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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. Δ6Α 1097220 ΕΞ2012 (1)
*Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Ερ−

γασίας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 
και Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο−
νομικών, για την υποστήριξη και υποβοήθηση των 
Κτηματικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, προκειμέ−
νου να προετοιμάσουν το προς ψηφιοποίηση αρχείο 
τους, στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσί−
ες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτη−
μάτων − Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) 

«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 
221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

γ) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) 
«Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομι−
κών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 34 του ν.1914/1990 (Α΄ 178), σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 
(Α΄ 220).

ε) Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως τρο−
ποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν.2690/1999 (Α΄ 45).

στ) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του 
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ν.3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 
(Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Τα αριθμ. ΔΤΥ 1074031 ΕΞ2012/10−5−2012 και ΔΤΥ 
1085512 ΕΞ 2012/30−5−2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Τε−
χνικών Υπηρεσιών & Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

3. Την αριθμ. Δ6Α1082591ΕΞ 2012/25−5−2012 (Β΄1741) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, προκαλείται δαπάνη, για την αμοιβή της Συ−
ντονίστριας, της αναπληρώτριας Συντονίστριας και 
Υπεύθυνης για την παρακολούθηση του έργου της προ−
ετοιμασίας του προς ψηφιοποίηση αρχείου, του Υπευ−
θύνου για την μηχανογραφική υποστήριξη του έργου, 
του συνεργάτη για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της 
βάσης δεδομένων «Προφίλ Κτηματικών Υπηρεσιών» και 
των μελών της Ομάδας Εργασίας, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα 
καθορισθεί με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιου−
σίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας Ομάδα Εργασίας, για την 
υποστήριξη και υποβοήθηση των Κτηματικών Υπηρεσιών 
του νομού Αττικής, προκειμένου να προετοιμάσουν το 
προς ψηφιοποίηση αρχείο τους, στα πλαίσια του έργου 
Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ».

2.i. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και 
ορίζουμε την σύνθεση αυτής, ως εξής:

α) Αγλαΐα Βασιλοπούλου του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ634601, Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Δη−
μόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως Συντονί−
στρια και Υπεύθυνη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

β) Ελένη Στέργιου του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Α 081032, 
υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ει−
δικότητας Αγρονόμων − Τοπογράφων, που υπηρετεί 
στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αθηνών, ως Υπεύθυνη για 
την παρακολούθηση του έργου της προετοιμασίας του 
προς ψηφιοποίηση αρχείου και αναπληρώτρια Συντο−
νίστρια.

γ) Χρήστο Σούφλα του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 025509, 
υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου ΔΕ Εφοριακών−ει−
δικότητας Κτηματικών, που υπηρετεί στην Κτηματική 
Υπηρεσία Ν. Αθηνών, ως Υπεύθυνο για την μηχανογρα−
φική υποστήριξη του έργου της ομάδας.

δ) Σωτηρία Ζαφείρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 538595, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου TE Μη−
χανικών− ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων 
Υποδομής, που υπηρετεί στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. 
Αθηνών, ως μέλος.

ε) Λέτα Κρισίλα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 179280, 
υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών− ει−
δικότητας Κτηματικών, που υπηρετεί στη Κτηματική 
Υπηρεσία Ν. Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

στ) Χριστίνα Λάμπρου του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 509435, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Μη−
χανικών−ειδικότητας Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, που 
υπηρετεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέ−
γασης, ως μέλος.

ζ) Μαρία Τσίβου του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 393865, 
υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με 
ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο αρχιτεκτόνων μη−
χανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπη−
ρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.

η) Αλίκη Κολέτσια του Βύρωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 532093, 
υπάλληλος με βαθμό Γ΄, του κλάδου TE Μηχανικών, ει−
δικότητας Τοπογραφίας, που υπηρετεί στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.

θ) Σταυρούλα Τσαγκά του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 508055, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου TE Μηχα−
νικών−ειδικότητας Τοπογραφίας, που υπηρετεί στην Δι−
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.

ii. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τον υπάλ−
ληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγα−
σης Γεώργιο Σουλάντζο, με Α.Δ.Τ. ΑΑ080142, με βαθμό 
Δ΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών−ειδικότητας Αγρονόμων 
Τοπογράφων, για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων 
«Προφίλ Κτηματικών Υπηρεσιών».

3. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί 
το μέλος αυτής που θα ορίσει η Συντονίστρια.

4. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποστήριξη και 
η υποβοήθηση των Κτηματικών Υπηρεσιών του Νομού 
Αττικής, προκειμένου να προετοιμάσουν το προς ψηφιο−
ποίηση αρχείο τους, στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο−
τημάτων−Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.».

− Στα πλαίσια του Έργου της Ομάδας Εργασίας:
i. Η Συντονίστρια και Υπεύθυνη του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού αυτής: 
α) Κατανέμει τις εργασίες της ομάδας εργασίας, με 

βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, συντονίζει, ελέγχει και 
παρακολουθεί την πορεία αυτών και αποφασίζει για τις 
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώ−
πιση (διόρθωση) των αποκλίσεων και γενικότερα για την 
βελτίωση των επί μέρους δράσεων και διαδικασιών.

β) Συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες για την 
υλοποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των υπηρε−
σιών της Γενικής Διεύθυνσης και παρέχει τις σχετικές 
οδηγίες στον Υπεύθυνο για την μηχανογραφική υπο−
στήριξη του έργου της ομάδας.

ii. Η αναπληρώτρια Συντονίστρια και Υπεύθυνη για 
την παρακολούθηση του έργου της προετοιμασίας του 
προς ψηφιοποίηση αρχείου:

α) Συγκεντρώνει τις ημερήσιες αναφορές της Ομάδας 
και τις εβδομαδιαίες αναφορές των Κτηματικών Υπηρε−
σιών, ενημερώνει την Πολιτική Ηγεσία, την Συντονίστρια 
και τον Υπεύθυνο για την μηχανογραφική υποστήριξη 
του έργου, σχετικά με την εξέλιξη όλων των επί μέρους 
εργασιών στην ίδια χρονική βάση και την καταγραφή 
τυχόν αποκλίσεων σε σχέση με τα κατά περίπτωση 
χρονοδιαγράμματα του οικείου επιχειρησιακού σχεδίου, 
μαζί με τυχόν προτάσεις αντιμετώπισης (διόρθωσης) 
αυτών των αποκλίσεων και γενικότερα βελτίωσης των 
επί μέρους δράσεων και διαδικασιών.
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β) Παρακολουθεί τις εργασίες για την επεξεργασία 
των σχετικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της βά−
σης δεδομένων «Προφίλ Κτηματικών Υπηρεσιών», σε 
συνεργασία με τον Υπεύθυνο για την μηχανογραφική 
υποστήριξη του έργου της Ομάδας και τον συνεργάτη 
αυτής Γεώργιο Σουλάντζο.

iii. Ο Υπεύθυνος για την μηχανογραφική υποστήριξη 
του έργου της Ομάδας Εργασίας:

α) Δημιουργεί λογισμικό παρακολούθησης της προ−
όδου του έργου της Ομάδας και ενημερώνεται με τα 
σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία για αυτό.

β) Υλοποιεί το εσωτερικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
για τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Συντονίστριας της Ομάδας.

5. Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί εντός και εκτός 
των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δη−
μόσιων υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και κατά τα Σάββατα και 
τις Κυριακές, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί, στο κατάστημα 
του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Κολωνού 2 − 
Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της θα είναι για τρεις 
(3) μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφα−
σης στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

6. Η αποζημίωση της Συντονίστριας και Υπεύθυνης του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, της αναπληρώτριας Συντονί−
στριας και Υπεύθυνης για την παρακολούθηση του έργου 
της προετοιμασίας του προς ψηφιοποίηση αρχείου, του 
Υπεύθυνου για την μηχανογραφική υποστήριξη του έρ−
γου, του συνεργάτη της ομάδας για την ολοκλήρωση και 
υλοποίηση της βάσης δεδομένων «Προφίλ Κτηματικών 
Υπηρεσιών» και των μελών της Ομάδας Εργασίας θα κα−
θορισθεί με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 315/ΥΟΔΔ/3−7−2012. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας 
ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 

   Ö 
 Αριθμ. 62007 (2)
Κρατική επιχορήγηση προς το Ινστιτούτο Δημοσίου Δι−

εθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονί−
κης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98/2005), β) του Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) 
του άρθρου 28 του άρθρου 28 του Ν. 3910/2011 «Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», 
δ) του άρθρου 50 παρ. 8 του Ν. 3943/2011 «καταπολέ−
μηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών» και ε) του Π.Δ.86/2012 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
(ΦΕΚ Α΄ 141/2012).

2. Το υπ’ αριθμ. 52954/22−6−2012 έγγραφο του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με το οποίο η επιχορήγηση του Ινστιτούτου Διεθνούς 
Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φορέας 110 ΚΑΕ 
2419) θα ανέλθει για το τρέχον έτος στο ποσό των 
10.000 ευρώ.

3. Την υπ’ αριθμ. 47081/2.7.2012 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) για την πληρω−
μή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του Προ−
ϋπολογισμού εξόδων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την κρατική επιχορήγηση προς το Ινστι−
τούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2012 στο ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ, για την αντιμετώπιση δαπανών 
λειτουργίας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ 

   Ö 
 Αριθ. 30648/27540 (3)
Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−

σιμες μέρους του προσωπικού του ΝΠΔΔ «Περιβάλ−
λον − Αθλητισμός − Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης – 
Πεύκης». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ 
27.12.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 90/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον − Αθλητισμός −Πολιτι−
σμός Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης» περί καθιέρωσης 
λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρους 
του προσωπικού του ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες μέρους του προσωπικού (τρεις μόνιμοι 
υπάλληλοι ΥΕ) του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον − Αθλητισμός − 
Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης», διότι το Δη−
μοτικό Στάδιο λειτουργεί Κυριακές αλλά και αργίες 
για τη διεξαγωγή αγώνων όλων πρωταθλημάτων, όπως 
αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 90/2012 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον − Αθλητισμός− 
Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης − Πεύκης». 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 3.500,00 € σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού 2012 του ΝΠΔΔ που θα βαρύνει τον ΚΑ: 



30118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

15.6012, ενώ ανάλογη δαπάνη ύψους 7.000,00 € θα προ−
κληθεί τα επόμενα έτη σε βάρος του ίδιου κωδικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ö 
 Αριθ. 30435/27338 (4)
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή του πενθημέ−

ρου και λειτουργίας σε 24ωρη βάση των δημοτικών 
κατασκηνώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ’Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ 
27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 101/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Ιωνίας περί καθιέρωσης εξαίρεσης 
από την εφαρμογή του πενθημέρου και λειτουργίας 
σε 24ωρη βάση των δημοτικών κατασκηνώσεων του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του πεν−
θημέρου, απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες 
καθώς και την απασχόληση σε 24ωρη βάση του προ−
σωπικού των δημοτικών κατασκηνώσεων του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου 
των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να καλυφθούν 
άμεσα οι υπηρεσιακές ανάγκες και να εξασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία τους και η φιλοξενία των παιδιών, 
όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 101/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 9.100,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού 2012 του Δήμου που θα βαρύνει 
τους ΚΑ: 15.6042.0001 και 15.6054.0001, ανάλογη δε δα−
πάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει 
τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

   Ö 
(5)

 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Μαραθώνα. 

 Με την υπ’ αριθμ. 214/2012 απόφαση του Δημάρχου 
Μαραθώνος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 45 § 5 του 
Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν.3 852/2010, με−
τατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Ελευθερίου, από τον κλάδο ΔΕ Οδηγών σε συνι−
στώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση του κλάδου 
ΔΕ Δενδροκηπουρών, με βαθμό Δ΄, με την ίδια σχέση 
εργασίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29241/26297/27.6.2012)

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 639/Γ/4−7−2012. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
   Ö 

(6)
 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων. 

 Με την υπ’ αριθ. 072395/11−04−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 79, 101 και 183 του Ν.3584/2007, του άρθρου 
35 § 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων 
(υπ’ αριθμόν 39/2011 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρ−
θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ του Γεωργίου, με βαθμό Ε΄, 
από τον κλάδο ΔΕ Σχολικής Φύλακας στον κλάδο ΠΕ 
Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης της.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ στο Δήμο Αθηναίων: 224/28−03−2012).
(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 

16444/15205/ 28−06−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 639/Γ/4−7−2012. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
   Ö 

(7)
 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Ωρωπού. 

 Με την υπ’ αριθμ. 125/05−04−2012 απόφαση του Δημάρ−
χου Ωρωπού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδό−
τηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αριθ. 16/2011 
πρακτικό) και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Αττικής (υπ’ αριθ. 3/15−03−2012 πρακτικό) και του Δη−
μάρχου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος (υπ’ αριθ. 190/2011 
απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 
3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΖΑΔΗΜΑΣ του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με 
βαθμό Β΄, από το Δήμο Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος στο 
Δήμο Ωρωπού, με μεταφορά της θέσης του.

(Αριθ. βεβ. Οικ. Υπηρ. του Δήμου Ωρωπού: 7680/ 
04.04.2012).

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
18756/17139/22−06−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 651/Γ/9−7−2012. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
   Ö 

(8)
 *Σύσταση θέσης στο Δήμο Μαραθώνα .

 Με την υπ’ αριθμ. 215/2012 απόφαση του Δημάρχου 
Μαραθώνος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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των άρθρων 101 και 183 του Ν.3584/2007, του άρθρου 
19 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2010 της 
ΠΟΕ − ΟΤΑ, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ’ 
αριθ. 4/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 
280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου, με 
βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνι−
τών Ελαιοχρωματιστών, με την ίδια σχέση εργασίας.

(Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρεσίας του Δήμου 
Μαραθώνος: 16019/22−06−2012).

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
29244/26300/27−06−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 651/Γ/9−7−2012. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
   Ö 

(9)
 *Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής 

Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δή−
μου Καλλιθέας .

 Με την υπ’ αριθ. 50/2012 απόφαση του Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του Δήμου Καλλιθέας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 
του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α΄ Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 2/2012 πρακτικό) και τις δι−
ατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται 
η μόνιμη υπάλληλος, ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ το Παναγιώτη, 
με βαθμό Δ΄, από τον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών στον 
κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης της.

(Αριθ. βεβ. Οικ. Υπηρ. του ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»: 
1144/29−03−2012).

(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
18770/17153/22−06−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 651/Γ/9−7−2012. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
   Ö 

 Αριθ. 1074/131413 (10)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περι−

οχή Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, 
Δήμου Αγιάς. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών περί Δασικού Κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16−12−1996 

(ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31−3−99) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−
1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρού−
νται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές 
ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13−6−1994) 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση 
διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια−
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 153).

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19−4−2011) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων 
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».

10. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2941/14−8−2012 απαγορευ−
τική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοινοτ. Ποτα−
μιάς, Δημοτ. Ενότητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς λήγει την 
31/7/2012 και υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν 
και της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Αγιάς και του 
Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 
6753/13−6−2012 και 20/2−6−2012 έγγραφα αντίστοιχα), 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/8/2012 μέχρι 
31/7/2017, σε έκταση εκατόν είκοσι μία χιλιάδων επτα−
κοσίων εβδομήντα οκτώ (121.778) τετραγωνικών μέτρων 
στην περιοχή της Τοπ. Κοινοτ. Ποταμιάς, Δημοτ. Ενό−
τητας Αγιάς, Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Αγιάς, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και 
ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Νότια: Με αγροτικό δρόμο.
Ανατολικά: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Δυτικά: Με εδαφικές καταπτώσεις (σάρες).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 

Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ΄ Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβά−
τες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
1/8/2012 έως 31/7/2017.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αγιά, 9 Ιουλίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Αγιάς κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ 
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   Aριθμ. 1302 (11)
Λύση και εκκαθάριση της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχεί−

ρησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, 
με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Το−
πικής Ανάπτυξης Καστοριάς» (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 198 και 199 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)

2. Την υπ’ αριθ. 54706/30−12−2011 (ΦΕΚ 3325/Β΄/2011) 
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός 
της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επι−
χειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και δια−
μερισμάτων».

3. Το από 2−4−2012 πρακτικό 8ης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, περί 
λύσης και εκκαθάρισης της Αμιγούς Νομαρχιακής Επι−
χείρησης της Ν.Α. Καστοριάς, με την επωνυμία «Αμιγής 
Νομαρχιακή Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς» 
(Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.).

4. Το γεγονός ότι η Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρη−
ση της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Καστοριάς, με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επι−
χείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.)», 
που εδρεύει στην Καστοριά (Διοικητηρίου 1, Νομαρχία 
Καστοριάς), συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 113/2005 από−
φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς (ΦΕΚ 467/Β΄).

5. Την ανάγκη λύσης και εκκαθάρισης της Αμιγούς Νο−
μαρχιακής Επιχείρησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Καστοριάς με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχεί−
ρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς» (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.).

6. Την υπ’ αριθ. 44004/2396/06−06−2012 βεβαίωση της 
Δ/νσης Διοικητικού −Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς 
περί δέσμευσης ποσού 6.150,00 ευρώ, σε βάρος του 
ΚΑΕ 0899 του ΕΦ. 072 του προϋπολογισμού έτους 2012 
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την αμοι−
βή των ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της εν 
λόγω Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης, αποφασίζει 
ομόφωνα:

1. Τη λύση της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης της 
καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, 
με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Το−
πικής Ανάπτυξης Καστοριάς» (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.), που εδρεύει 
στην Καστοριά (Διοικητηρίου 1, Νομαρχία Καστοριάς).

2. Την θέση σε εκκαθάριση της Αμιγούς Νομαρχι−
ακής Επιχείρησης της καταργούμενης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με την επωνυμία «Αμιγής 
Νομαρχιακή Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς» 
(Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.)», που εδρεύει στην Καστοριά (Διοικητηρί−
ου 1, Νομαρχία Καστοριάς).

3. Τον ορισμό εκκαθαριστών ως κάτωθι:
α. Παπαδημητρίου Χρήστο, ορκωτό λογιστή, με AM 

25191.
β. Τσαγγάλη Αναστάσιο, ορκωτό λογιστή, με AM 

30631.
Η αμοιβή των ανωτέρω ορκωτών λογιστών καθορί−

ζεται στο ποσό των 5.000 € συν Φ.Π.Α. και εφόσον η 
εκκαθάριση διαρκέσει πέραν του έτους θα υπάρξει επι−
βάρυνση επιπλέον των 500 € συν Φ.Π.Α., για κάθε μήνα 
υπέρβασης, (αριθ. βεβαίωσης 44044/2396/06−06−2012 της 
Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Κοζάνη, 2 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-08-02T09:29:08+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




