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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΙΕ/33108/3823/50052
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14403/2714/50052/
23− 06 − 2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάστα−
ση γραφείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «GOLDEN
CARGO LOGISTICS INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποι−
ήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κε−
φάλαιο ΣΤ’).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967)
και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν
Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα−
στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) (Φ.Ε.Κ.
312/τ.Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανι−
σμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/
Α΄/14− 7− 2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι−
κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακε−
δονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ−
ματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Α΄/07−09−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β΄/
14− 10− 2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14403/2714/50052/23−06−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με
την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα, της εταιρείας «GOLDEN CARGO LOGISTICS
INC.» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).
9. Την από 28−7−2010 αίτηση της εταιρείας «GOLDEN
CARGO LOGISTICS INC.», για τον καθορισμό περιθωρίου
κέρδους για την επόμενη 5ετία, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14403/
2714/50052/23−06−2006 (Φ.Ε.Κ. 154/ΤΑΠΣ/18−07−2006) Από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
τροποποιείται ως ακολούθως:
4. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 3427/2005 (Πρακτικό
33/5−4−2011) ορίζεται σε επτά και σαράντα οκτώ τοις
εκατό (7,48 %).
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Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.
2. Οι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασής μας, παρα−
μένουν ως έχουν.
Άρθρο 2
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Aριθμ. 000/1/755579
(2)
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο ΕΥΠ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 39 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3938/2011
(ΦΕΚ 61 Α΄) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι−
στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις».
(2) Του ν. 3817/2010 «Κύρωση της από 13−10−2009 Πρά−
ξης Νομοθετικού περιεχομένου «Υπαγωγή της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη» (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄).
β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ της
ΕΥΠ, ύψους 4000 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονο−
μικό έτος η οποία θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ
0896/2011 του Ειδικού Φορέα 11−610, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος εκλογής
Τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των
πολιτικών υπαλλήλων της ΕΥΠ, τα οποία εκπροσωπούν
τους υπαλλήλους, εκλέγονται με άμεση, καθολική και
μυστική ψηφοφορία του συνόλου του πολιτικού προ−
σωπικού, που διεξάγεται σε ημέρα Παρασκευή κάθε
δεύτερου έτους. Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προ−
κήρυξη που εκδίδει ο Διοικητής της Ε.Υ.Π., το αργότερο
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους της εκλογής. Η
ημερομηνία εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα
από ένα μήνα ούτε αργότερα από τρεις μήνες από την
έκδοση της προκήρυξης.
1. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας και σε έδρες των Περιφερειακών Μονάδων
της ΕΥΠ, που καθορίζονται με Απόφαση του Διοικητή
ΕΥΠ.
2. Για τη διενέργεια των εκλογών συγκροτείται με
απόφαση της Ζ΄ Διεύθυνσης (Δνσης) Επιτροπή Διεξα−
γωγής Εκλογών (Ε.Δ.ΕΚ.) που αποτελείται από το Διευ−
θυντή της Ζ΄ Δνσης ως Πρόεδρο και τρείς υπαλλήλους
της Ζ΄ Δνσης ως μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές,
προκειμένου να συντονίσει την εκλογική διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.ΕΚ. αναπληρώνεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι πολιτικοί υπάλληλοι
τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων
των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και είναι εγγεγραμ−
μένοι στον πίνακα εκλογέων.
2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι υπάλληλοι βαθμού
Α΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού εκτός αυτών που:
α) τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας ή δυνη−
τικής αργίας.
β) εκκρεμεί εις βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη
για παράβαση τού καθήκοντος εχεμύθειας και τήρησης
του απορρήτου όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του
ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄).
γ) έχει επιβληθεί εις βάρος τους πειθαρχική ή ποινική
ποινή για παράβαση τού προαναφερθέντος αδικήματος
και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διαγραφής της πειθαρ−
χικής ποινής.
δ) υπηρετούν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, κατά
την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.
3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο−
χρεωτική για τους υπηρετούντες εντός Ελληνικής επι−
κράτειας.
4. Όσοι υπηρετούν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας
εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους και ασκούν
το εκλογικό τους δικαίωμα σε κατάστημα ψηφοφορίας
της επιθυμίας τους το οποίο δηλώνουν μέχρι 28 Ιουνίου
στην Ε.Δ.ΕΚ.
5. Τα έξοδα μετακίνησης για την άσκηση του εκλογι−
κού δικαιώματος βαρύνουν τους εκλογείς.
Άρθρο 3
Πίνακας εκλογέων
1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους καταρτί−
ζεται από την Ε.Δ.ΕΚ. πίνακας εκλογέων για το Υπηρεσι−
ακό Συμβούλιο των πολιτικών υπαλλήλων της ΕΥΠ κατά
εκλογικό κατάστημα.. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν
όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους τακτικούς και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η Ε.Δ.ΕΚ ενημερώνεται για τυχόν μεταθέσεις υπαλ−
λήλων, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στον πίνακα
εκλογέων του αντίστοιχου εκλογικού καταστήματος,
στην έδρα του οποίου ψηφίζουν.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου παραδί−
δονται με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο τρόπο
στις εφορευτικές επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Περιφερειακών Μονάδων μέχρι 26 Σεπτεμβρίου
(όπως άρθρο 9).
3. Η Ε.Δ.ΕΚ τηρεί πίνακα του συνόλου των εκλογέ−
ων.
Άρθρο 4
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
1. Κάθε εκλογέας βαθμού Α΄ έχει δικαίωμα να συμμε−
τέχει ως υποψήφιος στις εκλογές, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως από τον
ενδιαφερόμενο με αίτηση του που παραδίδεται στην
Ε.Δ.ΕΚ από 1 έως 10 Ιουλίου του έτους της εκλογής. Στην
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αίτηση αναγράφονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώ−
νυμο, τα ακριβή στοιχεία της υπαλληλικής ιδιότητας,
η ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλ. του υποψηφίου.
Δήλωση εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή.
Άρθρο 5
Ανακήρυξη Υποψηφίων
1. Μέχρι 13 Ιουλίου του έτους της εκλογής καταρτίζε−
ται από την Ε.Δ.ΕΚ. αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων
εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο στον οποίο
περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα αφού
ελεγχθούν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας καθενός
από τους υποψηφίους.
2. Ο πίνακας της προηγούμενης παραγράφου αναρτά−
ται μέχρι 21 Ιουλίου σε χώρο των Γραμματειών, στην Κε−
ντρική Υπηρεσία. Αντίγραφο του πίνακα αποστέλλεται,
μέσω υπηρεσιακών διαύλων, σε όλες τις περιφερειακές
μονάδες της ΕΥΠ που υπηρετούν υπάλληλοι που έχουν
συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων. Οι προϊστάμε−
νοι των περιφερειακών μονάδων αναρτούν τον πίνακα
υποψηφίων σε αντίστοιχο χώρο του καταστήματος της
υπηρεσίας τους αμέσως μόλις τον παραλάβουν. Οι Προ−
ϊστάμενοι των Γραμματειών έχουν την εποπτεία του
πίνακα υποψηφίων.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από
την ανάρτηση του πίνακα υποψηφίων καθένας που είναι
εγγεγραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υπο−
βάλει στην Ε.Δ.ΕΚ. ένσταση για διαγραφή κάποιου από
τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η ένσταση παραδίδεται
ή αποστέλλεται αρμοδίως.
4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευ−
τική επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας μέσα σε τρεις
εργάσιμες ημέρες από τότε που τις παρέλαβε. Ενστά−
σεις που δεν έχουν περιέλθει στην εφορευτική επιτροπή
το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου δεν εξετάζονται.
5. Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται
από την Ε.Δ.ΕΚ., εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή
από την εφορευτική επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας
μετά την εξέταση των ενστάσεων μέχρι 14 Σεπτεμβρί−
ου. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό
πίνακα στην Ε.Δ.ΕΚ., η οποία τον ανακοινώνει κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται περί των
πινάκων εκλογέων από την Ε.Δ.ΕΚ.
Άρθρο 6
Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων
1. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν
αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή του στο κατάστημα
ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση
του υποψηφίου στον αντιπρόσωπο που παραδίδεται
στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία
στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής.
2. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπρο−
σώπων των υποψηφίων πρέπει να είναι τακτικοί υπάλλη−
λοι της ΕΥΠ, να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών
επιτροπών, της ΕΔΕΚ και να μην είναι τοποθετημένοι
ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων ή Πε−
ριφερειακών Μονάδων.
3. Οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποι τους ή όταν αυτοί
λείπουν οι αναπληρωτές τους έχουν το δικαίωμα να
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παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας να διατυ−
πώνουν παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη
της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να
παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν
κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την απόφαση
αυτή. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή
των αναπληρωτών τους δεν αποτελεί κώλυμα για τις
εκλογικές εργασίες.
Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας
1. Η ψηφοφορία διαρκεί μία ημέρα μόνο, από την 08.00
μέχρι και την 16.00.
2. Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητή που εκδίδεται 30 ημέρες πριν
από την καθορισμένη ημέρα ψηφοφορίας.
3. Η Ε.Δ.ΕΚ. με έγγραφο της που αποστέλλεται σε
όλες τις υπηρεσίες 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας, γνωστοποιεί την ημερο−
μηνία της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα της
ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων όπως αυτά
αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων.
4. Η Ε.Δ.ΕΚ σε συνεργασία με τις Ε΄, ΣΤ΄ και Η΄ Δ/νσεις
καθώς και οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων
μεριμνούν για την προετοιμασία των καταστημάτων ψη−
φοφορίας, τον εφοδιασμό τους με τα αναγκαία εκλογικά
είδη, όπως κάλπες, έπιπλα, ειδικά διαχωρίσματα κ.λπ. και
γενικότερα για την ορθή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Τα καταστήματα ψηφοφορίας διευθετού−
νται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα
της ψηφοφορίας. Οι δαπάνες της διαδικασίας ψηφο−
φορίας (προμήθεια των καλπών και λοιπού εκλογικού
υλικού) βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΥΠ..
Άρθρο 8
Εφορευτικές Επιτροπές
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτρο−
πής.
2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται τριμελής
εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλ−
λήλους με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος που έχει
τον ανώτερο βαθμό. Μεταξύ ισοβαθμών ο Πρόεδρος
ορίζεται με κλήρωση μεταξύ τους, ενώπιον της εφορευ−
τικής επιτροπής. Αν ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον
πίνακα εκλογέων υπερβαίνει τους πεντακόσιους μπορεί
να ορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.ΕΚ και τμήματα της
εφορευτικής επιτροπής που συγκροτούνται κατά τον
ίδιο με την εφορευτική επιτροπή τρόπο. Τα τμήματα
της εφορευτικής επιτροπής λειτουργούν στον ίδιο ή
διαφορετικό χώρο ψηφοφορίας με ανάλογη κατανομή
των εκλογέων.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευ−
τικών επιτροπών κληρώνονται μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου
από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκλογέων για το
υπηρεσιακό συμβούλιο που υπηρετούν στο νομό όπου
βρίσκεται η έδρα των περιφερειακών μονάδων με εξαί−
ρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ, εφόσον ο
αριθμός των υπαλλήλων των άλλων κατηγοριών επαρκεί
για τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών.
Στην κλήρωση για την ανάδειξη μελών των εφορευτι−
κών επιτροπών δεν μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι
που έχουν θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, καθώς
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και όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση γ, παρ. 2, του άρ−
θρου 2 του παρόντος. Η κλήρωση που είναι δημόσια,
πραγματοποιείται:
α) στην Κεντρική Υπηρεσία από τον Προϊστάμενο
της Ζ΄ Δνσης ενώπιον δύο τουλάχιστον Προϊσταμένων
Δνσεων ή Τμημάτων, καθώς και με την παρουσία ενός
εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση και
β) στις Περιφερειακές Μονάδες από τον πολιτικό
Προϊστάμενο αυτών (ή από τον αρχαιότερο πολιτικό
υπάλληλο αν δεν υπηρετεί πολιτικός Προϊστάμενος)
ενώπιον των δύο αρχαιοτέρων σε χρόνο υπηρεσίας
υπαλλήλων τους και ενός εκπροσώπου συνδικαλιστικής
οργάνωσης, εφόσον παρευρίσκεται.
Σε περίπτωση που οι εκλογείς δύο ή περισσοτέρων
Περιφερειακών Μονάδων ψηφίσουν σε ένα εκλογικό
κατάστημα, η κλήρωση για την εφορευτική επιτροπή
γίνεται από τον αρχαιότερο σε χρόνο υπηρεσίας πο−
λιτικό Προϊστάμενο των Μονάδων αυτών ενώπιον των
δύο αρχαιοτέρων σε χρόνο υπηρεσίας υπαλλήλων των
Μονάδων αυτών και ενός εκπροσώπου συνδικαλιστικής
οργάνωσης, εφόσον παρευρίσκεται.
Η ώρα της δημόσιας κλήρωσης γνωστοποιείται 5
ημέρες νωρίτερα με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στο
κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Με μέριμνα των
Προϊσταμένων της Ζ΄ Δνσης και των Περιφερειακών
Μονάδων για τις ενέργειες της κλήρωσης συντάσσεται
πρακτικό σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το πρωτό−
τυπο υποβάλλεται και τηρείται στην Ε.Δ.ΕΚ.
4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός
αναπληρωματικών μελών, τα οποία αναγράφονται σε
πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Με φροντίδα
των προϊσταμένων της Ζ΄ Δνσης και των Περιφερεια−
κών Μονάδων επιδίδεται εντός τριημέρου ο διορισμός
των τακτικών και των τριών πρώτων αναπληρωματικών
μελών κατά τη σειρά κλήρωσης τους.
5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφο−
ρευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από
τα καθήκοντα τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού
κωλύματος. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν
προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους
για τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα ανα−
πληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, τα
ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται βάσει του πίνακα του
πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά
τη σειρά της κλήρωσης τους. Αδικαιολόγητη παράλει−
ψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής
επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχι−
κής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
6. Η Ε.Δ.ΕΚ. μεριμνά για την παρουσία Δικαστικού
Αντιπροσώπου στην Εφορευτική Επιτροπή της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας και ενημερώνεται αντιστοίχως και για τα
λοιπά εκλογικά Τμήματα. Ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος
ορίζεται δικαστής από το οικείο Πρωτοδικείο, ύστερα
από αίτημα της Ε.Δ.ΕΚ. για την Κεντρική Υπηρεσία, ενώ
για τις Περιφερειακές Μονάδες στην έδρα των οποίων
θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία μεριμνούν οι οικείοι
Προϊστάμενοι.
7. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος διευθύνει την εκλογή
και τηρεί με μέριμνα της εφορευτικής επιτροπής βιβλίο
πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος
της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθή−
κοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών.

8. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειο−
ψηφία.
9. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα
της Υπηρεσίας. Ο γραμματέας της επιτροπής μετά το
τέλος της ψηφοφορίας παραδίδει τη σφραγίδα στην
υπηρεσία.
Άρθρο 9
Ψηφοδέλτια − Φάκελοι
1. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα λευκής απόχρωσης, η
εκτύπωση τους γίνεται εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας,
με μέριμνα της Ε.Δ.ΕΚ.
2. Τα ψηφοδέλτια φέρουν τον τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΠ», και περι−
λαμβάνουν το επώνυμο, το όνομα καθώς και το πατρώ−
νυμο των υποψηφίων.
3. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται, με μέριμνα της
ΣΤ’Δνσης, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθ−
μού των εγγεγραμμένων στον πίνακα εκλογέων και
προωθούνται στις εφορευτικές επιτροπές μέχρι 15 Σε−
πτεμβρίου.
4. Οι φάκελοι όπου εσωκλείνονται τα ψηφοδέλτια,
είναι λευκής απόχρωσης και φέρουν τον τίτλο «ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΠ».
5. Η ΣΤ’ Δ/νση φροντίζει να αποσταλεί έγκαιρα επαρ−
κής αριθμός φακέλων στις εφορευτικές επιτροπές, οι
οποίες ενημερώνουν σχετικά τους προϊσταμένους των
περιφερειακών Μονάδων που αποτελούν καταστήματα
ψηφοφορίας.
6. Η ΣΤ’ Δ/νση φροντίζει ώστε σε κάθε περίπτωση να
έχουν φθάσει σε όλα τα καταστήματα ψηφοφορίας το
αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου οι κατάλογοι εκλογέων,
τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι.
7. Η ΣΤ’ Δνση ενημερώνει την Ε.Δ.ΕΚ για την ολοκλή−
ρωση των ενεργειών της.
Άρθρο 10
Ακυρότητα Ψηφοδελτίων
1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα
σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε οποιαδήποτε
πλευρά του ψηφοδελτίου επάγονται ακυρότητα, εφόσον
αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνο−
νται στο φάκελο, εφόσον κριθούν ως διακριτικά γνωρί−
σματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελ−
τίου που είναι μέσα στο φάκελο.
3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις εξής
περιπτώσεις, που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή αν:
α. χρησιμοποιηθεί για την εκλογή μελών στο υπηρεσι−
ακό συμβούλιο διαφορετικό έντυπο από το προβλεπό−
μενο στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 της παρούσας,
β. βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους
όρους της παρ. 4 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής,
γ. βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει τη μονογραφή του
δικαστικού αντιπροσώπου,
δ. βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφο−
δέλτια,
ε. έχει περισσότερους από τους προβλεπόμενους
σταυρούς,
στ. δεν έχει καθόλου σταυρούς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 11
Διαδικασία εκλογών
1. Την ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας και μία ώρα πριν
από την έναρξη της, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και
τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμέ−
να να βρίσκονται στο κατάστημα ψηφοφορίας για να
παραλάβουν το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και
το λοιπό εκλογικό υλικό.
2. Ακολούθως ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από
τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ενώπιον της εφορευτι−
κής επιτροπής και των παρευρισκομένων υποψηφίων ή
των αντιπροσώπων τους ή αναπληρωτών τους αν είναι
άδεια και κατόπιν κλείνεται και σφραγίζεται από τον
Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
3. Για τις ενέργειες των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου αυτού συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται
από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και την εφορευτική
επιτροπή.
4. Την καθορισμένη ώρα ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος
κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους
εκλογείς να ψηφίσουν.
5. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφο−
ρίας και παρουσιάζονται στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο
και στην εφορευτική επιτροπή, η οποία ελέγχει την
ταυτότητα τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον
πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα,
προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας
έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου
τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο,
ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλο−
γικού του δικαιώματος μόνο εάν είναι γνωστός στα
δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Σε
αυτή την περίπτωση γίνεται σχετική μνεία στο βιβλίο
Πρακτικών.
6. Η εφορευτική επιτροπή δίνει σε κάθε εκλογέα ένα
φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της και μονο−
γραφημένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο καθώς και
ένα ψηφοδέλτιο.
7. Ο εκλογέας αποσύρεται μόνος και υποχρεωτικά
πίσω από το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν). Αφού ση−
μειώσει με σταυρό προτίμησης, μέχρι δύο, από τους
αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο υποψηφίους, το το−
ποθετεί στο φάκελο που του έχει παραδοθεί. Ο σταυρός
προτίμησης τίθεται δεξιά ή αριστερά του ονοματεπωνύ−
μου του υποψηφίου με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρο.
Μετά επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή, επιδεικνύει
το φάκελο στον πρόεδρο της και στους παριστάμενους,
ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκελο με
τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη μονο−
γραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και στη συνέχεια
το ρίχνει στην κάλπη.
8. Το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν
καθώς και ο αριθμός τους στον πίνακα εκλογέων του
άρθρου 3 της απόφασης αυτής, αναγράφονται, κατά τη
σειρά προσέλευσης τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας
που τηρεί η εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με την παρ.
7 του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Όταν τελειώσει η
ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και
υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα
μέλη της επιτροπής.
9. Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης
στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν ανήκει
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στην εφορευτική επιτροπή με επιτηρητή τον πρόεδρο
της. Απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας
η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώ−
που εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους ή τους
αναπληρωτές τους.
10. Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα για τη λήξη της
ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωση της και κλείνο−
νται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Πάντως
ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μπορεί να παρατείνει την
ψηφοφορία, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη λήξη
της εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η ώρα της
περάτωσης της ψηφοφορίας καθώς και ο λόγος της τυχόν
παράτασης της αναγράφονταν στο βιβλίο πρακτικών.
Άρθρο 12
Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
1. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπος του ή αναπληρω−
τής του έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Δικαστικό
Αντιπρόσωπο και στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις
για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης αυτής κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλο−
γικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και κατα−
χωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών.
2. Για τις ενστάσεις αποφασίζει ο Δικαστικός Αντιπρό−
σωπος αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει
η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις του καταχωρίζονται στο
βιβλίο των πρακτικών.
Άρθρο 13
Διαλογή ψηφοδελτίων
1. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη
του τέλους της ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία των
επόμενων παραγράφων.
2. Η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη. Στο βιβλίο
πρακτικών πιστοποιείται ότι οι σφραγίδες της κάλπης
βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγματος αυτής.
3. Στη συνέχεια αριθμούνται οι φάκελοι χωρίς να
ανοιχτούν.
Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του
αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων
που ψήφισαν επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Εάν και πάλι
προκύψει διαφορά αφαιρούνται οι φάκελοι εκείνοι που
δεν έχουν τη μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου
και ακολούθως εκείνοι που δεν έχουν τη σφραγίδα της
εφορευτικής επιτροπής. Αν οι φάκελοι που δεν έχουν
μονογραφή ή σφραγίδα δεν καλύπτουν τη διαφορά,
τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ρίχνονται και πάλι
στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη τόσοι όσοι απαι−
τούνται για να καλυφθεί η διαφορά. Οι φάκελοι που
αφαιρούνται με τον τρόπο αυτό, καταστρέφονται από
τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η εφορευτική
επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να διατυπώσει
στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης
πλεοναζόντων φακέλων.
Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως
στο βιβλίο των πρακτικών.
4. Μετά την αρίθμηση των φακέλων ο πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής, ενώπιον του Δικαστικού Αντι−
προσώπου αποσφραγίζει κάθε φάκελο ξεχωριστά κι
αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου που
περιέχει και το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους
παριστάμενους το ζητήσει, διαβάζει μεγαλοφώνως τα
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ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που φέρουν σταυρό
προτίμησης. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται και
μονογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
5. Ενστάσεις που αφορούν τη διαδικασία διαλογής των
ψήφων ασκούνται ενώπιον του Δικαστικού Αντιπροσώ−
που και της εφορευτικής επιτροπής και αξιολογούνται
πριν από το πέρας της διαλογής.
6. Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών
προτίμησης που δόθηκαν στους υποψηφίους.
7. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής, η εφορευ−
τική επιτροπή καταχωρίζει στο βιβλίο πρακτικών της
εκλογής την ώρα του πέρατος της διαλογής καθώς
και τον ολικό αριθμό των εγγεγραμμένων στον πίνακα
εκλογέων, των εκλογέων που ψήφισαν, των έγκυρων ψη−
φοδελτίων, των άκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των
σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος και
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Το βιβλίο πρακτικών της
εκλογής υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο
και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
8. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κάθε εκλο−
γικού καταστήματος γνωστοποιεί με έγγραφο υπογε−
γραμμένο και από το δικαστικό αντιπρόσωπο, μέσω
απόρρητου ηλεκτρονικού μέσου, το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας στην Ε.Δ.ΕΚ.
Άρθρο 14
Ανάδειξη − Ανακήρυξη εκπροσώπων
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής των ψηφοδελ−
τίων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος της Εφορευ−
τικής Επιτροπής αυτής συγκεντρώνει τα αποτελέσματα
εκλογών όλων των καταστημάτων ψηφοφορίας.
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος προβαίνει στην ανάδει−
ξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό
συμβούλιο της ΕΥΠ σύμφωνα με τη διαδικασία των επό−
μενων παραγράφων.
2. Ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ανα−
δεικνύονται οι δύο (2) πρώτοι εκ των υποψηφίων που
συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτί−
μησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση
από την εφορευτική επιτροπή.
3. Από τον σχετικό πίνακα που καταρτίζεται με βάση
τους σταυρούς προτίμησης, οι επόμενοι δύο (2) υποψή−
φιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό σταυ−
ρών προτίμησης ορίζονται κατ’ αντιστοιχία οι αναπλη−
ρωτές των τακτικών μελών. Ο πίνακας αυτός τηρείται
στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθ Όλη τη
διάρκεια της θητείας των αιρετών μελών.
4. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχοντας ολοκληρώσει
τη διαδικασία εξαγωγής του τελικού αποτελέσματος
της ψηφοφορίας ενημερώνει εγγράφως την Ε.Δ.ΕΚ.
5. Αν αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου μετά
την ανακήρυξη του, παύσει να έχει την υπαλληλική ιδιό−
τητα ή τοποθετηθεί σε θέση εξωτερικού, τακτικό μέλος
καθίσταται το αναπληρωματικό και ως αναπληρωμα−
τικό μέλος ορίζεται ο επόμενος κατά τη σειρά ψήφων
υποψήφιος όπως αναγράφεται στον πίνακα της παρ. 3
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων −
Παράδοση στοιχείων
1. Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών καταστη−
μάτων παραδίδουν στην Ε.Δ.ΕΚ. για φύλαξη το πρωτό−

κολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών και όσα άλλα
εκλογικά έγγραφα υπάρχουν, καθώς και τα ψηφοδέλτια
τακτοποιημένα κατά τη σειρά που αριθμήθηκαν. Για την
παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο.
2. Τα στοιχεία αυτά παραδίδονται με πρωτόκολλο
στο Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και φυ−
λάσσονται στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
για ένα έτος από το διορισμό των αιρετών μελών. Στη
συνέχεια καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετικό
πρακτικό. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας φυλάσσονται
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και πάντως όχι
πέραν της λήξης της θητείας των αιρετών μελών του
υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Η ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών
αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου τοιχοκολ−
λάται σε όλες τις οργανικές μονάδες από τις εφορευ−
τικές επιτροπές.
Άρθρο 16
Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών
Βάσει της πράξης του Δικαστικού Αντιπροσώπου της
Κεντρικής Υπηρεσίας, με απόφαση της Ε.Δ.ΕΚ. κυρώνο−
νται τα αποτελέσματα των εκλογών.
Άρθρο 17
Θητεία αιρετών μελών
Η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου των πολιτικών υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., δύο τακτι−
κών και δύο αναπληρωματικών, είναι αυτή που ορίζεται
στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
Άρθρο 18
Επανάληψη ψηφοφορίας
1. Αν ακυρωθεί η εκλογή των αιρετών μελών του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου και διαταχθεί η επανάληψη της
ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ολικώς ή
μερικώς με βάση τους πίνακες εκλογέων που χρησιμο−
ποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Πρόταση και
ανακήρυξη νέων υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 19
Παράταση προθεσμιών
Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση μπορεί να παρατείνονται με αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. Σε κάθε περίπτωση η
προθεσμία για τη διεξαγωγή των εκλογών δεν μπορεί
να παρατείνεται πέραν της τελευταίας Παρασκευής του
Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
Άρθρο 20
Μεταβατική διάταξη
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης
οι ημερομηνίες προκήρυξης των εκλογών και ψηφο−
φορίας και τυχόν άλλες λεπτομέρειες θα ορισθούν με
διαταγή Διοικητή Ε.Υ.Π.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας από−
φασης η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο
υπηρεσιακό συμβούλιο της ΕΥΠ θα έχει διάρκεια μέχρι
31.12.2012.
Άρθρο 21
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 4900
(3)
Συγχώνευση των ΔΕΥΑ (Δημοτικών Επιχείρησεων Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης) Μελιβοίας, Αγιάς, Ευρυμενών και
επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την
γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 107−109, 225 και 238 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010).
Β) Του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επι−
χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».
2. Τη με α.π.οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο με αριθμό 11
του ΥΠ.ΕΣ.Α. ΚΑΙ Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων
και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων».
3. Τον οδηγό προσαρμογής των ΔΕΥΑ, που εξέδωσε
το ΥΠ.ΕΣ.Α. ΚΑΙ Η.Δ σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
4. Την υπ’ αριθ. 4432/26060/7−4−2011 έγκριση της Γενι−
κής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με «Έγκριση της με
αριθμό 24/2011 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Αγιάς».
5. Τις συστατικές πράξεις των παρακάτω συγχωνευό−
μενων ΔΕΥΑ: α) Αγιάς, β) Μελιβοίας και γ) Ευρυμενών:
• Ενιαία επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟ−
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΕΚ. 65/
Α/2− 5− 1997), που μετονομάσθηκε σε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ» με την αριθμ.
70/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2539/1997
• «Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης −
Καθαριότητας Δήμου Ευρυμενών Νομού Λάρισας» (ΦΕΚ
266/Β/1−3−2005).
• Ενιαία επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟ−
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΕΚ
107/Α/20−5−1998), που μετατράπηκε και επεκτάθηκε σε
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑ»
(ΦΕΚ. 1395/Β/30−9−2003), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας,
ΔΕΥΑ Αγιάς, ΔΕΥΑ Ευρυμενών και συστήνουμε την ενι−
αία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Αγιάς
με την επέκταση των αρμοδιοτήτων αυτής σε όλη την
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
1. Επωνυμία
ΔΕΥΑ Αγιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιω−
τικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται
ως προς την οργάνωση, εκτέλεση λειτουργία και συ−
ντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και
τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του
Ν. 1069/80. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατά−
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ξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και οι κανόνες
ιδιωτικής οικονομίας, (άρθρο 1 παρ. 3 N. 1069/80).
2. Έδρα − Σκοπός
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Αγιάς και ειδι−
κότερα η Δημοτική Κοινότητα Αγιάς.
Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή,
συντήρηση, εκμετάλλευση έργων μεταφοράς η διοίκηση
και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων
επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρ−
μοδιότητας της. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης
είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς. Η Επιχεί−
ρηση δύναται σύμφωνα με το Ν. 1069/80 να ασχοληθεί με
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την άρδευση.
3. Πόροι της Επιχείρησης
Οι πόροι της Επιχειρήσεως που θεσπίστηκαν από τις
διατάξεις του Ν. 1069/80, αναλύονται στα άρθρα 10 έως
16, 17 και 28 του παραπάνω νόμου.
• Η αξία του καταναλισκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ. 1
Ν. 1069/80)
• Το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλι−
σκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80
• Η ειδική χρηματοδότηση του Ν. 2065/92 σε αντι−
κατάσταση του τέλους οικοδομών (άρθρο 10 και 12
Ν. 1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο
10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρ−
θρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Το τέλος χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1
Ν. 1069/80
• Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 και 16 παρ. 1
Ν. 1069/80)
• Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με το
δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1
N. 1069/80)
• Οι δαπάνες για μετατοπίσεις αγωγών διακλαδώσε−
ων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομε−
τρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1
Ν. 1069/80)
• Οι εισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραι−
ότητα έργων (άρθρο 10 και 13 Ν. 1069/80)
• Οι επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων (άρθρο 10 και 13 Ν. 1069/80)
• Πρόσοδοι από την περιουσία (άρθρο 10 παρ. 1
Ν. 1069/80)
• Δάνεια από το Τ.Π.Δ. ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα
(άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Δωρεές κληρονομιές και λοιπές επιχορηγήσεις
4. Διοίκηση
Η επιχείρηση θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο οριζόμενο μαζί με τους αναπληρωτές τους από
το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας του
θα ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και
θα λήγει μέχρι να εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Πρόε−
δρος και Αντιπρόεδρος θα ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς.
Ειδικότερα το Δ.Σ. θα απαρτίζεται από εννέα (9)
μέλη:
• Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Δημοτικός Σύμ−
βουλος που θα ορίσει ο δήμαρχος.
• Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων
ο ένας τουλάχιστον από τη μειοψηφία).
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• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου
Αγιάς.
• Τρεις (3) Δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχει
πείρα και γνώσεις με το αντικείμενο της Επιχείρησης.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους τότε στο
Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας εκπρό−
σωπος των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο
αριθμός των λαϊκών μελών.
Υποχρεωτική εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ενός
τουλάχιστον μέλους από κάθε εδαφική περιφέρεια του
Δήμου Αγιάς.
5. Κεφάλαιο
Περιουσία της Επιχείρησης είναι το κεφάλαιο των
πρώην ΔΕΥΑ Μελιβοίας, ΔΕΥΑ Αγιάς, ΔΕΥΑ Ευρυμενών
όλα τα έργα ύδρευσης −αποχέτευσης που έχουν εκτε−
λεστεί ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που έχουν
εγκριθεί ή θα εγκριθούν στην διοικητική περιφέρεια του
Δήμου Αγιάς, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
και ομβρίων υδάτων οι μονάδες επεξεργασίας αστικών
λυμάτων καθώς επίσης όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί
αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο.

6. Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Αγιάς του Δήμου Αγιάς ορίζεται για
είκοσι (20) έτη.
Ο χρόνος για τον οποίο συστήνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς
μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αγιάς.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νο−
μιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Την πρόταση της δημοτικής αρχής καταψήφισε ο
δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Μα−
ρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην
τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγιά, 14 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
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