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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 400/10/09/Σ.15254 (1)

 Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό 
Ναυτικό το έτος 2010. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166) και ιδίως του άρθρου 4, παρά−
γραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, 
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

β. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Της υπ’ αριθμ. 249139/24.9.2007, απόφασης Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυ−
πουργούς Εθνικής Άμυνας», (ΦΕΚ Β΄ 1929).

δ. Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ Β΄ 40).

ε. Της υπ’ αριθμ. Φ.400/11/08/Σ.15246/23.6.2008, απόφα−
σης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Καθορισμός επιπέ−
δου γραμματικών γνώσεων κατά Ειδικότητες − Τέχνες 
των ΕΠ.ΟΠ. του Πολεμικού Ναυτικού», (ΦΕΚ Β΄ 1194). 

2. Το υπ’ αριθμ. 54 /9.10.2008 Πρακτικό της Ολομέλειας 
του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου περί «Πρόσληψης 
Επαγγελματιών Οπλιτών στο ΠΝ».
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3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του :

α. Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 14.552.600 ευρώ 
περίπου για το έτος 2010, 14.454.200 ευρώ περίπου για 
το έτος 2011, 14.803.700 ευρώ περίπου για το έτος 2012, 
16.621.000 ευρώ περίπου για το έτος 2013, 17.112.300 ευρώ 
περίπου για το έτος 2014 και 18.061.300 ευρώ περίπου 
για το έτος 2015. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ειδ. Φ. 11−300 ΚΑΕ 
ομάδας 0200)

β. Προϋπολογισμού του ΟΠΑΔ ύψους 477.400 ευρώ 
περίπου για το έτος 2010, 436.800 ευρώ περίπου για 
το έτος 2011, 449.900 ευρώ περίπου για το έτος 2012, 
463.400 ευρώ περίπου για το έτος 2013, 477.300 ευρώ 
περίπου για το έτος 2014 και 491.700 ευρώ περίπου για 
το έτος 2015.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του ΟΠΑΔ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την πρόσληψη στο ΠΝ κατά τον Ιανουάριο 2010, 700 
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F

Αριθμ. Φ.30055/17667/944 (2)
   Τροποποίηση της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 

του άρθρου 8 του κανονισμού του Τομέα Προνοίας 
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 
Αθηνών του Κλάδου Προνοίας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ’Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1601/1950 «περί 

συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας παρά το 
Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων (Α .296/1950).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του α.ν. της 
11.11.1935 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύτηκε με το άρθρο 
1 του α.ν.694/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.δ.2520/1953.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3655/2008 (Α. 
58)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.8000/οικ.1987/105/28.1.2009 (Β.143)Υ.Α.
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1275/1982 (Α. 100).
7. Την υπ’ αριθμ. 31/25.9.2008 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Ταμείου Προνοίας 
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών 
καθώς και την αρ. 12/21.1.2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

8. Το υπ’ αριθμ. 2936/45/26.2.2009 υπηρεσιακό σημείωμα 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου 
μας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ που ανέρχεται 
στο ύψος των 400.000 € για το 2009 και έχει εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 0631.

10. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
που διατυπώθηκε κατά την 6η συνεδρίαση του Α΄ 
Κλιμακίου στις 15.7.2009, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 
Κανονισμού του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών 
και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου 
Προνοίας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως αυτή ισχύει μετά την 
αντικατάσταση της με την παρ. 2 της Υ.Α. 55/3/985/1988 
(Β.341/1988), τροποποιείται ως εξής: «Το βασικό ποσό 
ισούται προς 9% του μέσου όρου των μηνιαίων 
συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
από το άρθρο 6 για κάθε μήνα πραγματικής ασφάλισης 
στον Κλάδο Πρόνοιας».

Η απόφαση αυτή ισχύει 12 μήνες πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 F

(3)
   Σύσταση θέσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/

Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης.

   Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/28031/8773/21.7.2009 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 19 και 22 του άρθρου 
9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/13.12.1994) και τις διατάξεις 
της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α) 
μεταφέρεται ο υπάλληλος του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών του Υπ. Απασχόλησης 
ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Κρατικό Αερολιμένα 
Μυτιλήνης, σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Διοικ. − Λογ. με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης 
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μόνιμης θέσης του κλ.ΔΕ4 Διοικ. − Λογ. της ανωτέρω 
Υπηρεσίας.

Ο ανωτέρω υπάλληλος παραμένει για μία δεκαετία 
στην Υπηρεσία που μεταφέρεται.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών: 
5430/18.8.2009).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΦΑΝΗ – ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

      Aριθμ. οικ. 23990/15191 (4)
     Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο 

Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την υπ’ αριθμ. 45443/3.3.2009 γνωμοδότηση της Νο−
μικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την 
οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 10330/6704/17.3.2009 εισηγητική μας 
έκθεση.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 39059/23.6.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ 
αριθμ. οικ. 38550/19.6.2009 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009 (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) 
«Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού − Τροποποίηση της 
ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 22)», με τις οποίες εγκρίθηκαν συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του 
ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς 
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου με (12) άτομα, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός 
έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 
37/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέ−
ντρου Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων και υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 
αρ. του ν. 2527/1997 ως εξής :

• 1 Φυσικό πρόσωπο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
Ιατρό με έργο την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών κα−
θημερινών αναγκών των ξενώνων με συνολικό κόστος 
αμοιβής 17.000 €.

• 1 Φυσικό πρόσωπο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
Φαρμακοποιό, με έργο την ταξινόμηση και διανομή των 
φαρμάκων που διατίθενται από το Κοινωνικό φαρμακείο 
με συνολικό κόστος αμοιβής 17.000€.

• 1 Φυσικό πρόσωπο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
έργο την εποπτεία των εργασιών του Κοινωνικού Παντο−

πωλείου, καθώς και την παρακολούθηση του λογισμικού 
συστήματος των ειδών που διατίθενται στους εξυπηρε−
τούμενους με συνολικό κόστος αμοιβής 17.000€.

• 4 φυσικά πρόσωπα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
έργο την παρακολούθηση και τη λειτουργία του Πολυ−
δύναμου Κέντρου Α. με Α. με συνολικό κόστος αμοιβής 
17.000 € έκαστος.

• 2 φυσικά πρόσωπα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
έργο την εποπτεία της λειτουργίας των νέων θεσμών 
της Αθηναϊκής Αγοράς και του Κοινωνικού Φαρμακείου, 
με συνολικό κόστος αμοιβής 17.000 € έκαστος.

• 3 καλλιτέχνες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έργο τα 
προγράμματα Μουσικής, Ζωγραφικής και Θεατρολογίας 
του Πολυδύναμου Κέντρου Α. με Α. με συνολικό κόστος 
αμοιβής 17.000 € έκαστος.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δεν καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες του ιδρύματος και δεν υποκρύπτει 
εξαρτημένη σχέση εργασίας. Το έργο που θα εκτελε−
στεί δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθη καθηκόντων 
των υπαλλήλων του ιδρύματος. Επίσης τα φυσικά πρό−
σωπα θα εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών και θα 
καλύπτονται από ασφάλιση ΤΕΒΕ.

Η συνολική δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του 
με ΚΑ 6117.006 προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα 
οικονομικού έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 F

Αριθμ. 31569/20185 (5)
   ’Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αθη−

ναίων και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
που εποπτεύει ο Δήμος Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις υπ’ αριθμ. 25760/6.2.2009 και 36799/19.2.2009 βε−
βαιώσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, 
σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις 
έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την από 3.3.2009 βεβαίωση της Νομικής Δ/νσης του 
Κ.Υ.Α.Δ.Α, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.

5. Την από 9.2.2009 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου 
του ΠΟΔΑ Ευγενίας Χ. Δημητροπούλου, σύμφωνα με 
την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που 
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

6. Την από 6.2.2009 βεβαίωση του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης του ΟΝΑ, σύμφωνα με την οποία πρόκει−
ται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν 
εξαρτημένη εργασία.
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7. Την από 31.12.2008 βεβαίωση της Νομικής Δ/νσης 
του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία πρόκει−
ται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν 
εξαρτημένη εργασία.

8. Την από 4.2.2009 βεβαίωση του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Νομικής Υποστήριξης του ΔΒΑ, σύμφωνα με την 
οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

9. Την από 23.1.2009 βεβαίωση του Νομικής Δ/νσης του 
ΔΑΜΣ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία.

10. Την υπ’ αριθμ. 10330/6704/2009 εισηγητική μας 
έκθεση.

11. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την 
Α.Π. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009 (ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2009) 
«Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού −Τροποποίηση της 
ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ Α΄ 22)», με την οποία εγκρίθηκαν συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του 
ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς 
ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη κα−
θήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων.

12. Το υπ’ αριθμ. οικ. 51686/20.8.2009 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει ότι 
εφόσον οι εγκριθείσες θέσεις είναι ίσες με τον αριθμό 
των θέσεων που ζητήθηκαν, δεν απαιτείται εκ νέου λήψη 
σχετικών αποφάσεων των οικείων συμβουλίων.

13. Το γεγονός ότι η κατανομή των 789 εγκεκριμένων 
θέσεων στο Δήμο Αθηναίων και στα Νομικά Πρόσωπα 
του Δήμου Αθηναίων (Δ. Αθηναίων − 4 άτομα, Ο.Ν.Α − 215 
άτομα, Δ.Β.Α −473 άτομα, Π.Ο.Δ.Α − 19 άτομα, Κ.Υ.Α.Δ.Α − 
58 άτομα, Δ.Α.Μ.Σ − 12 άτομα και Εθνικός Κήπος − 8 
άτομα), θα γίνει βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων 
των Διοικητικών τους Συμβουλίων, που είχαν ληφθεί 
για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2009, απο−
φασίζουμε:

Έγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 789 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διά−
στημα μέχρι ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβά−
νονται στις υπ’ αριθμ. 306/2009 Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αθηναίων, υπ’ αριθμ. 11/2009 απόφαση Δ.Σ. του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, υπ’ αριθμ. 11/2009 
απόφαση Δ.Σ. του «Δήμος Αθηναίων −Μουσικά Σύνο−
λα», υπ’ αριθμ. 51/2009 απόφαση Δ.Σ. του Οργανισμού 
Νεολαίας και  Άθλησης, υπ’ αριθμ. 26/2009 απόφαση 
Δ.Σ. του Πολιτισμικού Οργανισμού, υπ’ αριθμ. 91/2008 
απόφαση Δ.Σ. του Εθνικού Κήπου και υπ’ αριθμ. 37/2009 
απόφαση Δ.Σ. του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δή−
μου Αθηναίων.

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι οι ως άνω 
αναφερόμενοι φορείς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται συνολική δαπάνη το ύψος της οποίας δεν θα 
υπερβεί το ποσό των 11.925.420,00€, σε βάρος του ΚΑ. 
6117 των προϋπολογισμών των εν λόγω φορέων οικο−
νομικών ετών 2009 − 2010.

Με τη παρούσα απόφαση, καταργείται η υπ’ αριθμ. 
29589/18781/31.7.2009 προηγούμενη όμοια απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 F
Αριθμ. 24793 (6)
   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2009 απόφασης του Διοικη−

τικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιόνης περί τροποποίησης του κανονισμού ρύθ−
μισης λειτουργίας χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένος 
Ερμιόνης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/Α/97).

β) Του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 180/Α/1999).

β) Του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 «Περί αιγιαλού και 
παραλίας» ΦΕΚ (285/Α/2001) όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 ΦΕΚ (153/Α/2003).

2. Τον καθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ερμιόνης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 384/Δ/17.4.1992.

3. Την υπ’ αριθμ. 3511.91/02/90/22.2.1990 εγκύκλιο του 
YEN (περί παραχωρήσεων).

4. Του π.δ. 187/25.6.2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο Ερμι−
όνης, (ΦΕΚ 149/Α/2001) και του π.δ. 321/11.11.2003, «Κα−
τάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας», (ΦΕΚ 
270/Α/2003).

5. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων και άσκηση αυτών κατ’ εντολή μας» (ΦΕΚ 
2118/Β/31.10.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 43463/22.7.2008 απόφασή μας με 
την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 94/2007 όμοια του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Τα−
μείου Ερμιόνης περί κατάρτισης κανονισμού ρύθμισης 
λειτουργίας χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένος Ερμιόνης, 
(ΦΕΚ 1537/Β΄/2008).

7. Την υπ’ αριθμ. 16/2009 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης περί τροποποίησής του ως 
άνω κανονισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.858.7/531/09/23.7.2009 γνωμοδότηση 
Γ.Ε.Ν./Δ/νση Α2

9. Την υπ’ αριθμ. 8322.84/02/09/13.5.2009 γνωμοδότηση 
Υ.Ε.Ν./Γ.Γ.Λ. και Λ.Π./Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.

10. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Έγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 16/2009 απόφαση του Διοι−

κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιόνης που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού 
ρύθμισης λειτουργίας χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένος 
Ερμιόνης, ως εξής:

α) Αντικαθίσταται το εδάφιο α της παρ. Δ του άρ−
θρου 3 ως ακολούθως: Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των 
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καταστημάτων αυτών, για την παραχώρηση των χώρων 
οφείλουν να υποβάλουν έως 30.11 εκάστου έτους αίτη−
ση στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιόνης εκτός των νεοϊδρυόμενων καταστημάτων για 
τα οποία η αίτηση τους υποβάλλεται στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης, κατά το χρόνο έναρξης της 
λειτουργίας τους.

β) Αντικαθίσταται η παράγραφος α του άρθρου 7 ως 
ακολούθως:

Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης των παραλιακών 
χώρων είναι ετήσια από 1.1 έως 31.12 του έκαστου έτους 
και χορηγείται στους δικαιούμενους της παραχώρη−
σης χρήσης χώρου (άρθρο 3 του κανονισμού) από την 
υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης 
μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης έως τις 
30.11 του έκαστου έτους, εκτός των νεοϊδρυόμενων κα−
ταστημάτων, για τα οποία η αίτηση υποβάλλεται από 
τον χρόνο λειτουργίας.

γ) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 
8 ως ακολούθως: Για τις παραχωρήσεις παραλιακών χώ−
ρων προς εγκατάσταση περιπτέρων ισχύουν τα εξής:

• Οι διαστάσεις των περιπτέρων και το συνολικό εμ−
βαδόν παραχώρησης του χώρου θα είναι σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ψυγεία περισσότε−
ρα από ότι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 94/2007 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 43463/22.7.2009 όμοια δική μας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 19 Αυγούστου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20915 (7)
    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφασης του Δημο−

τικού Συμβουλίου Λυρκείας περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997).

β) Των άρθρων 10 και 83 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων», (ΦΕΚ 143/Α/2007).

2. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή 
μας», (ΦΕΚ 2118/Β/31.10.2007).

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λυρκείας, όπως αυτός ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λυρκείας περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. 
του Δήμου.

5. Την από 1.7.2009 θετική γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αργολίδας. η οποία δι−
ατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 45/1.7.2009 πράξη του.

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφαση του Δη−

μοτικού Συμβουλίου Λυρκείας περί τροποποιήσεως 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως 
εξής:

Προστίθενται:
Στο άρθρο 1:
5. Αυτοτελές Τμήμα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο−

λιτών 
Άρθρο 5α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Αποστολή των κέντρων αυτών είναι η παροχή των 
διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υπο−
θέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης 
μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με 
τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το ΚΕΠ:

• Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων.

• Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίω−
ση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. 
Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά 
το άρθρο 3, παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999).

• Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών 
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε−
σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται 
μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παρα−
λαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών.

• Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών ,στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους 
υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό 
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και 
πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης, από το 
οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται 
από το ΚΕΠ στη Δ/νση που έχει δηλωθεί με συστημένη 
επιστολή και με αντικαταβολή.

• Επιπλέον το ΚΕΠ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
− Επικύρωση Διοικητών εγγράφων.
− Θεώρηση γνησίου υπογραφής.
− Χορήγηση παράβολων, κινητών επισήμων και υπεύ−

θυνων δηλώσεων.
− Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερό−

τητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα 
ΤΑΧΙS.

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικη−
τικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που 
θα διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ.
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 Τροποποιείται το άρθρο 11 ως εξής:

Άρθρο 11
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ−
σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός), Γ, Β και Α (κα−
ταληκτικός).

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε (εισαγωγικός), Δ, Γ και Β (καταληκτικός).

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις οργα−
νικές θέσεις καθορίζονται στα π.δ. 50/2001 και 22/1990 
όπως κάθε φορά θα ισχύουν.

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΠΕ 3 Πολιτικών μηχανικών μία (1)
ΠΕ 9 Γεωπόνων μία (1)
ΠΕ 18 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών δύο (2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού μία (1)
ΤΕ 22 Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύο(2) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΔΕ1 Διοικητικών πέντε (5)
ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας δύο (2)
ΔΕ 28 Χειριστή μηχανημάτων έργου μία (1)
ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων μία (1)
ΔΕ 30 Τεχνιτών(υδραυλικός)  μία (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος Θέσεις
ΥΕ16 Προσωπικό καθαριότητας τρεις (3)

 Τροποποιείται το άρθρο 12 ως εξής:

Άρθρο 12:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Κλάδος Θέσεις
ΠΕ 1 Διοικητικών (Οικονομολόγων) μία (1)
ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μία (1)

 Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε 
τρόπο καταργούνται.

 Από τις διατάξεις τις παρούσας προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λυρκείας, 
ύψους 15.000,00 €, οικονομικού έτους 2009 (Κ.Α. 10−6011), 
ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους περίπου 50.300,00 €, η οποία θα προβλε−
φθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 44/1999 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
366/10.5.1999 όμοια δική μας. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ναύπλιο, 19 Αυγούστου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

   Στην υπ’ αριθμ. Φ 114036/51579/8.7.2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1471/21.7.2009 (τ. Β΄), διορθώνεται το όνομα πατρός της 
ομογενούς αλλοδαπής ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από το 
λανθασμένο ΒΕΓΓΕΛΗΣ στο ορθό ΒΑΓΓΕΛΗΣ.

   (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017862708090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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