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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/ 

77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με 
αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) 
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− 
ΕΑΕΠ ......................................................................................................... 1

Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δή−
μου Φυλής, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο ιδιω−
τικού δικαίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Δήμου Φυλής». ............................................................ 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1 (1)
  Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/

Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/ 
61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμ−
ματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, 
του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 
(ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−

των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ 201/1998, 
(ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων» 

7. Τη με αριθμ. 10/4−5−2010 πράξη του Τμήματος Π.Ε 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α.1. Την τροποποίηση−συμπλήρωση της με αριθμ. 
Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄), υπουργι−
κής απόφασης:

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
α. To Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται μόνο στα 

6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία.
β. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοή−

μερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.
γ. Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία με ολοήμερο 

πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρό−
γραμμα του ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι 
δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας, σχετική 
Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση 
ανεργίας.

δ. Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο 
πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε δι−
δακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος με την 
προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολι−
κού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. 
Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις 
Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη 
τις ώρες αποχώρησης των μαθητών. 

Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία καταργείται η 
απογευματινή Προαιρετική Ζώνη (16.15 μ.μ. − 17.00 μ.μ.).
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Β.1. Την τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) υπουργικής από−
φαση, η οποία πλέον έχει ως εξής:

Καθορίζουμε το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 961 Ολοήμερων δημοτικών 
σχολείων, τα οποία θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2011−2012 με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ): 

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00 – 07.15
07.15 − 08.00

15΄
45΄

Υποδοχή μαθητών
Πρωινή προαιρετική ζώνη

08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα

10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45 15΄ διάλειμμα

11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα

12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα

13:15– 13:25 10΄ διάλειμμα

13:25 −14:00 35΄
7η διδακτική ώρα 
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00 – 14:05 5΄
Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προ−
γράμματος 

14:05 – 14:40 35΄ φαγητό− χαλάρωση

14:40 – 14:50 10΄ διάλειμμα

14:50 – 15:30 40΄ 8η διδακτική ώρα

15:30 – 15:40 10΄ Διάλειμμα

15:40 – 16:15 35΄
9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.
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2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος
   Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο 

ΤΑΞΕΙΣ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ − − 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 10 10 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ − − 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 4 3 3 − −
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ − − − − 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ − − − − 3 3
8. ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ − − − − 1 1

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
−Εικαστικά
−Μουσική
−Θεατρική Αγωγή

(5)
2
2
1

(5)
2
2
1

(3)
1
1
1

(3)
1
1
1

(3)
1
1
1

(3)
1
1
1

10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4 4 4 4 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 4 4 4 4

12.
EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ−ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

4  4 3 3 1 1

13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2
14. Τ.Π.Ε. 1 1 2 2 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 35 35 35 35 35 35

3. Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
α. Στις τάξεις Α΄ και Β΄, η μία (1) ώρα του γλωσσικού 

μαθήματος θα διατίθεται για Φιλαναγνωσία.
β. Στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ η μία (1) ώρα του γλωσσικού 

μαθήματος θα διατίθεται για Φιλαναγνωσία.
γ. Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματι−

κών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
δ. Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη 

Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικα−
στικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον 
δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. 
Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό 
του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από 
δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και 
Β΄ τάξεις. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 
1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου 
κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντι−
κείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.

ε. Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξά−
νονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄,  Γ΄ και Δ΄ τάξεις. 

στ. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της 
Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για Χορούς.

ζ. Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και 
Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις 
υπόλοιπες τάξεις.

η. Προστίθεται το μάθημα των Τ.Π.Ε. για 1 ώρα στις 
Α΄ & Β΄ τάξεις και 2 ώρες εβδομαδιαίως στις υπόλοιπες 
τάξεις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).

θ. Στην Ευέλικτη Ζώνη/Βιωματικών Δράσεων αναπτύσ−
σονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του 
κάθε εκπαιδευτικού.

Στην Α΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα δια−
τίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα 
Αγωγής Υγείας. 

Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα δι−
ατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα 
Διατροφικών Συνηθειών 

Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα δι−
ατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα δι−
ατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.

Τις ώρες της ΕΖ/ΒΔ θα μπορούν να αναλαμβάνουν 
και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

4. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του 
ολοήμερου προγράμματος

O ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του 
Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.

5. Αναμόρφωση του ολοήμερου προγράμματος
Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο 

Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/
ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει 
τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα 
μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλι−
κοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες). 

• Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνω−
στικά αντικείμενα.

Με βάση τα παραπάνω ο σύλλογος διδασκόντων 
συγκροτεί το πρόγραμμα μαθημάτων των Ολοήμερων 
Τμημάτων έτσι ώστε να αναλογούν 2 ώρες μαθημάτων 
ανά ημέρα σε κάθε τμήμα, συνολικής δηλ. διάρκειας 
δέκα (10) ωρών. Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία 
μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις 
ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

α. Μελέτη: 
− Μέχρι πέντε (5) τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος 

διατίθενται δέκα (10) ώρες συνολικά, οι οποίες προτεί−
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νεται να γίνονται κυρίως στην Α΄ και Β΄ τάξη. Σε περί−
πτωση που η Α΄ και Β΄ τάξη στο Ολοήμερο λειτουργεί σε 
κοινό τμήμα προτείνεται να διατίθενται πέντε (5) ώρες 
μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα και οι υπόλοιπες 
πέντε (5) ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων 
στα υπόλοιπα τμήματα.

− Για έξι (6) τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος 
προτείνονται συνολικά δεκαπέντε πέντε (15) ώρες: πέντε 
(5) ώρες στην Α΄ τάξη, πέντε (5) ώρες στη Β΄ τάξη και οι 
υπόλοιπες ώρες διατίθενται με απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.

β. Αθλητισμός από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως 
για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες 
συγκριτικά με τις τάξεις Α΄, Β΄. 

γ. Θεατρική Αγωγή από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται 
κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος 
των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ανάλογα με τις δυνατότητες 
της κάθε σχολικής μονάδας.

δ. Τ.Π.Ε. από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα 
τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον 
ώρες στις νέες τεχνολογίες.

ε. Αγγλικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα 
τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ως επιπλέον 
ώρες στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

στ. Μουσική από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως 
για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Γ, 
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ .

ζ. Δεύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες . Προτείνε−
ται μόνο για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος 
των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

η. Εικαστικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως 
για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, 
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

θ. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων .Δράσεις δημι−
ουργίας και πολιτισμού από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται 
για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα 
μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές 
διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών 
αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας 
και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δρα−
στηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να 
προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές 
παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες 
για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανά−
δειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: 
λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί 
από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και 
εκπαιδευτικούς μουσικής.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το σύλλο−
γο των διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό 
Σύμβουλο, οποίος συνδράμει στην καλύτερη δυνατή σύν−
θεση και οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος. 

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχο−
λικής μονάδας μέσα από την ισχυροποίηση της άποψης 
μαθητών και εκπαιδευτικών,  ανάλογα με την εκάστοτε 
εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνομο προγραμμα−
τισμό δράσης σε επίπεδο σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το σχετικό 
πρακτικό με το Ολοήμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο 
σχολικό σύμβουλο για έγκριση και θεώρηση. 

κ. Για τη διαμόρφωσή του Ολοήμερου Προγράμματος 
των δέκα (10) διδακτικών ωρών, λαμβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω:

• Μέχρι 3 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών 
τουλάχιστον (3) διδακτικών αντικειμένων.

• Για 4 και 5 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή 
πέντε τουλάχιστον (5) διδακτικών αντικειμένων.

• Για 6 τμήματα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι του−
λάχιστον (6) διδακτικών αντικειμένων.

6. Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου 

λειτουργεί από 7:00 − 8:00, εφόσον σ’ αυτή συμμετέχουν 
από 10 μαθητές και πάνω. Η προσέλευση των μαθητών 
ολοκληρώνεται στις 7:15. Στην Πρωινή Ζώνη μπορούν 
να συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το 
Ολοήμερο Πρόγραμμα.

7. Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοή−
μερο Πρόγραμμα

Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων, από το σύνολο 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρό−
γραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται 
τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του 
πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και 
στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους 
σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό 
που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευ−
τικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχο−
λεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε 
χωριστό κτίριο.

8. Σίτιση
Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην 

παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική 
ώρα για τον Υποδιευθυντή/Υπεύθυνο του Ολοήμερου 
Προγράμματος ή τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προ−
γράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των 
μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει την 
πρώτη διδακτική ώρα του ολοήμερου προγράμματος,  
παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.

9. Αποχώρηση μαθητών
Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμ−

ματος μπορεί να γίνει:
α. Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15),
β. Κατά το χρονικό διάστημα 15:30 − 15:40, εφόσον έχει 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική 
μονάδα.

γ. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του 
Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος 
αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:15) ασχέτως αν ασκεί δι−
δακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 

Με εγκυκλίους του Υπ. ΠΔΒΜΘ, μπορεί να ρυθμίζο−
νται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, 
λειτουργίας κ.λπ. των σχολείων που εφαρμόζουν το 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε 
καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και 
διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται 
από τις σχετικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 121 (2)
Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δή−

μου Φυλής, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο ιδιωτι−
κού δικαίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Φυλής».

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107 και 109 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν 3463/2006 
(ΚΔΚ),

2. Tην εγκύκλιο 11/4569/27.1.2011 του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, σχετική με το εν λόγω θέμα.

3. Την αρ. 18536/15387/31−5−2011 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγ−
χου νομιμότητας της αρ. 121/2011 απόφασης του Δ.Σ. 
Δήμου Φυλής, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Επωνυμία της Επιχείρησης
Συγχωνεύουμε τις κοινωφελείς επιχειρήσεις «Κοινω−

φελής Επιχείρηση Δήμου Άνω Λιοσίων», «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Ζεφυρίου» και «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Κοινωνικών και Προνοιακών Προγραμμάτων 
Φυλής (ΔΗ. Κ.Ε. ΚΟΙ.ΠΡΟ.Π.Φ.)» που περιήλθαν στο Δήμο 
Φυλής σε μια κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία: 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Σκοπός
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων 
για την προστασία του εδάφους και τον έλεγχο της 
ρύπανσης.

3. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση περιοχών, κυρίως σε αυτές όπου αναπτύσσε ται 
εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μο−
νάδες επεξεργασίας αποβλήτων.

4. Λειτουργία Κέντρου Προστασίας Ζώων.
5. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 

και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με 
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή−
ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης 
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

6. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη 
αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών 
και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι−
στική ζωή της τοπικής ζωής.

7. Οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η Δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προ−
ληπτικής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών ιατρικής 
περίθαλψης, η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοή−

θεια στο σπίτι» και η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών, 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για την 
εξυπηρέτηση των μητέρων, η φροντίδα, προσχολική 
αγωγή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και απασχόλη−
ση βρεφών, νηπίων και παιδιών γενικά προσχολικής 
ηλικίας.

8. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 
αγωγής.

9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού χωρίς 
εμπορικό χαρακτήρα.

10. Οργάνωση της τοπικής συγκοινωνίας, καθώς και 
(στ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου.

11. Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και η πε−
ριβαλλοντική ευ αισθητοποίηση.

12. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα το−
πικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

13. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυ−
ση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και στο πλαίσιο 
του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

14. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυ−
ναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυν−
σή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και 
στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγο−
ρά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών Γραφείων 
Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με 
τους αρμόδιους δημό σιους φορείς και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής τους. 

15. Η υποστήριξη των ηλικιωμένων ανδρών και γυναι−
κών καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ κ.λπ.) που χρή−
ζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή 
και νοσηλευτικών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο 
την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας 
τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και 
καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

16. Η απασχόληση των παιδιών εκτός ωραρίου, η αξι−
οποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική 
οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες 
ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των 
γονέων, εξασφαλίζοντας υγιεινή και ασφαλή παραμονή 
των παιδιών σε κτίριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με το 
πρότυπο προδιαγραφών.

17. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί−
της ηλι κίας με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιω−
μένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 
σχετι κών κοινωνικών προγραμμάτων.
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18. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών 
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου.

19. Η οργάνωση δικτύου παροχής Κοινωνικών Υπηρε−
σιών στο Δήμο.

20. Ο συντονισμός των υπηρεσιών Πρόνοιας και Υγείας 
σε τοπικό επίπεδο.

21. Ο καθορισμός και η καταγραφή των Κοινωνικών 
αναγκών στο Δήμο και ο σχεδιασμός προγραμμάτων 
για την αντιμετώπισή τους.

22. Η δημιουργία υποδομών στήριξης σε άτομα ή ομά−
δες πληθυσμού και η παρέμβασή του στα κοινωνικά 
προβλήματα με ειδικευμένο προσωπικό.

23. Η πληροφόρηση των κατοίκων για τα διάφορα 
κοινωνικά προβλήματα με διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες 
και με κάθε πρόσφορο μέσο.

24. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυ−
χικής υγείας, επικοινωνίας στην οικογένεια, έγκαιρης 
διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, χρήσης εξαρτησιο−
γόνων ουσιών, βίας στην οικογένεια, παραβατικότητας 
παιδιών, επαγγελματικού προσανατολισμού.

25. Διοργάνωση βιωματικών ομάδων γονέων και ειδι−
κών διαλέξεων.

26. Κοινωνική υποστήριξη και μέριμνα σε άτομα με 
ψυχολογικά−ψυχιατρικά προβλήματα, άτομα ευπαθή 
και άτομα με προβλήματα κοινωνικής ένταξης. Η πα−
ροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας 
σε ζευγάρια και οικογένειες με προβλήματα επικοι−
νωνίας.

27. Η υποστήριξη εκπαιδευτικών στο χειρισμό μαθη−
τών με ψυχολογικά − προβλήματα συμπεριφοράς και 
μαθησιακές δυσκολίες.

28. Η υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης και Αγω−
γής Υγείας στους τομείς της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών, ψυχικής υγείας, διαφυλικών σχέσεων σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

29. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η 
συνεργασία με επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό καθώς και η ενημέρωση μέσω δια−
δικτύου.

30. Η συνεχής συνεργασία, ενημέρωση και δικτύωση 
με ιατρούς, φαρμακοποιούς, πολιτιστικούς − αθλητικούς 
φορείς, κοινωνικές − προνοιακές υπηρεσίες.

31. Ο συντονισμός των υπηρεσιών πρόνοιας σε τοπικό 
επίπεδο.

32. Η δημιουργία και λειτουργία ιατρικών υποδομών 
σε τοπικό επίπεδο και η στελέχωση τους από ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων.

33. Η συμμετοχή και η υλοποίηση δράσεων σύμφωνα 
με το πρόγραμμα «Δια βίου μάθησης» και σύνδεση με το 
εργασιακό περιβάλλον του Υπουργείου Παιδείας.

34. Περίθαλψη ηλι κιωμένων ατόμων και των δύο φύλων 
που έχουν ανά γκη προστασίας και ιδρυματικής περί−
θαλψης και έχουν ηλικία πάνω από 60 ετών. 

Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από 7μελές διοικητικό συμ−

βούλιο τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους από το δημοτικό συμβούλιο. 

Τα μέλη αυτά έχουν ως εξής:
• τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου, ένας 

(1) εκ των οποίων προέρχεται από την μειοψηφία.
• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−

χείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκο−
σι (20) εργαζομένους υποδεικνυόμενους από τη γενική 
συνέλευση αυτών.

• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιο−
χής του Δήμου Φυλής.

• Τα υπόλοιπα μέλη είναι εκπρόσωποι των δημοτών 
ή κατοίκων του δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχε−
τικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζομένους τη θέση στο διοικητικό 
συμβούλιο καταλαμβάνει επιπλέον δημότης ή κάτοικος 
της περιοχής.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμ−
βουλίου ορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των 571.368,00 € από 

το οποίο 18.000,00 € προέρχεται από την Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Άνω Λιοσίων, 473.368,00 € προέρχε−
ται από την Κοινωφε λή Επιχείρηση Δήμου Ζεφυρίου και 
το ποσό των 80.000,00 € προέρχεται από την Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών και Προνοιακών Προ−
γραμμάτων Φυλής (ΔΗ. Κ.Ε. ΚΟΙ.ΠΡΟ.Π.Φ.).

Πόροι
Πόροι της επιχείρησης είναι :
− Η χρηματοδότηση από το δήμο Φυλής για τις δρα−

στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάσει 
το αρ. 259 του Ν. 3463/2006

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του αρ. 268 
του Ν. 3463/2006

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

− Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα

− Λοιπές επιχορηγήσεις
− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−

κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους 
− Προγραμματικές συμβάσεις
Διάρκεια
Η διάρκεια λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής» ορίζεται σε 50 
έτη.

Έδρα
Ως έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επι−

χείρηση Δήμου Φυλής» ορίζεται ο Δήμος Φυλής του 
Νομού Αττικής.

Λύση
Η Δημοτική Επιχείρηση «Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−

μου Φυλής» λύεται όταν
− Παρέλθει η διάρκειά της χωρίς να παραταθεί
− Πριν τη πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεω−
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τικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονική διάρκεια άνω 
των δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα πε−
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέχονται στο Δήμο 
Φυλής. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελε−
γκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύο−
νται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσε−
ται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπι−

κού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται 
υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές 
συνέπειες.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άνω Λιόσια, 1 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ       
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

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