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Σ1ετtκd με To αVT|Kεiμεvo τoυ Θ6ματoζ σαζ πληρoφoρo0με τα εξηg
1' Δημoolε0τηκε oτo

|oυλ[ou 2009

αvαλφdβητωv κ.λπ.

:

ΦEK 127318129-6-2009 η UπoUργ|Kη απoφαoη .,Tρoπoπo1ηση τηζ Uπ,

αρlΘμ. 58930/480/1999 υπoυργlκηg απ6φαoηg <Αδεlεg oδηγηoηE αuτoκlvητωv, μoτoσtκλετΦv καt
τετρακ0κλωv (526/8.),,, αvτ[γραφo τηg oπoΙαg σαζ απoσTfλλoυμε.
2, Συμφωvα με Tη πρoαvαφερoμεvη απ6φαoη η Θεωρητlκη εξ6ταoη αγραμμdτωv,
λεlτoυργlκd αγραμμdτωv, ατoμωv με μαΘηolακ69 δυoκoλiεg (δυoλεξiα) καl 6oωv δεv γvωρiζoυv
τηv ελληvlκη γλΦooα γ1vεταl με τηv βoηΘεlα πρooωπlκΦV αKoUσT|Kιi:v με η1o τoυ MEΣΘEYo με
εκφΦvηoη TωV ερωτηματoλoγiωv τωv εlδtκΦv εγxεlρrδΙωv αυτoκtvητωv' μoToσ|KλετΦv η φoρτηγιilv.
Γlα τoυg κωφo0g η εξ6ταoη Θα γivεταr με τo o0oτημα αυτ6 xωρig ηxo.

3' Στlg YπηρεoΙεg μεταφoρΦv καl EπlκolvωvlΦv τωv N.A, τηg 1Φραg 61εl oταλεi lκαv6g
A, KατηγoρΙα
επlβατlκΦv αυτoκlvητωv καl Tευ1og B, Kατηγoρiα μoτoolκλετΦv.
Γtα τα βtβλiα αυτd ετolμdζovταl δ0o cd πoυ περlfxouv : To 6vα τo εκπαtδευτlκ6
πρoγραμμα Kα| τo dλλo τηv αυτoξloλ6γηση ToU υπoψηφioυ Kαl γ|α τrg δUo πρoαvαφερ6μεvεg
κατηγoρiεg αυτoκtvητωV Kα| μoToσlκλετιi-lv. Tα βlβλiα πωλoOvταl εξI (6) € εκαoτo καl μαζiτoυg
xoρηγo0vταl δωρεdv τα cd (δηλ' με Tηv πΦληoη εv6g εlδlκo0 βlβλioυ γ|α Tηv μoτootκλ6τα
xoρηγεΙταl καl ιivα πακ6τo με δ0o cd,s Kαl τo αυτ6 tox0εt με Tηv πΦληoη εvog εtδlκo0 βrβλioυ γ|α To
επlβατlκ6 αυτoκΙvητo). Eξυπακo0εταl 6τl με Tηv πΦληoη καl iωv δ0o εrδlκΦv βιβλiωv μαζΙ Θα
1oρηγεiται 6vα πακ6τo cd,s. Τo εlδrκ6 εγ1ειρiδlo Y|α τηV εξ6ταoη υπoψηφiωv oδηγΦv Tε0xog Γ,
Kατηγoρ[α ΦoρτηγΦv ευρ1oκεταl oτηv τελrκη φdoη παραγωγηq τoυ.
4. To cd πoυ περ161εl τo εκπαlδευτtκo πρoγραμμα απoτελεΙ6vα εργαλεΙo με τo oπo[o o
εκπαlδευτηg μπoρεiVα παρouσlαoεt με τηv βoηΘεlα εvog ,,ηλεκτρovlκoO βlβλ[oυ', τηv 0λη τωv
ΘεωρητtκΦv εξετdoεωv. EπΙoηg μπoρεi 6τol o υπoψηφloE vα γvωρiζεl τlg oρΘfg απαvτηoεtg τωv
ερωτηoεωv 6λωv τωv oxετlκΦv ερωTηματoλoγiωv τoυ MEΣΘEYo.
5. To cd πoυ περ161ε| TηV αυτoξloλ6γηoη oτηρiζεTα| σTo MEΣΘEYO Kα| o Uπoψηφloζ
μπoρεivα αξroλoγεi τlq απoκτηΘεioεg απo τηv Θεωρητlκη εκπαiδευoη δυvατ6τητε6. To πρ6γραμμα
πρooωμεtιilvε| τηV εξ6ταoη oτηv oπoiα Θα υπoβληΘoOv ol υπoψηφlol.
6. H υπo1ρεωτlκη φoiτηoη-παρακoλo0Θηση TωV UπoΧρεωτ|KΦv μαΘημdτωv εξακoλoυΘε[vα
εφαρμoζεταl oε KEΘEYO η oxoλ6g oδηγΦv.
7. H εγκατdσταση τou MEΣΘEYO ξεκΙvηoε πtλoτlκd απo τηv Yπηρεoiα MεταφoρΦv καt
EπtκolvωvlΦv τηg N,A Poδ6πηs Kα| Θα επεκταΘεΙ oε 6λη τηv xΦρα.
αρtΘμog απ6 τα Elδlκd Btβλiα Eξ6ταoηg γlα τη Xoρηγηση dδεrαg oδηγηoηg Tε01og

H Γεvlκη Δ/vτρtα
Eυαγγελ1α Toαγκα
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b
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7
Tρoπoπo(ηαη τηξ Uπ, αριΘμ. 58930/4ε}0/1999 UπoUργικfg απ6φααη9 nAδειεg oδflγηαηc αυτoκιvfτωv,
μoτooικλετι6v και τετρακιlκλωv (526/8,)
Tρoπoπo(ηαη ωq πρoq τoυg ακoπoξ τηg υrt' αριΘμ.
6465119.1?2008 απ6φααη9 τoυ Γεvικoιj Γραμματdα Περιφdρειαg Kειrrρικηg Mακεδov(αg περ( μετατρorιf6 τηq Aμιγoξ Eπι1εφηαηq Toυριατικflq
και oικovoμικr1q Av6rπυξηg Δf1μoυ Euρωπo0 αε
κoιvωφελf επι1ε(ρηoη με τηv επωvυμ(α
"Δημoτικη Koιvωφελr1g Eπι1ε(ρηαη Koιvωvικfu Aλληλεγγ0ηq (ΔH'K.E.K.A.) Δημoυ Ευρωπoιj" Ν. Kλκ(q...-..

v.
o ovωτιj

182

τoυ

τιq

6μoιεq τou

(vει

στηv υπηρ

(ΦιΘμ. βεβ. τoυ Δfμoυ X(oυ z743/10.42009)'
o YΦYnoYPΓoΣ

AΘΑΝAΣ|oΣ ΝAκoΣ

-l,-

διoρ
Σεφdg τη

Σι1ατααη Θ6oεων και

παιδευτικflq

Διo[κηαηg ατo Yπoυργ

(2)

ηq |Θ, Eκ-

Δημ6oια9

Mε υr( αριΘμ.14178n032009 απ6ιρααη τoυ YφυπouργoU
Εoωτερκι,l3v, πoυ εκδΦηκε oιiμφωvα με τιg διατdξειq τoυ

,

ι60z6

EΦHMEP!Σ τHΣ κYBEPNHΣEΩΣ (τEYxoΣ ΔEYτEPo)
(6)

Yπoγωγη επιivδυαηq τηq ετoιρε[oq MAΘ|oΣ ΠYPIMAXA
A.Ε. με 6δρo τηv
U

τoυ
(ΦEK

|ω6vη P6ιrη

v.3299/2004
3' παρ6γραφo9

U

o YΠoYPΓoΣ

1,

Mε τηv υri αριΘμ. 9027lΔBΕ1154lν'3299104/2009 απ6τoU Yπoυργoιi Av6rπυξηg, υπdγετoι ατιg διατdξειg
τoυ v. 3299/2004 (ΦΕK261lΝ2004) 6πωq ιαxιiεη dρΘρo 3,
παρdγραφog 1' περ[rπωαη ε, υπoπερ(rπωαη viii, επι6vδυαη με τα παρακdτω ατoι1ε[α:
ΕΠΩΝYM|A ΕτA|PE|AΣ

MAΘ|oΣ ΠYP|MAΧA A'E.

xΣTl(PoΝ|ΣMoΣ EoΠΛΣMo\

]ΑΡAΓΩΓHΣ ΠA Πo|oτ|KH At{A.
]AΘM|E ΣTH ΓPAλ4MH ΓTYP|MA.
ωΝ τoYBΛΩN - EκΣTxPoΝ|Σ/|oΣ
σ|P|ΑκcΝ EΠaητAΣτAΣ(Ν

ηΝτ|KElMEΝo

ηNABAΘM!ΣH ΠoloτHτAΣ ΠA.
,AΓoMEΝΩΝ ΠPoi.oΝΤΩN,H KA|

(AτHΓoP|A EΠENΔYΣHΣ

/ΠHPEΣ|ΩN
6"

ΓonoΣ EΠENΔYΣl.iΣ

XΛM ΧAΛK|ΔAΣ-AΘHNAΣ

{oMoΣ EΠENΔYΣHΣ

]o|Ωτ|AΣ

/ψoΣ EΠEΝΔYΣHΣ

547.s65,84

loΣoΣτo ΕΠ|XoPHΓHΣHΣ

30%

/ψoΣ EΠ|XoPHΓHΣHΣ

|64269,84 €

\nAΣΧoΛHΣHΣ
H περληΨη αυτη vα
Kυβερvηoεωg.

(ΔH-

u1oΣ AKPA|ΦN|ΩΝ)

{

(8)

κλετι,δν και τετρακιiκλωv (526/8,),.

o

φaη

{ΕEΣ ΘEΣE|Σ

AριΘμ.243912987

Τρoπoπo[ηαη τηq Uπ' αριΘμ. 58930/480n999 υπoυργικfq
απ6φoαηq "Aδειεg oδfγηαηc αυτoκιvητωv, μoτoσι-

,E1oιrιαg

METAΦoPΩN KA| EΠIKo|ΝΩN|ΩN
υπιiψη:

Tιg διατ6ξειq:
α) τηq παραγρdφoυ 2 τoυ 6ρΘρoU 7 τoU π.δ. 19/95
(15/A,)
"flρogαρμoYf τηg voμoΘεα(αq πρog τηv oδηγ[o
91l439lΕoK τoυ Συμβoυλ[oυ τηq 29.7.199.1, 6πω9 ια1ιiει
β)τoυ 6ρΘρoυ 18 τou v.3710/2008 (Δ6l^,) "Pυθμ(oειg
για Θ6ματα μεταφoρι6v και dλλεq διατdξειg,
γ) τo εδ6φιo δ τηq παρ.7, τoυ dρΘρoυ 94 τoυ v.
2696n999 (57lA,) 6πωq τρoπoπoιημdvog ια1ιiει
δ) τoυ 6ρΘρou 90 τoυ Kιilδικα voμoΘεo(αg Yιo τηv
Kυβ6ρvηαη και τα Kυβερvητικd oργαvα, πou κυριilΘηκε
με τo 6ρΘρo πρι6τo τoυ π.δ. 63/2005 (gs/A,)
ε) τηq παρ' 5 τoυ αρΘρoυ ]6 τoυ ν,246511997 (28lA')
"Θ6ματα αρμoδι6τητα9 τoυ Yπoυργε[oυ Mεταφoρι,δv
και Eπικoιvωvιιilv,
2 Την υrt αριΘμ. oικ. 58930/480/1999 (526/8,) απ6φoαη
τoυ Yπoυργoιi Mεταφoρι6v και Eπικoιvωvιιbv
"Aδειεq
oδfγηαηc oυτoκιvfiτωv, μoτooικλετιδv και τετρακιjκλων", 6η69 τρoπoπoιημdvη ια16ει
1.

3'

To υπ, oριΘμ. Φ7fl92147342lΓ1128.42009 dγγραφo τoυ

Yπouργεfoυ EΘvικfg Πoιδε(αq και Θρηακευμ6τωv με τo
oπo[o παρi1oιrτoι διευκριv(oειg περ[ αγγραμμdτωv κoι
αvαλφ6βητωv πoλιτι6v.
4. To γεγov6q 6τι απ6 τηv εφαρμoYft τηq απ6φqσηq
αυτf1g δεv πρoκαλε(ται δαπdvη αε β6ρoq τoυ κρατικoιj

0

στηv Eφημερ ιoα

πρoUπoλoγιoμoιJ, απoφαα(ζoυμε:

Mε ειrroλf1 Yπoυργoιi

Aρθρo

H Πρoi.αιαμ6vη ΔιειiΘυvαηq κ,q.α.
E|PιIΝH Π|τTAPA

---+-

Διoριαμξ

YπαMl1λoυ

,

(η

1

AιrrικαΘ(o-rαται τo dρΘρo 20 τηq υri αριΘμ. oικ.
58930/480i999 (526lB,) υπoυργικdq απoφdoειq
"Aδeιεq
oδηγηαηq αυτoκιvf1τωv, μoτooικλετιiv και τετρακιiκλωv,
6πωq ιi1ει τρoπoπoιηΘε(με τιg υπ, oριΘμ. 68o24t5πgl2ooo
(1326 l B' )' 62611 Π 251 l ?0 01

( 1

299/8, )

κα

ι

41 0

949) υπoυργικdq απoφdoειg, ωg εξf1g:

-

O?45

O

4 l 20

05 (B,

αAρΘρo 20

Θεωρητικη εξ6τααη αγραμμ6τωv, λειτoυργικd αvαλφdβητωv, ατ6μων με μαΘηoιoκdg δυoκoλ[εq (δυoλεξ(α),
κωφιiv κoι 6αων δε γvωρ(ζoυv ηv ελληvικfi γλιioαα
1. oι υπoιpfφιoι oδηγo( πoυ 61oυv δηλιioει αγρdμμoτoι η λειτoυργικ6 αvαλφ6βητoι oOμφωvα με τηv παρ. 3
τηg παρoιiααq ωq και dτoμα με μαΘηoιακiq δυoκoλ(εg
(π.x. δυαλεξfu) κατd ηv εξεταατικη διαδικαα[o Yια τηv
απ6κηoη dδειoq oδfYησηc αυτoκιvfiτωv f μoτooικλε-

19.122008 (επoμ6vη τηq ημeρoμηvfαq απoφo[τηαf1q

τoυ
oπ6 τη Σ1oλfl) για κdΘε oυvdπεια, περλoμβαvoμdvωv
και τωv απoδo1ι6v τoυ, κot εφoρμoγf1 τωv διατ6ξεωv
τoυ 6ρΘρoυ 11 τoυ v. 1877l199o'
(AριΘμ. βεβ. Y.Δ.E, Yπoυργε(oυ Aπαo^16ληαη9 κoι Koινωvικf6 Πρo αrαo(αg 2209 l21.5.2o o9).

o Γεvικ6g Γραμματιiαq
ΔHM. MAMMΩNAΣ

τdlv f φoρτηγι6v, uπoβdλλovται σε Θεωρητικf εξiταση με.η βoηΘεια πρooωπικιilv ακoυατικc6v με f1xo τou
M.Σ'Θ.Ε.Y.o., με εκφιδvηαη τωV ερωτημoτoλoγ[ωv τωv
ειδικι.riv εγ11ειριδ [ωv, αuτoκιvfτωv' μoτoαικλετι6v η φoρτηγοiv αvτ[ατoι1α. o διαΘdαιμoq xρ6voq για κdΘε ερωτηματoλ6γιo καΘoρ(ζεται oε 50, για oυμπλfiρωαη τoυ
ειδ ικoιj eρωτηματoλoγ (oυ κατηγoρ [og αυτoκιvf1τωv και
25. γιo τηv oυμrιλf1ρωαη τωv ειδικιiν ερωτηματoλoγ(ωv
μoτooικλετιilv και φoρτηγι6v.
2. Τo ειδικ6 ερωτηματoλ6για ε[vαι,
α. Eιδικ6 Eρωτημoτoλ6γιo γιo τηv κατηγoρ(o Aυτoκιvητωv: (KoK - EΠIBAT|KO) 3O ερωτηoειq και Xρησι-

EΦHMEPlΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ (TEYxoΣ ΔEYτEPo)
μoπoιε(ται Yιo 6σoυq ζητoιjv γιo πριilτη φoρ6 6δειo
oδηγηαηc κoτηγoρ(og A η B.
β. Ειδικ6 Eρωτηματoλ6γιo για την καηγoρ[o μoτoσικλετιiv: (MoToΣlKΛEτA) 10 ερωτηoειq και 1ρηoιμoπoιε(τcιι για <iooυq ζητoUv, γιo πριilτη φoρ6 dδεια oδiγηαηs,
κατηγoρ(oq A
γ' Ειδικ6 Eρωτηματoλ6γιo γιa ην κατηγoρ[α φoρτηγιiv: (ΦoPTHΓo) 10 ερωτησειq κcιι 1ρηαιμoπoιε[ται για
6ooυq κατ61oυv 6δεια oδiγηαηq B κατηγoρ[oq τoυλ6χιστoν και ζητoιiv επ6κτoαf1 τηq στηv κατηγoρ(α Γ.
3, Aγρ6μματoι και λειτouργικd ovαλφ6βητoι για τηv
εφαρμoγf1 τηq πρoηγoιlμενηq παραγρdφoυ τoυ παρ6vτoq
6ρΘρoυ, Θeωρojrιrrαι 6αoι,Eλληvεq πoλ(τeq τo δηλιilooυv

ατηv A[τηαη-YπειiΘυvη δflλωαη τoυ v. 1599fi986 πoυ
υπoβdλλεται για αρ1κf1 dκδoαη Δελτ(oυ Εκπα[δευαηq
Eξ6τααηq (Δ.E'E.), ατην αρμ6δια Yπηρεo(α Mεταφoριiv
και Eπικoιvωvι6v τηq Noμαρxιακfiq Aυτoδιo(κηαηq.

Aτoμα με μαΘηoιακdg δυακoλ[εq (π.1. δυoλεξ(α) πρdπει vo υπoβ6λλoυv με ηv A(τηαη-Yπει1Θυvη δtiλωαη
4.

και α1ετικd πιστoπoιητικd oιiμφωvα με τα oρζ6μεvα
.|541/9,)

αηv υri

αριΘμ. 43206/6028 ln'7 20 08 (ΦEK
κoιvη
υπoυργικη απ6φoαη τωv Yπoυργι6v oκovoμ(og και oικoνoμικιδv και Mεταφoριilv και Eπικoιvωvιιilv, 6πωq ια1ιiει.

5. oι υπoψf1φιoι ΠoU e(vαι κωφo( και αγρdμματoι εξετ6ζoιrrαι με τη (δια διαδκoα(α με αυτf1 τηq παρ. 1 τoυ

παρ6ιrroq 6ρΘρoυ και με ηv πcιρouσ(α διερμηv6α κωφιiv,
o oπo[oq πρoσ6ρχεται με φρoιrι(δo τoU εvδιαφερoμ6voυ.
Avτ( o υπoιpfμpιoq Vo Χρησιμoπoηoει τo πρooωπικd ακoυαrικ6, o διερμηvdoq εξηγε[ αrov κωφ6 τα α1tiματα κoι
τo κε(μεvo πoυ εμφαv(ζεται στrlv oΘ6η αη νoηματκf
γλι6ooα και o υπoψf1φιoq επλ6γει η oωαrf απdrηαη.
6. oι υπoι|rμpιoι πoU πρod'ρ1oιrιαι απ6 ηv oλλoδoπf1

ovεξαρητωq υrηκo6ητα9 (dΜηvεq

ηv ελληvκf

i

ξivo$ και δε ψωρ(-

γλιilooα, διivαντoι vo εξeτ6ζoιrroι μ6oω
τoυ M.Σ.Θ.E.Y'O., oε μ(α απ6 τιg ξdvεg γλιiooεg πoυ ε[ναι
διαΘ6oιμεq' oooι απ6 αυτoξ δεv γvωρ(ζoυv κdπoια oπ6
τιg διαΘ6oμεq ξ6vεq γλιilooεg τoυ αυαηματoq, διwovroι
vα εξeτdζoιπαι με ηv [δια διαδικαo(α πoυ ακoλoυΘε[τqι
για τoυq αγγραμμdτoυξ με τo αιiαημo rιεlυ περιγρ6φεται
αην παρ6γραφo 1 τoU παρ6ιrroq dρΘρoυ.
7. Για κ6Θε μ[α απ6 τιq πρoovoφερ6μεvεq περιπτιiαειg,
o εκπαιδευτf6 υπoψηφiωv oδηγdlv Θα δηλιivει σε υπεJζoυν

Θυη δηλωαη τoυ

v.1599/1986 6τι για εκπα[δευαη.τoυ
υπoι}ηφ[oυ 1ρηαιμoπoιf1Θηκε τo σJστημα με ακoυατικ6

και f11o τωv ειδικ6v ερωτηματoλoγ(ωv.
8. Γιo υπoι!flφιo πoυ δηλιivει ιpευδιig τηv μη ψιilαη ηg
ελληvικrη γλιilooαg f1 τηq διoτιΘ6μεvηq στo MEΣΘEYO
ξdvηq αιrr(αroιχo κoι oυτ6 oπoδειxΘεfαπ6 τηv Yπηρεα(α
Mεταφoριilv και Eπικoιvωvιιilv η oπoιoδfπoτε ελεγκτικ6
μη1ανιoμ6, η 6δεια oδfrγηΦs τoυ ανακαλε(ται και επιτρ6πεται vo αιτηΘε( εκ vioυ απ6κτηαη dδειαg oδηψ1αηs
μετd απ6 δι6ατημα εv6s (.|) ιiτoυq απ6 ηv ημερoμηv[α
τηq αvdκληofig τηq υπoβdλλovrog 6λα τα απαιτoιjμεvo
oπ6 τηv ισχιioυσα voμoΘεo[α δικαιoλoγητικ6,.
,AρΘρo

ιo1ξ

2

τηg παρoιiooq απ6φoαηq αρx(ζει απ6 τηv
δημoα[ευαf1 τηq σηv Eφημερ[δα τηg Kυβερvf1oεωq'
H απ6φoαη αυτη vα δημooιευΘε[ αrην Eφημερ[δα τηg
1.

H

Kυβερvηoεωq.

AΘivα,

.15

|oυv[oυ 2009

o γnoYPΓoΣ

EYP|Π|ΔHΣ ΣτYΛlAN|ΔHΣ

AριΘμ.2894

16027

τρδδπδΓηση ωq πρoq τoυg oκoπoιiq τηg υπ,

(9)

oριΘμ.

6465Λ9.122008 αn6φααηq τoυ Γεvικoιj Γραμματιio
Περιφ6ρειo9 Kειrrρικ16 Mακεδov(og περ[ μετατρorrη τηq Aμιγoιiq Eπι1ε(ρηαηg Toυριαιικflq και oικovoμικfg Avdπτυξηq Δημoυ ΕυρωπoJ oε κoιvωφελf1
επι1ε(ρηαη με τηv επωvUμ(α "Δημoτικf1 Koιvωφεληq
Eπι1ε(ρηαη Koιvωvικf1g AMηλεγγιiηq (ΔH.K.E.κ.A.) Δflμoυ Eυρωπoιl, Ν. Kλκ(q.

o ΓENlKoΣ ΓPAMMAτEAΣ

ΠEPlΦEPE|AΣ KΕNτPlKHΣ MAKEΔoΝlAΣ

,E1oιrιαq
1)

υπ6ψη:

Tιg διατdξειg:

α) Tωv riρΘρωv 252,253' 254 και 269 τoυ v.3463/2006
(ΦEK 114 /A,/B.62006) "Kιlρωαη τoυ Kιδδικα Δημωv και

Koιvoτητωv,.

β) Tιg διατ6ξειq τηg παρ.10 τoυ 6ρΘρoυ 6 τoυ ν.
2503Λ997 (ΦEK 107 A,) "Διo(κηαη, oργ6vωαη, ατελd1ωση τηq Περιφdρειαq, ριjΘμιαη θeμ6τωv για τηv τoπικf1

αυτoδιo(κηoη κoι dλλεq διoτ6ξειg,,
γ) Tιq διατ6ξειq τηq παρ. 3 τoU 6ρΘρoυ 90 τoυ π.δ.
63/2005 (ΦEK 98 A,): Kωδικoπo[ηαη τηq voμoΘεo[αq γιo

τηv Kυβ6ρvηαη κoι τα κυβερvητικd 6ργovα πoυ αφoρoιJv
τov dλεγ1o τωv δαπαvιiν πoυ πρoκαλoιiv oι καvovιατικdq διoικητικdq πρdξειq.
2) Tηv υri oριΘμ 6465,{9.122008 (ΦEK 28z8.11722009)
απ&poαf1 μαg περ( μετατρorιη τηq αμιγoξ Δημoτκη
Eπιxeβηoηg με ηv επωvUμ(α *Aμιγη Eπι1εβηαη Toυρι
αικι1q και oικoνoμκfu Avdrπυξηg Δl1μoυ Eυρωπoω αε
κoιvωφελη επγεiρηαη τoυ 6ρθρoυ ?52τoυ v.34632006 με
ηv επωwμ(α "Δημoτκf1 Koιvωφeλη Eπι1εβηoη Koιvωvμ
κη Aλληλεγγηq (ΔH.KE.KΛ)Δημoυ Eυρωπoιj, N. Kλκ(q.
3) Tηv υπ' αριΘμ. 82/2009 απ6φααη τoυ Δημoτικoι1
Συμβoυλ(oυ τoυ Δημoυ Eυρωπoιi πoυ oφoρd στηv τρoπoπo(ηαη ωq πρoq τoυq σKoπouq τηq Uπ, αριΘμ.167/2008
6μoιoq περ( μετατρoπis ηs Aμιγoη Eπιxε(ρηαηq Toυριατικf1g και oικovoμικl6 Aν6πτυξηq Δf1μoυ Eυρωπoιi
oε κoιvωφελf1 επι1ε(ρηαη με τηv επωvυμ(α nΔημoτικi1
Koιvωφελf6 Eπι1ε[ρηαη Koιvωvικflg Aλληλεψιiηq (ΔH.
K.E.K.A.) Δf1μoυ Euρωπoιi, Ν. Kλκ(q,
4) Tηv uri αριΘμ. 8063/30l02008 απ6φααη τoυ Γεvικoιj
Γραμματιiα Περιφ6ρειαq Kειrrρικf6 Mακεδov(oq, πoυ δημoσιειiιη Kε ατo Φ EK 2317 l τ.B. 113'11 20 08 πε ρ ( "αvdΘ ε αηg

αρμoδιoτfτωv σε Urηρεσ(εg τηq Περιφιiρειoq Kεvτρικf1q

Mακεδovfαg και μεταβ(βααη τou δικαιι6μoτoq Uπo-

γρoφfls "Mε ειrroλf1 Γεvικoιj Γρoμματ6α, απoφ6oεωv,
εγγρdφωv κoι 6λλωv πρ6ξεωv αrov Πρo'(αr6μεvo τηq
Γεvικηq ΔιεUθυvαηq, αro υq Πρoi,αrαμ6voυg ΔιευΘιjvoεωv,
Tμημdτωv και Γραφε(ωv τωv Yπηρεoιιiv τηg Περιφ6ρειαq Kειrrρικfq Mακεδov(oq", απoφασ[ζoUμε:
Tρoπoπoιo0με τηv Uπ, oριΘμ. 6465/19.122008 απ6φααη
μαq (ΦEK 2saBι722009) περi μετατρoπηq τηq αμιγoη
Δημoτικf6 επι1ε(ρηαηq με τηv επωvυμ[o "Aμιγηg EπιXε(ρηση Touριαrικf6 κoι oικovoμικiq Av6rπυξηq Δiμoυ
Eυρωπoιi, αε κoιvωφελη επι1ε(ρηαη με τηv επωvυμ(o
(ρηαη Ko ιvωvικηq Aλληλεγ"Δημoτικf1 K o ιvωφελf1q Eπι1ε
γιiηq (ΔH.K.E.K.A.) Δiμoυ Eυρωπoιi" N' Kιλκ(q, ωq πρoq

τo μ6ρoq αυτηg πoυ αφoρd σrouq σKoπoξ, απαλε(.
φovταq τov oκoπ6 τηq πoρ, 3.3 "H μ6ριμva για τηv
αrηριξη αατ6γωv και oιKovoμικ6 oδJvατωv δημoτιilv

με τηv πoρoΧfl Xρηματικιi:ν βoηΘημdτωv, ειδιilv διαβ[ωσηq και περ[Θαλι}ηg oε κατo(κoυq πoυ αvτιμετωπζoυv

