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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).

2

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2022 στο Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μεραμβελλου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53173
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων
σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «Δομή
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β) της περ. δ’ της παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ
κ.λπ.» (Α’ 136),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
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δ) του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114), και ιδίως του άρθρου 83 αυτού,
ε) του ν. 4412/2016 «Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
στ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), ιδίως του άρθρου 186 αυτού,
ζ) του άρθρου 45 του ν. 4937/2022 «Ψηφιοποίηση των
διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση
της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων
εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),
η) του άρθρου εβδόμου και του άρθρου ενάτου του
ν. 4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος
2012-2013 (Α’ 171)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 206),
θ) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82),
ι) του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 59),
ια) του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία” Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ
της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 194),
ιβ) του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Α’ 159),
ιγ) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268),
ιδ) του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του
ν. 711/1977 (Α’ 284) “Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων” και άλλες διατάξεις» (Α’ 276),
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ιε) του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57),
ιστ) του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
ιζ) του β.δ. 306/1973 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον των διατάξεων των ν.δ. 634/1970 και 1245/1972
περί ολικής ή μερικής απαλλαγής προσώπων τινών της
υποχρεώσεως καταβολής κομίστρου κατά την διακίνησίν των διά λεωφορείων αυτοκινήτων» (Α’ 90),
ιη) του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιθ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
κ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
κα) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
κβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180) σε συνδυασμό με το άρθρο 12
του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),
κγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151)» (Α’ 119),
κδ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
κε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
κστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
κζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κη) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κθ) της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
λ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
λα) της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
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ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,
λβ) της υπ’ αρ. 317/22.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),
λγ) της υπό στοιχεία 10645/ΓΔ4/22.1.2018 υπουργικής
απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 120),
λδ) της υπ’ αρ. 17910/1225/2014) υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και
αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» (Β’ 2129),
λε) της υπό στοιχεία Α79574/5488/16 υπουργικής απόφασης «Ιατρικό πιστοποιητικό της παρ. 4 του άρθρου 95
του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση
ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου
κατά τον ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587),
λστ) της υπ’ αρ. 2/45552/0026/31.07.2001 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών δαπανών του
Δημοσίου για μεταφορά μαθητών Π/θμιας - Δ/θμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1066),
λζ) της υπ’ αρ. 191290/2022 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ)» (Β’ 3136),
λη) της υπό στοιχεία 95030/ΓΔ4/15.06.2017 υπουργικής
απόφασης «Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών» (Β’ 2073),
λθ) της υπό στοιχεία Υ1α/76785/12.10.2017 υπουργικής απόφασης «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή
και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους
δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς» (Β’ 3758),
μ) της υπό στοιχεία Γ12/2022 γνώμης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
σύμφωνα με την υποπερ. (γγ) της περ. γ’, της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).
2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/96/28.07.2022
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 7.000.000 €
περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων
Περιφερειών, η οποία θα καλύπτεται από τους αποδιδόμενους σε αυτές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50025/2018 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»
(Β’ 4217), ως εξής:
1. Τροποποιούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί της
περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής:
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και
των Δήμων:
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α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και
ΕΠΑΛ».
2. Τροποποιείται το εδάφιο πέμπτο της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής:
«Οι μαθητές εγγράφονται: α) σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει
του π.δ. 79/2017 και της υπ’ αρ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018
(Β’ 120) υπουργικής απόφασης, β) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
για την εισαγωγή των μαθητών στις οικείες σχολικές
μονάδες».
3. Τροποποιείται το εδάφιο πρώτο της παρ. 4 του άρθρου 1 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη
μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από
συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο
που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση χωρίς τους χιλιομετρικούς
περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την
προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται
από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
4. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των καλλιτεχνικών καθώς και των
πρότυπων και πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής
τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, εφαρμοζομένων των χιλιομετρικών περιορισμών της περ. Β
της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με δημόσια
σύμβαση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του άρθρου 2, χωρίς την τήρηση της σειράς προτεραιότητας που τίθεται
στην παρ. 1 του άρθρου 2».
5. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως
εξής: «β. Τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά
κατηγορία εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ, καλλιτεχνικά σχολεία, και πρότυπα και πειραματικά σχολεία)».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 72
(2)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2022 στο Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μεραμβελλου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Την περ. ιδ του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β του
ν. 4354/2015 (Α’ 176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο
εφαρμογής του υπάγονται οι υπάλληλοι των γενικών και
τοπικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων,
β) την υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δευτέρου βαθμού των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’
του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7,
γ) την παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
δ) Την εισήγηση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως ακολούθως: ο οργανισμός μας
λειτουργεί με ένα και μοναδικό τακτικό υπάλληλο Διοικητικό (Δ.Ε.) για την κάλυψη των παγίων, διαρκών και
επειγουσών αναγκών του σε επίπεδο μηχανοργάνωσης,
διοίκησης, διαχείρισης και γραμματειακής υποστήριξης, πέραν όμως των καθοριζόμενων αρμοδιοτήτων του
και ελλείψει Διευθυντού χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα
που προκύπτουν για τον οργανισμό μας, υποχρεωτικά
παρευρίσκεται σε όλες τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ ως πρακτικογράφος οι οποίες πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες και μετά το πέρας
λειτουργίας του κανονικού ωραρίου του.
Επίσης παρευρίσκεται ως πρακτικογράφος στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γ.Σ. οι οποίες πραγματοποιούνται ημέρα Κυριακή.
Αρκετές είναι οι φορές που χρειάζεται να παραμείνει
στο γραφείο του οργανισμού μας για διεκπεραίωση αρκετών θεμάτων και ειδικότερα την περίοδο λειτουργικής
αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο την οποία
τα έργα λειτουργούν επί 24ωρης βάσης (σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Κανονισμού Άρδευσης).
ε) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν συνεπάγεται
επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεως» και κατόπιν των ανωτέρων το σώμα αποφασίζει ομόφωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Ειδικότερα, για το Β’ εξάμηνο του 2022 απογευματινή
υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής
εργασίας μέχρι 120 ώρες και μέχρι 96 ώρες υπερωρι-
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ακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες στον
Εμμανουήλ Δημ. Κουρίνο μοναδικό τακτικό υπάλληλο
του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου με Βαθμό Δ’ του Κλάδου Δ.Ε.2
Διοικητικού και μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες,
β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Κασωτάκης Κωνσταντίνος
και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των
ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022,
καθίσταται το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Τεύχος B’ 4294/11.08.2022

Η δαπάνη που θα προκύψει από την υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων Διακοσίων Πενήντα (1.250,00 €) συνολικά και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑ 01.21 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2022 του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Νικόλαος, 8 Αυγούστου 2022
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
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