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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 115464/154
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 199284/707/14.2.2010
Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κύρωσης των Δα−
σικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (Φ.Ε.Κ.
2159 Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 (Φ.Ε.Κ.
2234Β΄) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και 89/2010 (Φ.Ε.Κ.
154Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της οικ. 46098/27.10.10 (Φ.Ε.Κ. 1696Β΄)
Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού

Π.Ε.Κ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μα−
νιάτη Ιωάννη και Μωραΐτη Αθανάσιο».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.
221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, Φ.Ε.Κ. 124Α΄
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, Φ.Ε.Κ. 208Α΄) και την
23111/31.05.10 (Φ.Ε.Κ. 855Β΄) κοινή υπουργική απόφαση με
την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με
τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών» στην οποία εντάχθηκε
η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (Φ.Ε.Κ.
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3208/2003
(Φ.Ε.Κ. 303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημά−
των, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δι−
καιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του
Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλ−
λοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δα−
σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντι−
κατέστησαν εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998
(Φ.Ε.Κ. 275Α΄).
9. Τις διατάξεις ειδικότερα της παραγράφου 1.η του
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) «Χρηματοδό−
τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που
αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφα−
σής μας.
10. Τις διατάξεις της 199284/707/14.02.10 Υπουργικής
απόφασης, «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών
(άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (Φ.Ε.Κ. 2159 Β΄).
11. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών
Χαρτών.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την 199284/707/
14.2.2010 Υπουργική απόφαση «Διαδικασία κύρωσης των
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Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (Φ.Ε.Κ.
2159 Β΄), ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 της ενότητας δ΄ αντικα−
θίστανται ως εξής:
«2. Γενικώς, ο Δ.Χ. σε κάθε στάδιο που προβλέπεται
θεώρησή του, εφόσον, είτε οι διατάξεις των άρθρων 23
και 24 δεν έχουν εφαρμοστεί, είτε οι οριογραμμές που
υλοποιήθηκαν επ’ αυτού (εποικισμός, σχέδια πόλης κ.λπ.)
δεν έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες προς τούτο
υπηρεσίες, θεωρείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία αυτά.
3. Αρχική κύρωση δασικών χαρτών άρθρου 17
Ν. 3889/2010.
Ο Δ.Χ. μετά την επεξεργασία του σύμφωνα με την
παράγραφο γ.12.i. προωθείται προς κύρωση από την
αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομαρχιακού δι−
αμερίσματος ιεραρχικά δια της Διεύθυνσης Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών στο Γενικό Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ1).
Εφόσον επί του προς κύρωση δασικού χάρτη δεν
έχουν υλοποιηθεί όλες οι οριογραμμές των ρυμοτομι−
κών σχεδίων και του εποικισμού, ή η υλοποίησή τους
δεν έχει θεωρηθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία, υπάρχει σχετική διατύπωση σύμφωνα με την
οποία:
¾ Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτόν ως
δάση και δασικές είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά
την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, εξαιρούνται αυτές
που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
ως υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.
3889/2010, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα και
¾ Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτόν ως
δάση και δασικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση,
εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστι−
κές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές
Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών
ως μη δάση και μη δασικές.
Σε συνέχεια της κύρωσης ο Δ.Χ. με μέριμνα της ιδίας
υπηρεσίας αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και συνέπεια τούτου καθίσταται
οριστικός.
Στη συνέχεια ο οριστικός Δ.Χ. αποστέλλεται, αμελλητί,
με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του οικείου
νομαρχιακού διαμερίσματος, στο τοπικό κτηματολογικό
γραφείο (εφόσον η περιοχή βρίσκεται υπό κτηματογρά−
φηση και το γραφείο έχει συσταθεί), προκειμένου για
την εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998.
4. Οριστικός Δ.Χ. (άρθρο 19 Ν. 3889/2010)
Όμοια εφαρμόζονται όσα περιγράφονται στο δεύτερο
εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 2 και για την περί−
πτωση της κύρωσης ως προς συμπλήρωση του Δ.Χ.
μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, αφού προηγουμέ−
νως διορθωθεί και συμπληρωθεί ο προσωρινός Δ.Χ. με
τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ2).
Μετά την τμηματική κύρωση του Δ.Χ. συγκεκριμένης
μονάδας (τοπική ή δημοτική κοινότητα), και εφόσον
απαιτείται, ακολουθείται η παρακάτω επεξεργασία:
Όμορα πολύγωνα όμοιου χαρακτήρα, τα οποία προέ−
κυψαν από τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων
και αποτελούν αντικείμενα κύρωσης σε εφαρμογή των
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρων 17, σε
συνέχεια της αρχικής κύρωσης του άρθρου 19 παρ. 1 και

2 του Ν. 3889/2010, συνενώνονται στο Δ.Χ., δημιουργούν
και αποτελούν ενιαία πολύγωνα και δημιουργείται ανά−
λογη βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας
αποτελεί τον οριστικό Δ.Χ. και παραπέμπει στις επιμέ−
ρους κυρωτικές πράξεις του Δ.Χ. της μονάδας».
2. Προστίθεται παράγραφος 5 στην ενότητα δ΄, ως
εξής:
«5. Για τις εκτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή του
άρθρου 59 του Ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 17 του Ν. 1734/1987 (Στρατιωτικά
έργα), εφόσον δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία
στην αρμόδια δασική υπηρεσία ή είναι ελλιπή ή ο προσ−
διορισμός των εκτάσεων καθίσταται ασαφής, λόγω του
ιδιαίτερου χειρισμού των φωτογραμμετρικών υποβά−
θρων (ορθοφωτογραφιών), ενεργείται σχετική αλλη−
λογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
Η συμπλήρωση και απεικόνιση των στοιχείων αυτών,
μπορεί να γίνεται σε κάθε στάδιο της κατάρτισης μέ−
χρι και την κύρωση του Δ.Χ., χωρίς να αναστέλλεται η
ανάρτησή του.
Για την αποτύπωση των παραπάνω εκτάσεων χρη−
σιμοποιούνται μέθοδοι εφαρμογής διαγραμμάτων σε
συνδυασμό με φωτοερμηνεία και σε περιπτώσεις που
απαιτείται επίγειες μέθοδοι μέτρησης.»
3. Η ενότητα ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Αποτύπωση εγκεκριμένων ορίων οικισμών και ρυ−
μοτομικών σχεδίων και λοιπών αφορούντων στο άρθρο
23 Ν. 3889/2010.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 του
Ν. 3889/2010 και αφορούν σε όρια οικισμών και ρυμο−
τομικών σχεδίων έγκυρων ή ευρισκομένων σε εκκρεμό−
τητα, υποδεικνύονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες
πολεοδομικές υπηρεσίες είτε ως προς την ισχύ τους
(όπου απαιτείται) είτε ως προς την εφαρμογή τους,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προ−
ϋποθέσεις, νοούνται ως μη υφιστάμενα και οι εκτάσεις
αυτές αντιμετωπίζονται όπως οι λοιπές του Δ.Χ.. Στην
περίπτωση αυτή, μπορεί να υπάρχουν ενδεικτικές γραμ−
μές καθορισμού των ανωτέρω ορίων, κατά την κρίση
της υπηρεσίας που καταρτίζει είτε ενεργεί τον έλεγχο
και τη θεώρηση του Δ.Χ. Επίσης, για τις περιοχές μη
έγκυρων σχεδίων πόλης και ορίων οικισμών, αν δεν
εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση αναστο−
λής υποβολής αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του
Δ.Χ. (άρθρο 24) αντιμετωπίζονται ομοίως με υποβολή
αντιρρήσεων.
Ειδικά:
i. τα όρια των εγκεκριμένων οικισμών και σχεδίων
πόλης επισημαίνονται με πορτοκαλί περίγραμμα,
ii. τα όρια των οικισμών που δεν έχουν εγκριθεί κατά
τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της πο−
λεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τα όρια σχεδίων
πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλης που δεν
έχουν εγκριθεί επισημαίνονται με κίτρινο περίγραμμα
και κίτρινη διαγράμμιση οι εντός αυτών εκτάσεις.
Η ακρίβεια αποτύπωσης των κορυφών τους πρέπει να
ανταποκρίνεται στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις αποτύ−
πωσης σημείων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο κλίμακας
1:5.000».
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4. Παρεμβάλλεται ενότητα η΄ μεταξύ των περιπτώσεων
ζ΄ και θ΄, ως εξής:
«η. Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία της
προσωρινής διάθεσης δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλή−
λων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για την υποστήριξη
του έργου της κύρωσης του Δ.Χ., έως την ολοκλήρωσή
του, και τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.,
ως εξής:
Α. Κριτήρια
α. Τα ειδικότερα προαπαιτούμενα προσόντα, που
αποτελούν κριτήρια επιλογής του προσωπικού κατά
κλάδο και ειδικότητα, για την υποστήριξη του έργου
της κύρωσης του δασικού χάρτη, είναι:
Προτιμώνται όσοι κατέχουν τα κατωτέρω προσόντα.
1. Δασολόγοι (Π.Ε.) και τεχνολόγοι δασοπονίας (Τ.Ε.)
• Γνώση της επιστήμης της φωτογραμμετρίας−φωτο−
ερμηνείας και εμπειρία στο αντικείμενο της φωτοερμη−
νευτικής απόδοσης μορφών χρήσης γης.
• Γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέματα χαρα−
κτηρισμού εκτάσεων ως δασικών, χορτολιβαδικών ή
άλλης μορφής και χρήσης και ανάλογη εμπειρία και
προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Γνώση και εμπειρία χρήσης γεωγραφικών συστη−
μάτων πληροφοριών, με έμφαση στα ARCINFO και
AUTOCAD MAP.
• Χειρισμός τοπογραφικών οργάνων (γεωδαιτικός
σταθμός, παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού σημείου)
και μεθόδων μετρήσεων με αυτά.
2. Τοπογράφοι μηχανικοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.):
• Γνώση και εμπειρία χρήσης γεωγραφικών συστη−
μάτων πληροφοριών, με έμφαση στα ARCINFO και
AUTOCAD MAP.
• Χειρισμός τοπογραφικών οργάνων (γεωδαιτικός
σταθμός, παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού σημείου)
και μεθόδων μετρήσεων με αυτά.
3. Πληροφορικής πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.)
• Γνώση και εμπειρία χρήσης γεωγραφικών συστη−
μάτων πληροφοριών, με έμφαση στα ARCINFO και
AUTOCAD MAP.
• Γνώση και εμπειρία δημιουργίας και χειρισμού βά−
σεων δεδομένων.
4. Τεχνικοί σχεδιαστών ή δομικών έργων (Δ.Ε.)
• Γνώση και εμπειρία χρήσης γεωγραφικών συστη−
μάτων πληροφοριών, με έμφαση στα ARCINFO και
AUTOCAD MAP.
5. Διοικητικοί (Δ.Ε.) και Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπο−
λογιστών (Δ.Ε.)
• Γνώση και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού κειμενο−
γράφου και λογιστικών φύλλων (Microsoft word, excel)
ή και βάσεων δεδομένων.
• Γνώση και εμπειρία τήρησης πρωτοκόλλου.
Τα κριτήρια αυτά συνεκτιμώνται κατά την έκδοση της
απόφασης της διάθεσης των υπαλλήλων, με βάση τις
ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως αυτές κατά
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περίπτωση εκτίθενται με την αλληλογραφία της πα−
ρακάτω παραγράφου Β.1.
β. Στην περίπτωση διάθεσης προσωπικού, προκειμένου
να οριστούν μέλη ΕΠ.Ε.Α., τα κριτήρια είναι:
Προτιμώνται όσοι διαθέτουν τα παρακάτω προσό−
ντα.
1. Δασολόγοι (Π.Ε.):
• Υπάλληλοι με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Άριστη γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέμα−
τα χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας και της
επιστήμης της φωτοερμηνείας – Ανάλογη εμπειρία και
προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−
ροφορικής.
2. Τοπογράφοι μηχανικοί (Π.Ε.):
• Υπάλληλοι με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−
ροφορικής.
3. Γεωπόνοι (Π.Ε.):
• Συμμετοχή σε Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφι−
σβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−
ροφορικής.
4. Διοικητικοί Δ.Ε.
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και λο−
γιστικών φύλλων (Microsoft word, excel).
Β. Διαδικασία
1. Προηγείται αλληλογραφία της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δασών Νομαρχιακού Διαμερίσματος ή της Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (για την περί−
πτωση ανάγκης στελέχωσης των ΕΠ.Ε.Α.) της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προς τη Διεύθυνση Διοι−
κητικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και κοινοποίηση στη Διεύθυνση
Δασικών Χαρτών του ιδίου Υπουργείου, με αίτημα τη
διάθεση προσωπικού για την ανάγκη υποστήριξης των
εργασιών κύρωσης των δασικών χαρτών.
Σ’ αυτήν αναδεικνύεται λεπτομερώς η αναγκαιότητα
της διάθεσης του προσωπικού και τα στάδια και οι
μέρους εργασίες, που θα χρησιμοποιηθεί το εν λόγω
προσωπικό, με τον ακριβή αριθμό κατά κλάδο και ειδι−
κότητα και τον συνολικό χρόνο της διάθεσης.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. καταρτίζει
ονομαστικούς καταλόγους, μετά από αλληλογραφία
που ενεργεί με μέριμνά της, με άλλες κεντρικές ή απο−
κεντρωμένες υπηρεσίες και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και
φορείς του Υπουργείου, καθώς και με άλλα Υπουργεία,
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό, σύμ−
φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανωτέρω
ενότητα Α της παρούσης.
3. Τέλος, η Διεύθυνση Διοικητικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ειση−
γείται την έκδοση των προβλεπόμενων, από το άρθρο
18 παράγραφος 3, Υπουργικών και κοινών Υπουργικών
αποφάσεων.
5. Τα Υποδείγματα Δ1 και Δ2 αντικαθίστανται ως
εξής:
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻ1

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ǺȇȆȁǽȄȊȈȎȃǽȄǿ ǼȀȆȀȁǿȉǿ .....................................
ĬǽȄȀȁǿ ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ ǼǺȉȎȄ ȁǺȀ ǺĬȈȆȊȀȁȎȄ ȋȇȆĭǽȉǽȎȄ
Ǽ/Ȅȉǿ ǼǺȉȎȄ ȄȆȃǺȈȌȀǺȁȆȋ ǼȀǺȃǽȈȀȉȃǺȊȆȉ .................
ȊȃǿȃǺ ǼǺȉȀȁȎȄ ȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ

ǲįȡĮ & ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǺȢ. ȇȢȧĳ.:

:

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ :
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:
ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ :
ǾȜ. ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ :

ĭǽȃǺ:
ȁȫȢȧĲș
İįĲțȜȡȫ
ȥȑȢĳș
ĳȡʍțȜȓȣ
(ȓ
İșȞȡĳțȜȓȣ)
ȜȡțȟȪĳșĳįȣ
.............................................. ǼȓȞȡȤ ......................................... ȄȡȞįȢȥțįȜȡȫ ǼțįȞıȢȔĲȞįĳȡȣ
......................................... (ȑȢȚȢȡ 17 Ȅ. 3889/2010).
ǳȥȡȟĳįȣ ȤʍȪȦș :
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 13 ȑȦȢ 26, ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ) «ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ, ȆȡȐıȚȞȠ ȉĮȝİȓȠ, ȀȪȡȦıȘ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ».
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28 ĲȠȣ ȃ. 2664/1998 «ǼșȞȚțȩ ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ»
(ĭ.Ǽ.Ȁ. 275ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 5 țĮȚ 8 ĲȠȣ ȃ. 3208/2003 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 303ǹǯ) «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȠȚțȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, țĮĲȐȡĲȚıȘ įĮıȠȜȠȖȓȠȣ, ȡȪșȝȚıȘ İȝʌȡĮȖȝȐĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İʌȓ
įĮıȫȞ țĮȚ įĮıȚțȫȞ İȞ ȖȑȞİȚ İțĲȐıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 3818/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 17ǹǯ), «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǻĮıȫȞ țĮȚ ǻĮıȚțȫȞ İțĲȐıİȦȞ
ĲȠȣ ȃ. ǹĲĲȚțȒȢ, ıȪıĲĮıȘ ǼȚįȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
5. ȉȘȞ 199284/707/14.2.010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 2159Ǻǯ) ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ șȑȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 21 ĲȠȣ ȃ.
3889/2010, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ ȝİ ĲȘȞ …………………………... (ĭ.Ǽ.Ȁ.
…… Ǻǯ) ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ.
6. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌİȡȚȠȤȒȢ ǻ.ǻ. (Ȓ Ȁ.ǻ.)* ....................................................
ǻȒȝȠȣ ...................................................., ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓıĲȘțİ țĮȚ ĮȞĮȡĲȒșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȦȢ
ȐȞȦ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ șİȦȡȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ……………………………………….. (1), ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 17 ʌĮȡ. 2 ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ).
ȁȤȢȬȟȡȤȞı
ȉȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ĳȡʍțȜȓȣ (ȓ İșȞȡĳțȜȓȣ) ȜȡțȟȪĳșĳįȣ* ........................................................
ǻȒȝȠȣ* ............................................................ ĲȠȣ ȃȠȝȠȪ ................................................, ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲĮ ĲȝȒȝĮĲȐ ĲȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȐıȚȞȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ʌȡȐıȚȞȘ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ, ıĲȠ
ıȣȞȘȝȝȑȞȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ (ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ) ʌȠȣ ĲȠ ıȣȞȠįİȪİȚ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ
ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǹʌȩ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩȞ (2):
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į. ȍȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȩıĳĮĲȘ ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ,
İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞĲĮȤșİȓ ıİ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȡȣȝȠĲȠȝȚțȩ ıȤȑįȚȠ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ȐȜıȘ
Ȓ ʌȐȡțĮ țĮȚ
Ȗ. ȍȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ıĲȘȞ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ, İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıİ İʌȠȚțȚıĲȚțȑȢ İțĲȐıİȚȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıĲȘțĮȞ Įʌȩ ĲȚȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ǹʌĮȜȜȠĲȡȚȫıİȦȞ
țĮȚ ĲȚȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ȅȡȚıĲȚțȫȞ ǻȚĮȞȠȝȫȞ ȦȢ ȝȘ įȐıȘ țĮȚ ȝȘ įĮıȚțȑȢ
ǹʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ƞ ĮȞȦĲȑȡȦ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ
ȠȡȚıĲȚțȩȢ.
ȅ ȠȡȚıĲȚțȩȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĲȘȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȉȝȒȝĮ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȦȞ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ
ǻĮıȫȞ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȠȪ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ …………………..
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȣĲȒ ȞĮ įȘȝȠıȚİȣĲİȓ ıĲȘȞ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ.
ȅ īǼȃǿȀȅȈ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ (3)

* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȑȠȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
1: ȉȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȘȢ șİȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ, ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17 ȃ.
3889/2010.
2: Ǿ įȚĮĲȪʌȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌ0ȠșȑıİȚȢ țĮȚ ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ į.3 ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. . ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȦȢ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻ1.
3: ȆȡȠȦșİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ıĲȠȞ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ȚİȡĮȡȤȚțȐ įȚĮ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ȈȣȞĲȠȞȚıȝȠȪ țĮȚ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǻĮıȫȞ
ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ.

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻ2

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ǺȇȆȁǽȄȊȈȎȃǽȄǿ ǼȀȆȀȁǿȉǿ .....................................
ĬǽȄȀȁǿ ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ ǼǺȉȎȄ ȁǺȀ ǺĬȈȆȊȀȁȎȄ ȋȇȆĭǽȉǽȎȄ
Ǽ/Ȅȉǿ ǼǺȉȎȄ ȄȆȃǺȈȌȀǺȁȆȋ ǼȀǺȃǽȈȀȉȃǺȊȆȉ .................
ȊȃǿȃǺ ǼǺȉȀȁȎȄ ȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ

ǲįȡĮ & ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǺȢ. ȇȢȧĳ.:

:

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ :
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:
ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ :
ǾȜ. ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ :

ĭǽȃǺ:
ȁȫȢȧĲș
İįĲțȜȡȫ
ȥȑȢĳș
ĳȡʍțȜȓȣ
(ȓ
İșȞȡĳțȜȓȣ) ȜȡțȟȪĳșĳįȣ
........................................... ǼȓȞȡȤ .......................................... ȄȡȞįȢȥțįȜȡȫ ǼțįȞıȢȔĲȞįĳȡȣ
........................................ (ȑȢȚȢȡ 19 Ȅ. 3889/2010).
ǳȥȡȟĳįȣ ȤʍȪȦș :
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 13 ȑȦȢ 26, ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ) «ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ, ȆȡȐıȚȞȠ ȉĮȝİȓȠ, ȀȪȡȦıȘ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28 ĲȠȣ ȃ. 2664/1998 «ǼșȞȚțȩ ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ»
(ĭ.Ǽ.Ȁ. 275ǹǯ).
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3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 5 țĮȚ 8 ĲȠȣ ȃ. 3208/2003 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 303ǹǯ) «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȠȚțȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, țĮĲȐȡĲȚıȘ įĮıȠȜȠȖȓȠȣ, ȡȪșȝȚıȘ İȝʌȡĮȖȝȐĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İʌȓ
įĮıȫȞ țĮȚ įĮıȚțȫȞ İȞ ȖȑȞİȚ İțĲȐıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 3818/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 17ǹǯ), «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǻĮıȫȞ țĮȚ ǻĮıȚțȫȞ İțĲȐıİȦȞ
ĲȠȣ ȃ. ǹĲĲȚțȒȢ, ıȪıĲĮıȘ ǼȚįȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
10 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 2159Ǻǯ) ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
5. ȉȘȞ 199284/707/14.2.010
țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ șȑȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 21 ĲȠȣ ȃ.
3889/2010, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ ȝİ ĲȘȞ …………………………... (ĭ.Ǽ.Ȁ.
…… Ǻǯ) ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ.
6. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌİȡȚȠȤȒȢ ǻ.ǻ. (Ȓ Ȁ.ǻ.)* ....................................................
ǻȒȝȠȣ ...................................................., ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓıĲȘțİ țĮȚ ĮȞĮȡĲȒșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȦȢ
ȐȞȦ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ șİȦȡȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ……………………………………….. (1), ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 19 ʌĮȡ. 2 ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ).
7. ȉȘȞ ……………………… (2) ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
……………………… (ĭ.Ǽ.Ȁ. …………), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țȣȡȫșȘțİ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ įĮıȚțȠȪ
ȤȐȡĲȘ, ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17 ȃ. 3889/2010.
ȁȤȢȬȟȡȤȞı
ȉȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ĳȡʍțȜȓȣ (ȓ İșȞȡĳțȜȓȣ) ȜȡțȟȪĳșĳįȣ* ........................................................
ǻȒȝȠȣ* ............................................................ ĲȠȣ ȃȠȝȠȪ ................................................, ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣ ȝİ ĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȐıȚȞȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ʌȡȐıȚȞȘ
įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ, ıĲȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ (ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ) ʌȠȣ ĲȠ ıȣȞȠįİȪİȚ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǹʌȩ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩȞ (3):
į. ȍȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȩıĳĮĲȘ ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ,
İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȞĲĮȤșİȓ ıİ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȡȣȝȠĲȠȝȚțȩ ıȤȑįȚȠ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ȐȜıȘ
Ȓ ʌȐȡțĮ țĮȚ
Ȗ. ȍȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ıĲȘȞ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ, İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıİ İʌȠȚțȚıĲȚțȑȢ İțĲȐıİȚȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıĲȘțĮȞ Įʌȩ ĲȚȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ǹʌĮȜȜȠĲȡȚȫıİȦȞ
țĮȚ ĲȚȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ȅȡȚıĲȚțȫȞ ǻȚĮȞȠȝȫȞ ȦȢ ȝȘ įȐıȘ țĮȚ ȝȘ įĮıȚțȑȢ.
ǹʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ Ƞ ĮȞȦĲȑȡȦ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ
ȠȡȚıĲȚțȩȢ.
ȅ ȠȡȚıĲȚțȩȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĲȘȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȉȝȒȝĮ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȠȖȡĮĳȒıİȦȞ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ
ǻĮıȫȞ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȠȪ ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ …………………..
Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȣĲȒ ȞĮ įȘȝȠıȚİȣĲİȓ ıĲȘȞ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ.
ȅ īǼȃǿȀȅȈ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃǾȈ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ(4)
* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȑȠȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
1: ȉȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȘȢ șİȫȡȘıȘȢ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ, ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 19 ȃ.
3889/2010.
2: Ǿ ĮȡȤȚțȒ țȪȡȦıȘ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17 ȃ. 3889/2010 (ȕȜȑʌİ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻ1)
3: Ǿ įȚĮĲȪʌȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌ0ȠșȑıİȚȢ țĮȚ ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ į.3 țĮȚ į4 ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȦȢ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻ2.
4: ȆȡȠȦșİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ıĲȠȞ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ȚİȡĮȡȤȚțȐ įȚĮ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ȈȣȞĲȠȞȚıȝȠȪ țĮȚ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǻĮıȫȞ
ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ.
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Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(2)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Άννα Αβορίτη του Δημοσθένη.
Με την αριθμ 2213/17−3−2011 απόφαση του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α΄
247), του άρθρου 1 παρ.4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6) του Π.Δ.
93/1993 (Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄ 43),
χορηγείται στην Άννα Αβορίτη του Δημοσθένη κάτοι−
κο Κυριακίου Βοιωτίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ
F
Αριθμ. 10270
(3)
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγω−
γής Δήμου Νέας Σμύρνης και Κέντρο Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων Δήμου Νέας Σμύρνης» και
σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοι−
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας
Σμύρνης».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 228/
27−12−2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225 και 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/2010 (εγκ. 11) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.
4) Την αρ. 20/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νέας Σμύρνης περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. 1. «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
2. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗ−
ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» και σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
5) Την αρ. 5244/2303 − 08/03/2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί ελέγχου νομιμό−
τητας της υπ’ αριθ, 20/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ν. Σμύρνης.
Άρθρο 1ον
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Συγχωνεύει τα παρακάτω Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου: 1) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΦΕΚ 406/10−04−2001 − ΦΕΚ 62/
21−01−2005) και ΦΕΚ 2187/31−12−2010.

7489

2) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΦΕΚ 728/13−12−1983 − ΦΕΚ 147
15−03−1984 − ΦΕΚ 1113/22−7−2010
Άρθρο 2ον
ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ
Το νέο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημόσιοι) Δικαίου
έχει την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και έχει έδρα Ελευθέριου Βενιζέλου
18 − Ν. Σμύρνη Τ.Κ. 17121.
Το Ν.Π. μπορεί να ιδρύει τμήματα εντός των γεωγρα−
φικών ορίων του Δήμου όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
και τα οποία θα φέρουν την ονομασία ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ.
Τα ήδη υπάρχοντα τμήματα μετονομάζονται από
1) Α΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ. σε Α΄ τμήμα
Κοινων. Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
2) Β΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ. σε Β΄ τμήμα
Κοινων, Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
3) Γ΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν,Σ. σε Γ΄ τμήμα
Κοινων. Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
4) Δ΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ. σε Δ΄ τμήμα
Κοινων. Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
5) Ε΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ. σε Ε΄ τμήμα
Κοινων. Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
6) ΣΤ΄ τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ. σε ΣΤ΄ τμήμα
Κοινων. Προστ. και Αλληλεγγύης Παιδιού
7) Α΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Σμύρνης σε Α΄ τμήμα Κοινων.
Προστ. και Αλληλ. Ηλικιωμένων
8) Β΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Σμύρνης σε Β΄ τμήμα Κοινων.
Προστ. και Αλληλ. Ηλικιωμένων
9) Γ΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Σμύρνης σε Γ΄ τμήμα Κοινων.
Προστ. και Αλληλ. Ηλικιωμένων
10) Δ΄ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νέας Σμύρνης σε Δ΄ τμήμα Κοι−
νων. Προστ. και Αλληλ. Ηλικιωμένων
Άρθρο 3ον
ΣΚΟΠΟΣ
Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή,
διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών ερ−
γαζομένων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθημα−
τική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η
προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβαση τους από
την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Η έρευνα
σχετικών με τα βρέφη και νήπια θεμάτων. Η ανάπτυξη
και η υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων.
Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού
συνόλου. Η παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής, ιατρικής
στήριξης ηλικιωμένων. Η ενημέρωση και συνεργασία
του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων, για τις
ανάγκες των ηλικιωμένων. Η έρευνα σχετικών με τους
ηλικιωμένους θεμάτων.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς δημόσιους,
πανεπιστημιακούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φο−
ρείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση προγραμμάτων
υγείας − πρόνοιας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των βρεφών, νηπίων και ηλικιωμένων.
Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.
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Η συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα της
ευρωπαϊκής ένωσης.
Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης, με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμ−
ματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών.
Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, κοινωνικών και
επιμορφωτικών εκδηλώσεων σχετικά με το αντικείμενο
του Νομικού Προσώπου.
Επίσης το Νομικό Πρόσωπο παρέχει αντισταθμιστική
αγωγή και αποτελεί κέντρο κοινωνικής πολιτικής και
βοήθειας.
Άρθρο 4ον
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από (1.3) δεκατρια−
μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με
τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο (άρθρο 240 §1 Ν.3463/06) ως εξής:
α) Τέσσερα (4) μέλη προτεινόμενα από τη πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Δύο (2) μέλη προτεινόμενα από τη μειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου.
γ) Δύο (2) δημότες που είναι χρήστες των υπηρεσιών
του Νομικού Προσώπου.
δ) Τέσσερις (4) δημότες που έχουν ανάλογη επαγ−
γελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις με το
σκοπό του Νομικού Προσώπου.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένου.
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι−
πρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δι−
καστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται
ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 5ον
ΠΟΡΟΙ
Η δαπάνη για την εν γένει λειτουργία του Νομικού
Προσώπου και για την μισθοδοσία του προσωπικού θα
καλύπτεται από:
1) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Νέας Σμύρνης
ύψους 3.000.000,00€ κατ’ έτος
2) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο−
νομιές και κληροδοσίες
3) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων υπη−
ρεσιών.
4) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
5) Έσοδα από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων.
6) Έσοδα από επιχορηγήσεις για προγράμματα που
αφορούν βρέφη − νήπια − τρίτη ηλικία, καθώς και από
συμμετοχή του Ν.Π. σε εθνικά ή προγράμματα της Ευ−
ρωπαϊκής ένωσης.
7) Έσοδα από χορηγίες.
Άρθρο 6ον
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στο νέο Νομικό Πρόσωπο θα μεταβιβαστεί η περιουσία
(κινητή και ακίνητη) που κατέχουν σήμερα και τα δύο
(2) Ν.Π. που συγχωνεύονται.

Άρθρο 7ον
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παρα−
πάνω συγχωνευμένα νομικά πρόσωπα μεταφέρονται
αυτοδίκαια στο νέο Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται.
Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, το δε προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς
θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικό−
τητας, οι οποίες συνιστώνται στον οργανισμό εσωτερι−
κής υπηρεσίας του νομικού προσωπικού και καταργού−
νται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η κατάταξη
γίνεται με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. του νομικού
προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 8ον
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο, στο
οποίο συγχωνεύτηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδι−
καίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέ−
ντων νομικών προσώπων, εξομοιουμένων με καθολικό
διάδοχο.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.000,000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6715.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και
τα επόμενα έτη, του Δήμου Ν. Σμύρνης,
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Σμύρνη, 15 Μαρτίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 20/2011 απόφαση του Δημάρχου Κεντρικών Τζου−
μέρκων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 367/Β/9−3−2011 στη
σελίδα 5524 στην Α/Α 3 Μάλλιου Αγγελική, στη στήλη
Κατηγορία − Κλάδος, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ»,
στο ορθό: «ΠΕ 10 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ»
και στη σελίδα 5525 στον Α/Α 18 Στούμπας Επαμει−
νώνδας στη στήλη όνομα διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Επαμεινώντας»
στο ορθό: «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ».
(Από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων)
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