτικό−
τητα και την παραγωγικότητα της, μπορεί να κρατήσει 
μέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους 
εργαζομένους, με τη μορφή πρόσθετης αμοιβής.

Άρθρο 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης 
γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορί−
ζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε οι−
κονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η 
αμοιβή τους.

2. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα 
που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη 
εταιρεία.

Άρθρο 11
ΛΥΣΗ−ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 
διάρκειας της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ−
νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

2. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρε−
ωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα 
άνω των δύο (2) ετών.

3. Η επιχείρηση λύεται με την πάροδο του χρόνου δι−
άρκειάς της, αν δεν παραταθεί νόμιμα.

4. Η επιχείρηση λύεται σε περίπτωση πτώχευσης.
5. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 

αυτής. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς 
υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η 
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης.

6. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελε−
γκτές.

7. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια 
η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιου−
σιακά στοιχεία απομένουν περιέχονται στο Δήμο Νέου 
Ψυχικού.

Άρθρο 12
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμό−
ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006).

Σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 6 ΔΚΚ, ο οικείος ΟΤΑ 
με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να πα−
ραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς κοινωφελή επιχείρηση, 
εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των 
σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή 
άλλων μέσων.

Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης προκαλείται 
δαπάνη ύψους 250.000 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό του Δήμου Νέου Ψυχικού, οικονομικού έτους 
2009 και τον Κ.Α. 006718.002. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02024022611080012*
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