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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.15440 (1)

 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 

2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 

προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

3) Τις αριθμ. 1220/7−11−2005 και 65/8−4−2009 αποφάσεις 
του ΑΣΕΠ.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007),
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής 
υπηρεσίας, των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή φο−
ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ειδικότητας.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. 2876/7−10−2009 
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7−10−2009) απόφασης του Πρωθυπουργού, 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

9) Τις διατάξεις των π.δ. 189/6−10−2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και 
π.δ. 185/6−10−2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

10) Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (Β 2408) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Συστήνουμε μια οργανική θέση με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον κατωτέρω ΟΤΑ 
α΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και 
αριθμό, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ/ΝΠΔΔ 

ΟΤΑ
ΕΚΠ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ. 

ΘΕΣΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ 
ΩΛΕΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 219.000 
ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, στον οποίο έχει εξασφαλι−
στεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της. Κατά το 
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τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό 
των 13.300 ευρώ περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

Αριθμ. Φ.847.1/1/946734 (2)
    ’Υπερωρίες Μονίμων και ΣΕ1Δ Υπαλλήλων που 

αμείβονται βάσει των διατάξεων του Ν. 3205/03.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23−12−2003/τ. Α΄).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 

40/15−3−10/τ. Α΄).
γ. Αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003/Εγκύκλιος του Γ.Λ. 

του Κράτους/2211 Μισθολογίου.
δ. Αριθμ. Οικ. 2/7093/0022/5−2−2004/κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 215/5−2−2004/τ.Β΄).
ε. Τη Φ.451/41/10623/Σ. 144/1−3−2000 απόφαση του 

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που επανακαθορίζει τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που λει−
τουργούν σε 24ώρη και 12ωρη βάση.

στ. Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού των ωρών απασχόλησης των Μονίμων και με 
ΣΕΙΔ Υπαλλήλων του, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών Στρατ. Νοσοκομείων, Κέντρου 
Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, Τάγματος Επικοινωνιών−Πληρο−
φορικής ΓΕΕΘΑ, Πολεμικού Μουσείου, Εργοστασίου Πα−
ραγωγής Οξυγόνου του 691 Βιομηχανικού Εργοστασίου 
Βάσεως, Ταγμάτων ΓΕΕΘΑ−ΓΕΣ (Συνεργεία Κλιματισμού), 
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου και 
δωδεκαώρου βάσεως, Στρατιωτικών Εργοστασίων, Με−
ταφορικών Μονάδων, ΓΕΕΘΑ κ.λπ.

ζ. Την υπ’ αριθμ. Υ156/23−12−09 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη» (ΦΕΚ 
2520/24−12−2009/τ. Β΄), αποφασίζουμε:

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερι−
νή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέρα από 
το κανονικό ωράριο, πέντε χιλιάδων (5.000) Μονίμων και 
ΣΕΙΔ Υπαλλήλων που αμείβονται βάσει των διατάξεων του 
Ν. 3205/03, κρίσιμων ειδικοτήτων Μονάδων και Υπη−
ρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
έναντι έξι χιλιάδων (6.000) υπηρετούντων, που κρίνεται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2010 (από 
1−1−2010 έως 31−12−2010):

α. Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι τρι−
ακόσιες πέντε χιλιάδες (305.000) ώρες.

β. Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις 
χιλιάδες (134.000) ώρες.

3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής 
εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς κατά το διάστημα 
της μετακίνησης τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρο−
μολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερω−
ριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23−12−2003/τ. Α΄) και του 
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15−3−2010/τ. Α΄).

4. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως. Σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες 
που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του 
μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, στην 
καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις 
δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.

5. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και πε−
ρισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολικού αριθ−
μού των εγκρινομένων ωρών, με πράξη των οικείων Δντων 
− Διοικητών Δνσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ.

6. Ορίζουμε για υπερωριακή απασχόληση όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας και από της 15ης μέχρι της 22ης 
ώρας για υπερωριακή απογευματινή εργασία και από 
της 22ης μέχρι της 6ης πρωινής, αντίστοιχα, για νυ−
χτερινή εργασία, επειδή οι υπηρεσιακές ανάγκες που 
επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση των Υπαλ−
λήλων του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ προκύπτουν όλες τις ημέρες και 
ώρες της εβδομάδας (Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Τηλε−
πικοινωνιακές και Μεταφορικές Μονάδες, Παραγωγικά 
Εργοστάσια, και λοιπές Μονάδες που λειτουργούν επί 
24ώρου και 12ώρου βάσεως).

Υπεύθυνοι για την διαπίστωση των πραγματικών ανα−
γκών και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερω−
ριακής απασχόλησης θα είναι οι Δ/ντες − Δ/κτες των 
Δνσεων −Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ που εδρεύ−
ουν σε όλη την Επικράτεια και στις οποίες υπηρετεί 
πολιτικό προσωπικό.

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των 
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 
2010, ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδόμηντα 
επτά χιλιάδων (2.377.000,00) € περίπου, σε καμιά περί−
πτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 0511 και 0512 προϋ−
πολογισμού ΓΕΣ έτους 2010, όπως αυτές θα διαμορφω−
θούν με το ποσοστό αποδέσμευσης, που θα εγκριθεί.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ένα μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
F

      Αριθμ. 691οικ. (3)
    Βελτίωση του συσσιτίου των κρατουμένων των Κατα−

στημάτων Κράτησης, και του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε. Βόλου κατά 
τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων τρέ−
χοντος έτους και της Πρωτοχρονιάς έτους 2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α). Τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 2 του από
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28−30/9/1935 Ν.Δ/τος «Περί οργανώσεως Σωφρ/κού Προ−
σωπικού και Διαχειρίσεως Φυλακών». 

β). Το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού».

γ). Την αριθμ. 122934οικ/10−10−2003 κοινή υπουργική από−
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Αύξηση του ημερήσιου εφοδίου 
αρτοτροφοδοσίας των κρατουμένων» (ΦΕΚ 1549 Β΄).

δ). Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομικών 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/3−12−09/τ. Β΄) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» 

ε). Την ανάγκη βελτίωσης κατά τρία (3,00) ευρώ του 
παρεχομένου συσσιτίου στους κρατούμενους των Κα−
ταστημάτων Κράτησης και του Ι.Α.Α.Α. Βόλου κατά τις 
ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων έτους 2010 
και της Πρωτοχρονιάς έτους 2011.

στ). Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση για το τρέχον οικονομικό έτος,  
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων (103.500,00€), (περίπου 11.5 00 κρατούμε−
νοι), θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1411, του Φ. 17−310 και του 
οποίου οι πιστώσεις επαρκούν, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αύξηση του παρεχομένου συσσιτίου 
στους κρατούμενους των Καταστημάτων Κράτησης και 
του Ι.Α.Α.Α.Σ.Ε. Βόλου κατά το ποσόν των τριών (3,00) 
ευρώ ημερησίως για κάθε άτομο κατά τις ημέρες του 
Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2010 και Πρωτοχρονιάς 
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1314.16/02/2010 (4)

Τροποποίηση απόφασης Λογαριασμού 
Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Λ.Σ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
α) Την παραγρ. 7 του άρθρου 128 του Νόμου 3079/02 

(ΦΕΚ 311 Α/2002) «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λι−
μενικού Σώματος».

β) Την αριθμ. 1300.4β/38/04 (ΦΕΚ 26 Β/2005) απόφαση 
YEN «Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Προσω−
πικού Λιμενικού Σώματος».

γ) Την αριθμ. αριθμό 7004/3/49/20−11−2009 (ΦΕΚ 
2365Β/09) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 1314.16/02/08/03−04−2008 
(ΦΕΚ 660 Β/2008) απόφαση ΥΕΝΑΝΠ ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 της Απόφασης αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«4. Δικαιούχοι της οικονομικής ενισχύσεως είναι ο 
μέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα μέλη της οικο−
γένειας του μέχρι του ποσού των 30.000,00 €. Για τον 

προσδιορισμό του ποσού η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του μετόχου. 
Ως μέλη οικογένειας του μετόχου προς εφαρμογή της 
παρούσης νοούνται ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα 
τέκνα του. Στην περίπτωση θανάτου άγαμου μετόχου 
Λ.Α.Π./Λ.Σ., αυτοδίκαιοι δικαιούχοι της οικονομικής ενί−
σχυσης μέχρι του ποσού των 10.000,00 € γίνονται οι 
γονείς του θανόντος, εφόσον το αιτηθούν στην Επι−
τροπή».

2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
        Αριθμ. 34084/3769 (5)
Ανάκληση της αριθ. 44225/10982/06−08−2009 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα»

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 1622/86 «Τοπική Αυτ/ση − Περιφε−
ρειακή Ανάπτυξη −Δημοκρατικός Προγραμματισμός».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 ( ΦΕΚ Α 131) «Εθνικό Τυπο−
γραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. Την αρ. πρωτ. 301 Γ.Γ./15−9−98 (ΦΕΚ 1038/2−10−98) 
απόφασή μας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγρά−
φων κ.λπ., όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα

6. Την αριθμ. Πρωτ. 44225/10982/06−08−2009 απόφασή 
μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1847/Β/03−09−2009.

7. Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφασης 
για τη αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος Εργαστηρίου της Δ/νσης Δημοσίων Έρ−
γων της Π.Δ.Ε. με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αρ. πρωτ. 44225/10982/06−08−2009 ( 
ΦΕΚ 1847/Β/03−09−2009) απόφαση, και ορίζουμε όπως 
εφεξής ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίου 
Δημοσίων Έργων της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Πε−
ριφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπογράφει με εντολή μας (Με 
Εντολή Γενικού Γραμματέα), αποφάσεις, έγγραφα, ή 
άλλες πράξεις της αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται κατωτέρω με την παρούσα απόφαση:

• Τη διαχείριση των δαπανών του Τμήματος Εργα−
στηρίου Δημοσίων Έργων.
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• Τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών αδει−
ών του προσωπικού του Τμήματος.

• Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εντός της 
Περιφέρειας των υπαλλήλων του Τμήματος.

• Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 
301 Γ. Γ./15−9−98 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Μαρτίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 2466/37509 (6)

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997).

3) Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. ε΄ του Ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

6) Το με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΠ/φ.2.9/20/οικ.31336/21−12−
2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμ−
ματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύνα−
ψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010».

7) Την αριθμ. πρωτ. 2112/02−02−2010 Βεβαίωση του 
ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν 
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

8) Τον Ο.Ε.Υ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
«Δημοτικός Οργανισμός Υγείας κ’ Κοινωνικών θεμάτων» 
Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ 1575/Β΄/31−07−09).

9) Την από 09−03−2010 Οικονομική Βεβαίωση του Οικο−
νομικού Δ/ντή της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 
«Δημοτικός Οργανισμός Υγείας κ’ Κοινωνικών Θεμάτων» 
Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας.

10) Την αριθμ. 1/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δη−
μοτικός Οργανισμός Υγείας κ’ Κοινωνικών θεμάτων» 
Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση «Δη−
μοτικός Οργανισμός Υγείας κ’ Κοινωνικών Θεμάτων» 
Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας, τη σύναψη μίας (1) συμβά−
σεως μίσθωσης έργου για απασχόληση προσωπικού, 
της παρακάτω ειδικότητας κ’ για χρονικό διάστημα ως 
ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1

Από
01/07/2010

έως
30/06/2011

ΣΥΝΟΛΟ 1

Η ανωτέρω πρόσληψη, θα γίνει σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 10 Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009).

Το έργο θα εκτελεστεί στο ως άνω τεθέν χρονικό 
διάστημα, η προκαλούμενη δαπάνη από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν θα ξεπεράσει το ύψος 
των 19.500 € στον Κ.Α. 61.00.099 και έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι−
χείρησης «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας κ’ Κοινωνικών 
Θεμάτων» Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας για το οικονομικό 
έτος 2010.

Οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για την αποτελε−
σματικότερη εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Θεσσαλίας 2466/37509/2010) .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Βόλος, 18 Μαρτίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
      Αριθμ. 5257 (7)
Έγκριση σύναψης τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, δωδεκάμηνης (12) χρονικής διάρκειας, σε ΚΕΠ 
των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, λόγω της λήξης τους κατά το χρονικό δι−
άστημα από 1−3−2010 έως 31−5−2010. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997) 

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/A΄/1997) και 

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α), αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις 

δ) του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτι−
κής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) 
που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ε) της παρ. 1 του άρθρου 15 
του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄/6−8−2004) όπου ορίζεται 
ότι: «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε−
ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της 
Π.Υ.Σ. 55/1998».
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2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8−5−2006 εγκύ−
κλιος του ΥΠΕΣ που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μί−
σθωσης έργου στα ΚΕΠ.

3. Οι υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/11/1379/20.1.2010 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ.4−18/1969/28.1.2010 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Το αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 12−3/4085/24.2.2010 έγ−
γραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύναψης τεσσάρων (4) συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης (12) χρονικής 
διάρκειας, σε ΚΕΠ των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της λήξης τους κατά το 
χρονικό διάστημα από 1−3−2010 έως 31−5−2010, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού 
Κώδικα, ως εξής:

Α/Α
ΚΩΔ. 
ΚΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΠ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

23 719Π
ΕΥΟΣΜΟΥ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

24 958 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παρο−
χή υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
αντίστοιχου Δήμου.

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των 
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησης 
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί−
ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την 
περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησης τους 
λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ € ενώ μετά 
τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται 
σε 1.000 ευρώ €.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος 
Δήμος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δή−
μαρχο ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

• Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των 
ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τις αριθμ. 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/ 
23751/10.9.2007 εγκυκλίους.

• Σύμφωνα με τα οριζόμενα με το άρθρο 10 του 
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α) όπως ισχύουν. Είναι προφανές, ότι η ανακοίνωση 
για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατά−
ταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται 
να υποβληθούν, υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας 
του ΑΣΕΠ.

• Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά 
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστη−
μα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το 
ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους 
ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει 

για όσο χρονικό διάστημα δεν υλοποιήθηκαν από τους 
αρχικούς συμβασιούχους.

• Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρω−
τοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα 
σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΑΟΑΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.. η 
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση 
αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 1660 (8)
Παράταση των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ 

του Δήμου Καλαμάτας σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3812/2009.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3812/ 

2009 «Αναμόρφωση προσλήψεων στον δημόσιο τομέα 
και άλλες διατάξεις» − ΦΕΚ 234/Α΄/28−12−2009).

2. Τις Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ4/11/1379/20−1−2010 και ΔΟΛ ΚΕΠ/ 
Φ4−18/1969/28−1 −2010 εγυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. ΑΠ. & Η.Δ. − 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ.

3. Την Α.Π. οικ. 10892/10−8−2009 απόφασή μας με θέμα 
«Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν 
στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας με σύμβαση μίσθωσης 
έργου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α΄/6−8−2004).

5. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 12−2/3296/11−2−2010 έγγραφο 
του Υφυπουργού Εσωτερικών Γεωργίου Ντόλιου με το 
οποίο παρατείνονται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 
ΚΕΠ επειδή πληρούνται γι’ αυτές οι προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, μεταξύ των οποίων, πα−
ρατείνονται, και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ 
του Δήμου Καλαμάτας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο 
ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας που έχουν καταρτισθεί βά−
σει της Α.Π. οικ. 10892/10−8−2009 απόφασής μας, από την 
λήξη τους και μέχρι την 30η−4−2010.

− Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 6.000,00 ευρώ αν οι συμβασιούχοι που απασχο−
λούνται έχουν συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις μί−
σθωσης έργου άνω των 24 μηνών, και 5.280,00 ευρώ αν 
οι συμβασιούχοι που απασχολούνται δεν έχουν συμπλη−
ρώσει διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (προϋπολογι−
σμός δήμου Καλαμάτας: Κ.Α: 1214 −έκτακτες επιχορηγή−
σεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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(9)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην ΤΣΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Πέτρου.

  Με την 1332/8−3−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 23/1992, 

χορηγείται στην ΤΣΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Πέτρου 

άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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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*02003382903100008*

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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