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       Αριθμ. 25233 (1)
Μετατροπή Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 

και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο και 

προσαρμογή της συστατικής του πράξης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τα άρθρα 103, 104, 280Ι και 283 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

3. Την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 154 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις».

5. Τα άρθρα 245 έως 250 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Την υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α) της παρ. A4
του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

8. Την 41107/01.06.2011 (Β΄ 1565) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί συγχωνεύσεως δημοτι-
κών Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Κέρκυρας και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας», η οποία ελέγχθηκε ως 
προς τη νομιμότητά της με την 5494/5353/23.05.2011 
(ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ1Φ-ΚΓ) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την 164240/04.08.2017 (Β΄ 3039, ΑΔΑ: 7ΚΙ-
8ΟΡ1Φ-3Ω7) απόφαση της υπηρεσίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 81810/18.11.2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με διευκρινίσεις για τα Νομικά Πρό-
σωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019.

10. Την 4-91/13.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚΗ46ΜΓ2Α-ΜΓΖ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κε-
ντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί έγκρισης 
«Μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας σε Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Κέρκυρας».

11. Την 8-66/13.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΕ646ΜΓΜΥ-1ΡΜ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρει-
ας Κέρκυρας περί συμμετοχής στο Σύνδεσμο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας και ανάκλησης 
της 2-23/06.10.2019 απόφασης.

12. Την 1-4/08.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΑ4Λ46ΜΓΣΙ-ΧΩΘ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας 
Κέρκυρας περί έγκρισης «Μετατροπής του Οργανισμού 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας σε Σύνδεσμο».

13. Την 3719/30.01.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων ως προς την πρόβλεψη στον προϋ-
πολογισμό οικ. έτους 2020 πίστωσης για την κάλυψη 
της δαπάνης εισφοράς του Δήμου στο δημιουργούμενο 
σύνδεσμο.

14. Την 402/23.01.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου Νότιας 
Κέρκυρας ως προς την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2020 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 
εισφοράς του Δήμου στο δημιουργούμενο σύνδεσμο.
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15. Την 661/03.02.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας 
Κέρκυρας ως προς την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2020 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 
εισφοράς του Δήμου στο δημιουργούμενο σύνδεσμο, 
αποφασίζουμε:

Μετατρέπουμε τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε σύνδεσμο 
προσαρμοζόμενης της συστατικής πράξης του Συνδέ-
σμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυ-
ρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Συστήνουμε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», στον οποίο εφαρμόζονται τα 
άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006), με έδρα αυτήν του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας και με δυνατότητα δημιουργίας υπη-
ρεσιών στην έδρα των άλλων Δήμων, στην Αχαράβη του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και στη Λευκίμμη του Δήμου 
Νότιας Κέρκυρας, υπό μορφή παραρτημάτων, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κέρκυρας:

1. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
2. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας.
3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας.
Από την 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Πληθυσμός των Πρωτοβάθμιων 
και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης της Χώρας με το ν. 3852/2010» (Β΄ 955), που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής 
πληθυσμού-κατοικιών 2011 που αφορούν στον defacto 
πληθυσμό της χώρας, οι πληθυσμοί των συμμετεχόντων 
στον υπό σύσταση Σύνδεσμο, έχουν ως εξής:

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
75.111

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας 20.339
Δήμος Νότιας Κέρκυρας 17.630

Άρθρο 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, 

με δυνατότητα είτε παράτασης της διάρκειας είτε πρόω-
ρης λύσης του, με νέες αποφάσεις των οικείων Δημοτι-
κών Συμβουλίων και επίσης με δυνατότητα είτε παύσης 
της λειτουργίας του Συνδέσμου ως διαδημοτικού είτε 
αποχώρησης τινός των συμμετεχόντων νέων Δήμων από 
1.7.2020, με δυνατότητα σύστασης νέων αυτόνομων Ορ-
γανισμών από κάθε Δήμο με τους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ
Α. Στον τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:
1. Η εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προ-

στασίας ηλικιωμένων, η παροχή ιατροκοινωνικής προ-
στασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής, μέσα 
από οργανωμένες δομές, όπως τα Κέντρα Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων, ώστε αυτά να παραμείνουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού 
συνόλου.

2. Η δημιουργία και λειτουργία Παιδικών Σταθμών, 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης, Μονάδων προστασίας ηλικιωμένων, και 
ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, Προγραμμάτων Βοη-
θείας στο Σπίτι και γενικά η λήψη μέτρων και ενεργών 
πολιτικών που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, 
στην αλληλεγγύη και την κοινωνική προστασία. Οι δο-
μές αυτές μπορεί να είναι και συγχρηματοδοτούμενες 
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να λειτουργούν 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης.

3. Η αγωγή Υγείας των κατοίκων, η δημιουργία και 
λειτουργία τραπεζών αίματος, η ενημέρωση των νέων, 
η υποστήριξη και η διενέργεια προγραμμάτων ψυχο-
λογικής στήριξης, συμβουλευτικής γυναικών, κέντρων 
πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών.

4. Η διαφώτιση των ειδικών φορέων σχετικά με τα 
προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, η έρευνα 
σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

5. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των γονέων σε θέ-
ματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους, 
η προσφορά αρωγής, κατόπιν αιτήματος, στην οικογέ-
νεια για αντιμετώπιση τυχόν κοινωνικών προβλημάτων 
τους.

6. Η συνέχιση μέχρι την ολοκλήρωση τους, των ήδη 
υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των και των άλλων δράσεων στα οποία υπεισέρχεται 
ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Β. Στον τομέα παιδείας:
1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες.
3. Η δημιουργία σχολών μουσικής παιδείας σε συνερ-

γασία με το αντίστοιχο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου 
και λειτουργία αυτών.

4. Η ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
5. Η προώθηση πνευματικών και επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την εκπαιδευτική 
κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και 
του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Γ. Για την προώθηση των σκοπών του το Νομικό Πρό-
σωπο μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες, να συμμε-
τέχει σε εθνικά ή διεθνικά προγράμματα, συγχρηματο-
δοτούμενα ή μη, να συντονίζει καινά συνδιοργανώνει 
δραστηριότητες με άλλους φορείς, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό με επιπλέον στόχο την απόκτηση και βελ-
τίωση των εμπειριών από την εξέλιξη των τεχνών και της 
επιστήμης και την διάχυση των αποτελεσμάτων στην 
τοπική κοινωνία.
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Άρθρο 4

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Ο Σύνδεσμος θα διοικείται από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς 

αντιπροσώπους του κάθε Δήμου, που εκλέγονται από 
τα Δημοτικά τους Συμβούλια ανάλογα με τον πληθυσμό 
τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου, που 
εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των 
αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους, 
που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση 
του πληθυσμού του διά του πληθυσμού του μικρότερου 
από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από 
μισή μονάδα υπολογίζεται ως μονάδα (άρθρο 246 παρ. 2
ΚΔΚ ν. 3463/2006).

Συγκεκριμένα στον υπό σύσταση Σύνδεσμο από την 
εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης ορίζεται 
επταμελές (7 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (με τους αντί-
στοιχους αναπληρωτές τους), ως εξής:

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: 5.
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας: 1.
Δήμος Νότιας Κέρκυρας: 1.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-

λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντι-
πρόεδρος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στην Περιφέρεια των νέων Δήμων δημιουργούνται και 
λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες, υπό μορφή 
παραρτημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόμενες 
λειτουργίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα, όπως φροντί-
δα παιδιών, ηλικιωμένων, συγκροτούνται, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, 
αντίστοιχες άμισθες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϊστάμενος και εάν δεν 
υπάρχει, ο οριζόμενος από τον πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, υπάλληλος, ως 
Πρόεδρος. Είναι δυνατόν να συσταθούν αντίστοιχες επι-
τροπές θεματικού χαρακτήρα με μέλη δημότες ή κατοί-
κους ανάλογης εμπειρίας ή ειδικών γνώσεων. Στις θεματι-
κές επιτροπές είναι δυνατόν να ορίζεται ως προεδρεύων, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές 
εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν 
τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία 
της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στις επιτροπές.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 3 μελής και αποτελεί-
ται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Συνδέσμου, 
ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη. Στην τριμελή εκτελεστική 
επιτροπή εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος 
(παρ. 8 άρθρου 246 ΚΔΚ ν. 3463/2006).

Η εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 
γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 246 ΚΔΚ 
ν. 3463/2006 και η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση 
των νέων μελών της.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους για σοβαρό λόγο σχετικά με 
τη λειτουργία του Συνδέσμου με απόφαση του οικείου 
Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των μελών του.

Άρθρο 5

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρ-

μοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 
του τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που 
αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς 
τη διοίκηση του Συνδέσμου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Οι-
κονομικής Επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέ-
τει το ίδιο το Συμβούλιο (άρθρο 247 ΚΔΚ ν. 3463/2006).

Άρθρο 6

ΠΟΡΟΙ
1. α) Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων-μελών και η τυ-

χόν έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορ-
φώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν 
στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης,

β) κάθε είδους συνδρομές, εισφορές και επιχορηγήσεις 
που παρέχει το δημόσιο ή Ε.Ε. ή άλλα φυσικά ή Νομικά 
Πρόσωπα ή Οργανισμοί, δωρεές, κληρονομιές και κλη-
ροδοσίες,

γ) οι πρόσοδοι από τους φόρους και τα δικαιώματα 
που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου,

δ) οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.,

ε) οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και 
από τη συμμετοχή του σε προγράμματα,

στ) κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
2. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς που θα καταβάλει ο 

καθένας από τους παραπάνω Δήμους θα υπολογίζεται 
αναλογικά επί της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης που 
θα λαμβάνει έκαστος Δήμος, από τη συμμετοχή του 
στο Σύνδεσμο, η οποία ανέρχεται σε συνολικό ποσό 
1.300.000,00 ευρώ (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χι-
λιάδων ευρώ) και συγκεκριμένα θα ανέρχεται:

• σε ποσοστό 69,60% για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυ-
ρας και Διαποντίων Νήσων, που αντιστοιχεί σε ποσό 
904.800,00 ευρώ (εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτα-
κοσίων ευρώ) (1.300.000,00 x 69,60%),

• σε ποσοστό 16% για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, που 
αντιστοιχεί σε ποσό 208.000,00 ευρώ (διακοσίων οκτώ 
χιλιάδων ευρώ) (1.300.000,00 x 16%) και,

• σε ποσοστό 14,40% για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, 
που αντιστοιχεί σε ποσό 187.200,00 ευρώ (εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ) (1.300.000
x 14,40%),

• αρχής γενομένης της καταβολής από το έτος 2020, 
δεδομένου ότι η επιχορήγηση του έτους 2019 έχει ήδη 
αποδοθεί στον καταργούμενο Οργανισμό με δυνατότη-
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τα επιμερισμού των ως άνω ποσών σε περίπτωση λύσης 
κατά τα παραπάνω.

3. Με απόφαση τους τα Δημοτικά Συμβούλια των Δή-
μων που μετέχουν στο Σύνδεσμο μπορούν να αναπρο-
σαρμόσουν τις εισφορές των μελών τους πέρα από τα 
όρια της συστατικής πράξης (παρ. 5 άρθρου 245 ΚΔΚ 
ν. 3463/2006).

Άρθρο 7

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Με τη δημοσίευση της πράξης σύστασης του Συνδέσμου, 

η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του 
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας το μετατρε-
πόμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» σε Σύνδεσμο, 
περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε 
τύπου στο νέο Νομικό Πρόσωπο του Συνδέσμου.

Για καθένα από τα ακίνητα που περιέρχονται στην πε-
ριουσία του, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει σχετική 
πράξη από την οποία προκύπτει η ταυτότητα το ακι-
νήτου. Η πράξη αυτή αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο και 
καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των Υποθηκο-
φυλακείων, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας 
για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

Άρθρο 8

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Νομικό Πρόσωπο «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστα-

σίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
φέρει τη δική του σφραγίδα, η οποί αποτελείται από τρεις 
ομόκεντρους κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφο-
νται με κεφαλαία οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στο 
δεύτερο κύκλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και στον εσωτερικό κύκλο 
το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 9

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που αυτός απουσι-
άζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 10

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη 
σύσταση του Συνδέσμου στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως το νέο Νομικό Πρόσωπο του Συνδέσμου, που 
προέρχεται από τη μετατροπή, υποκαθίσταται αυτοδι-
καίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του νομικό προσώπου 
του καταργούμενου Δήμου, εξομοιωμένου με καθολικό 
διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικος είναι το 
νομικό πρόσωπο του καταργούμενο Δήμου, συνεχίζο-
νται αυτοδικαίως από το νέο Νομικό Πρόσωπο, χωρίς να 
απαιτείατι ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης δίκης.

Το Νομικό Πρόσωπο του Συνδέσμου είναι καθολικός 
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Οργανι-
σμού του καταργούμενου Δήμου, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που απορρέουν από συμβάσεις προσωπικού, 

μίσθωσης έργου, αναθέσεων κ.λπ. που έχουν συναφθεί 
για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων αυτών, 
καθώς και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανι-
σμού του καταργούμενου Δήμου, καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο Νομικό 
Πρόσωπο του Συνδέσμου που προκύπτει από τη μετα-
τροπή, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
μίσθωσης έργου, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους από 
τον αντίστοιχο Σύνδεσμο, ο οποίος από την έναρξη της 
νέας δημοτικής περιόδου υπεισέρχεται στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του εργοδότη.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, το προσωπικό 
του μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια 
σχέση εργασίας που είχε, με απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους Ο.Τ.Α., που αποτε-
λούσαν τον Σύνδεσμο ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή 
τις οικονομικές τους δυνατότητες βάσει των προϋπολο-
γισμών των τριών (3) τελευταίων ετών (άρθρο 250 παρ. 
4 ΚΔΚ ν. 3463/2006).

Άρθρο 12

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Από 1.7.2020 τα Δημοτικά Συμβούλια αυτών αποφα-

σίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
τους, για την συμμετοχή τους στο συνιστώμενο Σύνδε-
σμο (άρθρο 156 παρ. 4 του ν. 4600/2019).

Άρθρο 13

ΛΥΣΗ
1. Ο Σύνδεσμος λύεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του:

α) όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή
β) όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει 

συσταθεί.
Ο Σύνδεσμος λύεται, επίσης, αν τα δύο τρίτα (2/3) 

των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων των Δήμων 
και των Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο, απο-
φασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για 
την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Συντονιστής Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει τη σχετική απόφαση, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Σύνδεσμος λύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
έχουν συγκροτηθεί τα Όργανά του, για διάστημα περισ-
σότερο από ένα (1) χρόνο.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπι-
στώνει τη συνδρομή των ανωτέρω και εκδίδει σχετική 
απόφαση για τη λύση του Συνδέσμου.

2. Τα θέματα που αφορούν την κατανομή του ενεργητι-
κού και των υποχρεώσεων ενός Συνδέσμου που διαλύε-
ται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση του, ρυθμίζονται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με 
το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας 
που συμμετέχει (άρθρο 250 ΚΔΚ ν. 3463/2006).
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Άρθρο 14

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 

ύψους 1.300.000,00 ευρώ (ενός εκατομμυρίου τριακο-
σίων χιλιάδων ευρώ), η οποία επιμεριστικά θα καλυφθεί 
σε ποσοστό 69,60%, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 
904.800,00 ευρώ (εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ) από τον υπό κατάρτιση προϋπολο-
γισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων για το οικονομικό έτος 2020 και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 00.6721.002 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)», σε ποσοστό 16%, το οποίο 
αντιστοιχεί στο ποσό των 208.000,00 ευρώ (διακοσίων 
οχτώ χιλιάδων ευρώ) από τον υπό κατάρτιση προϋπο-
λογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονομικό 
έτος 2020 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6721.002 με τίτλο 
«Εισφορά υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)» 
και σε ποσοστό 14,40%), το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό 
των 187.200,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ) από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό 
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2020 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6721.002 με τίτλο «Εισφορά 
υπέρ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)», που 
αναλογεί στη συμμετοχή των Δήμων αυτών στο Σύνδε-
σμο υπολογιζόμενου επί της τακτικής ετήσιας επιχορή-
γησης για τον Σύνδεσμο (συνολικού ποσού 1.300.000 
ευρώ), όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του οικο-
νομικού έτους 2019.

Για τα επόμενα οικονομικά έτη και στον ίδιο ΚΑ, θα εγ-
γραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Δήμων 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας 
Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας, οι οποίες θα αντιστοι-
χούν ανάλογα στα ποσοστά της τακτικής ετήσιας επι-
χορήγησης για το Σύνδεσμο, όπως θα διαμορφώνονται 
στο τέλος του προηγούμενου έτους του οικονομικού 
έτους αναφοράς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 40494 (2)
Συγχώνευση και μεταφορά αρμοδιοτήτων της Β΄ 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττι-

κής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα σε δομές Μη Μι-

σθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57, 59 και 69Β του ν. 4387/2016  

(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

β. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/2019) «Οργανισμός 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 43 παρ. 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 37/ 
τ.Α΄/2019).

δ. Του άρθρου 10 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/2008) 
«Διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών 
και Τουριστικών Πρακτόρων».

ε. Του π.δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2006) «Οργανισμός 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».

2. Την 60/συν. 5η/13-02-2020 (ΑΔΑ: 62Ζ0465ΧΠΙ-ΠΨΤ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση της Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα, 
εκτός του Τμήματος Εσόδων Μητρώου, στην Α΄ Περι-
φερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς -
Νήσων, με τη μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:

1.1. Από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων της Β΄ Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών -
Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Συντάξεων της Α΄ Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς -
Νήσων:

1.1.1. Η έκδοση αποφάσεων παροχών κύριας σύντα-
ξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολο-
γητικών.

1.1.2. Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών 
και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπη-
ρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών 
θεμάτων.

1.1.3. Η παρακολούθηση των μεταβολών των συντα-
ξιοδοτικών αποφάσεων.

1.1.4. Η τήρηση και η ενημέρωση των ατομικών φα-
κέλων των συνταξιούχων.

1.1.5. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής 
ασφάλισης.

1.2. Από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων της Β΄ Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών -
Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της 
Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - 
Πειραιώς - Νήσων:

1.2.1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των διατάξεων περί αναγνώρισης 
χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θη-
τείας.

1.3. Από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων της Β΄ Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών -
Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της 
Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - 
Πειραιώς - Νήσων:
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1.3.1. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου των 
συνταξιούχων.

1.4. Από το Τμήμα Λογιστηρίου της Β΄ Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών -
Κεντρικού Τομέα στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της
Α΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - 
Πειραιώς - Νήσων.

1.4.1. Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις 
συντάξεις.

1.4.2. Η απόδοση των κρατήσεων σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιο.

1.4.3. Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών συντάξεων.

1.4.4. Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών 
του ν. 4202/1961 και λοιπών διατάξεων.

1.4.5. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου των 
συνταξιούχων.

2. Τη συγχώνευση του Τμήματος Εσόδων Μητρώου 
της Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττι-
κής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα, στο Β΄ Περιφερειακό 
Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων, με τη 
μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:

2.1. Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.

2.2. Η επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και 
λοιπών απαιτήσεων του Τομέα (πρόσοδοι), τον προσδιο-
ρισμό και τη βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών, τον 
υπολογισμό των πρόσθετων τελών, την παρακολούθηση 
της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής των υποχρεώσεων 
των υπόχρεων προσώπων και τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων.

2.3. Η τήρηση, ο έλεγχο και η εκκαθάριση του μητρώου 
ασφαλισμένων.

2.4. Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφα-
λισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

2.5. Η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για 
τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαι-
ώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική 
ενημερότητα.

2.6. Η σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχε-
τικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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