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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2191−Α1
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10413−Α1/16−09−2008,
απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή
Σύγκλιση στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσε−
ων» του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22−04−2005).
β) Του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα των άρθρων 3, 4, 6
και 7 αυτού (ΦΕΚ 267/τ.Α/03.12.07) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ) Της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρι−
σης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/
T.B/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό
22840/ΔΙΟΕ 1091/21.05.08 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
41637/ΔΙΟΕ 769/8.12.2000» (ΦΕΚ 1502/Β΄/8.12.2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κοινής υπουργικής απόφα−
σης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία
της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινω−
νία της Πληροφορίας», με σκοπό την αναδιάρθρω−
ση, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007,
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία
μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση».
2. Την υπ’ αριθμ Ε (2007) 5339/26.10.2007 απόφασης
της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περι−
φέρειες της Ελλάδας − CCI2007GR161PO002,
3. Την Αριθμ. Πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ46/τΥ,Ο.
Δ.Δ./09.02.2010) απόφαση Ορισμού του Ειδικού Γραμμα−
τέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν.
4. Την υπ’ αριθμ. 30471/ΔΙΟΕ 1276/13.07.2010 (ΦΕΚ 1129/
Τ.Β/23.07.2010) απόφαση Μεταβίβασης Δικαιώματος Υπο−
γραφής Εγγράφων με «εντολή Υπουργού» στον Ειδικό
Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο
της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης και στους Προϊστα−
μένους των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 50259/ΔΙΟΕ 2101
(ΦΕΚ1825/Τ.Β/22.11.2010).
5. Το ΠΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/07.10.2009) περί Ανα−
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−

17896

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με
τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας
του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας».
6. Το ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τΑ/05.11.2009) περί Καθορι−
σμού και Ανακατανομής Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,
αποφασίζουμε:
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου xiν, του άρθρου 3
της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 10413−Α1/18−19−2008 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που σύμφωνα με τους κανόνες του
εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται η
δυνατότητα προκαταβολής ο Ενδιάμεσος Φορέας Δια−
χείρισης διενεργεί διοικητική επαλήθευση στην αίτηση
του δικαιούχου (επενδυτή), με την οποία επιβεβαιώνο−
νται σωρευτικά ότι:
(α) προσκομίζεται τουλάχιστον ισόποση εγγυητική
επιστολή από χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα,
(β) διασφαλίζεται ότι θα καλυφθούν από τις δαπάνες
που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στα πλαίσια
της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου/ της ενίσχυ−
σης και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή
λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας το
αργότερο τρία έτη μετά το έτος καταβολής της προ−
καταβολής,
(γ) τηρούνται τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου καθε−
στώτος ενίσχυσης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αριθμ. Φ.6/278/56068/Γ1
(2)
Καθορισμός τύπου Βεβαίωσης Παρακολούθησης
Νηπίου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την § 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την § 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997
(ΦΕΚ 188Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 73 § 1 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α), «Ανα−
διάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχα−
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» με το οποίο
αντικαταστάθηκε η § 3 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ
167Α), όπως είχε τροποποιηθεί από τις διατάξεις του
άρθρου 10, § 1 στοιχείο α’ του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156Α).
3. Το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α) «Θέματα
προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις της με αριθ. 1120/Η/7−1−2010 απόφασης
(ΦΕΚ 1Β) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
6. Τη με αριθ. 7/2011 Πράξη του Τμήματος Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθη−
σης Νηπίου, για τα νήπια υποχρεωτικής φοίτησης (Α΄
ηλικίας), ως το συνημμένο υπόδειγμα:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Μαΐου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 7073
(3)
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) «Ανάπτυ−
ξη Ιαματικού Τουρισμού και άλλες διατάξεις».
2. Το Μέρος Πρώτο του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρμο−
διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
θέματα τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις
για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/Α) «Περί ειδι−
κών τουριστικών λεωφορείων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
8. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού».
10. Την υπ’ αριθμ. 523060/27−6−1995 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. «Εννοιολογικός προσδιορισμός
και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης
του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν οδικές μεταφορές τουριστών» (ΦΕΚ
603/Β).
11. Το ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργεί−
ται η υπ’ αριθμ. 523060/27−6−1995 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ε.Ο.Τ. «Εννοιολογικός προσδιορισμός και κα−
θορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις που πραγματοποι−
ούν οδικές μεταφορές τουριστών» (ΦΕΚ 603/Β).
Άρθρο 2
1. Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.) είναι τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του
Ν. 2160/1993, όπως ισχύει, που έχουν στην κυριότητα, νομή

ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεω−
φορεία του Ν.711/1977, όπως ισχύει, και δεν είναι τουριστικά
γραφεία του Ν.393/1976 (ΦΕΚ 199/Α) όπως ισχύει.
2. Οι Τ.Ε.Ο.Μ. αναλαμβάνουν με ολική εκμίσθωση των
ειδικών τουριστικών λεωφορείων τους τη διενέργεια:
α) του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων (δ), (ε),
(στ) και (η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.711/1977, όπως
ισχύει, σύμφωνα την παρ.5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου
και β) του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων (α), (β),
(γ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.711/1977, όπως
ισχύει, για λογαριασμό τουριστικών γραφείων, σύμφωνα
την παρ.4 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 3
1. Για τη λειτουργία Τ.Ε.Ο.Μ. απαιτείται Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται από την οικεία Πε−
ριφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (EOT) και είναι αορίστου διάρ−
κειας.
2. Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλεται στην οικεία
Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. αίτηση − δήλωση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:
α. Άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 346/2001.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκ−
δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί−
ας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβα−
σης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων
που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό
αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή
αρχή.
γ. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω
δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδί−
δεται από ημεδαπή αρχή.
δ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσί−
ων ευρώ (300,00 €) πλέον χαρτοσήμου υπέρ Ελληνι−
κού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε
Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) του εν λόγω ποσού μεταφέρεται από το Ελληνικό
Δημόσιο στον προϋπολογισμό του EOT σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 32 του
Ν. 3498/2006.
ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ του Ταμείου
Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοι−
νής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €)
το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025−54
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.
3. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου
κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν
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την έδρα τους σε άλλο κράτος− μέλος της Ε.Ε. υποβάλ−
λουν, αντί των δικαιολογητικών (β) και (γ) της προηγού−
μενης παραγράφου 2, ισοδύναμα έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους−μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη κατα−
δίκη για τα ανωτέρω αδικήματα και η μη κήρυξη σε
πτώχευση. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν
προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το
πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση ή το απόσπα−
σμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικα−
τασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου
δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμό−
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση
ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παρο−
χής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.
Η δήλωση περί μη κήρυξης σε πτώχευση μπορεί επίσης
να δοθεί ενώπιον αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Τα έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω
δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών
μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Τα δικαιολογητικά (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου
αυτού υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. κάθε
πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής
των δικαιολογητικών αυτών αφαιρείται το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας
ΠΥΤ του EOT. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναζητούνται
υπηρεσιακά εφόσον εκδίδονται από ημεδαπή αρχή.
5. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφο−
νται στο Ε.Σ.Λ. δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και
προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαι−
ολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση του Ε.Σ.Λ..
Ομοίως δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού
αριθμού των ειδικών τουριστικών λεωφορείων.
6. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη υποβολή
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Σε
περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητι−
κών του παρόντος άρθρου, η προθεσμία των δέκα 10
ημερών υπολογίζεται από την ημέρα που αποδεδειγμέ−
να περιέλθει το αυτεπαγγέλτως αναζητούμενο δικαιο−
λογητικό στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας επι−
βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 15 του
Ν.711/1977 όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Τα Ε.Σ.Λ που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις ΤΕΟΜ
πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακο−
λουθούν να ισχύουν και η ανανέωση των δικαιολογητι−
κών των οποίων η ισχύς λήγει γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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Αριθμ. 5347
(4)
Διορισμός Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γγ του Π.Δ.
142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 9 παρ 15 και 16 Ν.2307/95.
4. Την αριθ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/Β/22−12−
10) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθ. 127080757510/εγκ. 65/31−12−2010 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την αριθμ. 25/3−1−2011 απόφαση του Δημάρχου Αλε−
ξανδρούπολης, σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων
Ληξιάρχων για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλε−
ξανδρούπολης.
7. Την αριθμ. οικ. 684/11−01−2011(ΦΕΚ 88/Β/31−01−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν−
σης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε ληξίαρχους στις Δημοτικές ενότητες του
Δήμου Αλεξανδρούπολης τις παρακάτω υπαλλήλους:
1. Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, την υπάλληλο
Τσιακυρούδη Τριανταφυλλιά του Δημητρίου, του κλάδου
ΠΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Β΄.
2. Δημοτική Ενότητα Φερών, την υπάλληλο Ρίγγου
Άρτεμις του Αριστείδη, του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού −
Οικονομικού με βαθμό Γ΄.
3. Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης, την υπάλληλο
Καρασάνη Σοφία του Ηλία, του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού
με βαθμό Α΄.
Κάθε προγενέστερη απόφαση περί ορισμού ληξιάρ−
χων ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 28 Μαρτίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 5554
Διορισμός Ληξίαρχου Δημοτικής Ενότητας
Μεταξάδων Δήμου Διδυμοτείχου.

(5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γγ του Π.Δ.
142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 9 παρ 15 και 16 Ν.2307/95.
4. Την αριθ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/8/22−12−10)
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθ. 127080/57510/εγκ. 65/31−12−2010 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την αριθμ. Α−80/25−1−2011 απόφαση του Δημάρχου
Διδυμοτείχου, σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων
Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων του
Δήμου Διδυμοτείχου στη δημοτική υπάλληλο Παπαδο−
πούλου Σοφία του κλάδου ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ.
7. Την αριθμ. οικ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β/31−01−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν−
σης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε ληξίαρχο στη Δημοτική Ενότητα Μεταξά−
δων του Δήμου Διδυμοτείχου την υπάλληλο Παπαδο−
πούλου Σοφία του Κοσμά, του κλάδου ΔΕ 38 Χειριστών
Η/Υ, με βαθμό Γ΄.
Κάθε προγενέστερη απόφαση περί ορισμού ληξιάρ−
χων ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 28 Μαρτίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 4464
(6)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας έτους
2011 του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010 )
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το με αρ. 148/2010 Π.Δ. «Οργανισμός της Περιφέρει−
ας Στερεάς Ελλάδας».
3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/ΦΕΚ 154 Α΄.
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 Α΄.
5. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α΄.
6. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α΄.
7. Την αρ. 183294/30−3−2010 απόφαση του Υ.Π.Α.Α.Τ.
(Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κομένου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011,
τις απογευματινές ώρες καθώς και Κυριακές και αργίες
λόγω της φύσης του προγράμματος.

9. Την αρ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια
της δακικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαρτίου έως 31η
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού που ασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011
ένα μήνα πριν από την δημοσίευση της παρούσης έως
και 31η Δεκεμβρίου 2011 ως κατωτέρω, σύμφωνα με την
αρ. 183294/30−3−2010 απόφαση του Υ.Π.Α.Α.Τ.
1. Δ/ντής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες
250.
2. Επόπτης Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες
400.
3. Λογιστής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες
300.
4. Γραμματέας Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέ−
σιμες 120.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης καθη−
μερινών και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλ−
ληλο θα γίνει με απόφαση του Δ/ντή Αγροτικής Οικονομί−
ας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως και επιπλέον η απασχόληση
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί
κατά μήνα να υπερβαίνει τις 16 ώρες μέσα στο όριο
των 40 ωρών.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (16.500 €), θα
αντιμετωπιστεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2011 (Αρ. Πρωτ. 95183/7−4−2011) του Υ.Π.Α.Α.Τ. για το
πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον
Φορέα 291 Κ.Α.Ε. 0511−0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει ένα μήνα πριν από
τη δημοσίευσή της.
Χαλκίδα, 10 Μαΐου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. 3917
(7)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας έτους
2011 για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότη−
τας Φωκίδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1). Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 A/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2). Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
3). Το άρθρο 10 του Ν.2732/1999, ΦΕΚ154Α.
4) Το άρθρο 6 του Ν.3833/2010, ΦΕΚ 40Α.
5) Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν.2738/1999, ΦΕΚ 180Α.
6) Το άρθρο 16 του Ν.3205/2003, ΦΕΚ 297 Α.
7) Την αριθμ. 183294/30−3−2010 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
(Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής).
8) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση
του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακο−
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κτονίας 2011, δεδομένου ότι η φύση των εργασιών του
προγράμματος δεν υπόκειται στους περιορισμούς του
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
9) Την αριθμ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαρτίου
έως 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης,
τόσο τις απογευματινές όσο και των Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, στο προσωπικό που ασχολείται
στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 ένα μήνα πριν από
την δημοσίευση της παρούσας έως και 31−12−2011 ως
κατωτέρω, σύμφωνα με το Α.Π. 183294/30−3−2010 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Απογευματινές Κυριακές και
ΣΥΝΟΛΟ
ώρες
Εξαιρέσιμες

Δ/ντης
190
60
250
Δακοκτονίας
Επόπτης
285
115
400
Δακοκτονίας
Λογιστής
240
60
300
Δακοκτονίας
Γραμματέας
85
35
120
Δακοκτονίας
ΣΥΝΟΛΟ
800
270
1070
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωρι−
ακής εργασίας ορίζεται ο Δ/ντής Δακοκτονίας Καΐλης
Ιωάννης.
3. Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως και επιπλέον η απασχόληση τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα
να υπερβαίνει τις 16 ώρες μέσα στο όριο των 40 ωρών.
4. Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (11.500,00 €)
θα αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2011 (Α.Π. 95183/7−4−2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας που
έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στον Φορέα 295 Κ.Α.Ε. 0511 − 0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σύμφωνα με το Ν.2738 (ΦΕΚ 180/4/9−9−99)
άρθρο 25 παράγραφος 7 και η ισχύς της αρχίζει ένα
μήνα πριν από τη δημοσίευσή της.
Άμφισσα, 11 Μαΐου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. Δ1α/14301
(8)
Ανανέωση τριετούς θητείας των ελεγκτών ιατρών και
οδοντιάτρου του Ο.Π.Α.Δ. από 26−6−2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2768/99 «Ρύθμιση θεμάτων,
σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δη−
μοσίου Ο.Π.Α.Δ.)..».
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2. Το Π.Δ. 52/01 (ΦΕΚ 41/Α/8−3−01)«Οργάνωση και λει−
τουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων
Δημοσίου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/3−3−94) «Σύ−
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης».
4. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231/
Α/26−11−04).
5. Την αρ. Δ1α/οικ 20157/10−8−2007 (ΦΕΚ 597/Γ/16−8−2007)
κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανανέωση θητείας
ελεγκτών ιατρών και Οδοντιάτρων με τριετή θητεία».
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 76 του Ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/Α).
7. Το με αρ. πρωτ. Φ.80424/7119/1148/4−4−2011 έγγρα−
φο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την θητεία των παρακάτω ελεγκτών
ιατρών και οδοντιάτρων, οι οποίοι αρχικά είχαν δι−
ορισθεί με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια μετατάχθηκαν
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ91/Α΄),
διαπιστώθηκαν στον Ο.Π.Α.Δ. και στη συνέχεια μεταφέρ−
θηκαν αυτοδίκαια με την ίδια σχέση εργασίας (τριετή
θητεία) με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ΙΜ.3293/2004
(ΦΕΚ231/Α΄/26−11−2004), αναδρομικά από 26−6−2010 για
ίσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α) και η
μισθοδοσία τους βαρύνει τον Ο.Π.Α.Δ.
• Αντζουλή Αλεξάνδρα−Ιατρός− Υ.Π.Α.Δ. Πειραιά Ημε−
ρομηνία έναρξης θητείας: 12/04/1989
• Γαρδούνης Ανδρέας−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Ανατολικής
Αθήνας Ημερομηνία έναρξης θητείας: 21/04/1990
• Γουρδούπαρης Περικλής−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Αν. Αθήνας
Ημερομηνία έναρξης θητείας: 19/04/1990
• Ελευθεριάδου Δέσποινα−Οδοντίατρος−Υ.Π.Α.Δ. Πει−
ραιά Ημερομηνία έναρξης θητείας: 04/05/1984
• Κούκουρα Παναγιώτα−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Πειραιά Ημε−
ρομηνία έναρξης θητείας: 04/06/1990
• Λεγάκης Ιωάννης−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Ανατολικής Αττικής
Ημερομηνία έναρξης θητείας: 28/02/1982
• Παφίτης Κωνσταντίνος−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ατ−
τικής Ημερομηνία έναρξης θητείας: 03/03/1984
• Προβατάς Γρηγόριος−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Αθή−
νας Ημερομηνία έναρξης θητείας: 19/04/1989
• Σταθοπούλου Δήμητρα−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ Δυτικής Ατ−
τικής Ημερομηνία έναρξης θητείας: 02/04/1990
• Χινδιράκης Κωνσταντίνος−Ιατρός−Υ.Π.Α.Δ Ηρακλείου
Ημερομηνία έναρξης θητείας: 26/10/1987
Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανα−
φερόμενη ανανέωση της θητείας των δέκα (10) προ−
αναφερόμενων ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων θα
ανέλθει ετησίως στο ποσό των: 378.000,00 € περίπου. Η
παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του
Ο.Π.Α.Δ. που επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό (ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0225, 0227).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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