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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 36738/ΔΙΟΕ 872 (1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυ−
ντές και Προϊσταμένους Τμημάτων, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

β) Του Π.Δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263).

γ) Του Π.Δ/τος 3/1990 «Σύσταση και κατάργηση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών» (Α΄ 1).

δ) Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών».

στ) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 20759/1990 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών» (Β΄ 760).

3. Την υπ’ αριθμ. 54100/13000/2004 Υπουργική Απόφα−
ση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» 
στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γενικό Γραμ−
ματέα Επικοινωνιών, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές 
και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1449).
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4. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 14717/2496/2011 Υπουργική Από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμμα−
τέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη−
τικής Υποστήριξης» (Β΄ 487).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (Β΄ 
2094).

6. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η 
ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και δικαιώματος υπογραφής

1. Μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων η αρμοδιότητα και το δικαίωμα 
να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» κατά περίπτωση, τις αποφά−
σεις, εντολές, εντάλματα και πράξεις, που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 54100/13000/2004 (Β΄ 1449) 
και στην παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. ΟΙ Κ. 
14717/2496/2011 (Β΄ 487) απόφασης και αφορούν στον 
τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου.

2. Από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος άρθρου εξαιρούνται όσες αναφέρονται στην 
κείμενη νομοθεσία ως μεταβιβαζόμενες σε κατώτερα 
του Γενικού Γραμματέα όργανα (Γενικούς Διευθυντές, 
Διευθυντές, Προϊσταμένους οργανικών μονάδων).

3. Με την παρούσα μεταβιβάζεται στα όργανα που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
54100/13000/2004 (Β΄ 1449) απόφασης και στην παρ. 2 
του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. ΟΙ Κ. 14717/2496/2011 
(Β΄ 487) απόφασης η αρμοδιότητα και το δικαίωμα να 
υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Ανα−
πληρωτή Υπουργού» κατά περίπτωση τις αναφερόμενες 
σε αυτές τις διατάξεις αποφάσεις, εντολές, εντάλματα 
και πράξεις.

Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 
Γραμματέα, όλα τα υπογραφόμενα απ’ αυτόν έγγραφα 
σύμφωνα με την απόφαση αυτή, υπογράφονται από 
τον Υπουργό, ή τον Αναπληρωτή Υπουργό κατά τομέα 
αρμοδιότητας.

2. Κάθε διοικητική πράξη εκδιδόμενη με βάση την 
εξουσιοδοτική αυτή απόφαση πρέπει να αναφέρει στο 
προοίμιο της τα στοιχεία αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

    Αριθμ. 8221.Τ63/11/12 (2)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του 

έργου  «Αντιπλημμυρική προστασία της παραλιακής 
ζώνης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Βαθέος». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14 παρ. 1, περί−
πτωση δ), όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44ο παρ. 1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής 
Πολιτικής».

γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (Άρθρο 5 παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141), «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149), «Τροποποίηση Π.Δ. 
85/2012  Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών». 

στ. Την αριθμ. 5221.1/02/2012 (ΦΕΚ Β΄ 464), Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής.   

ζ. Το αρ. πρ. 1053/14−06−2012 έγγραφο Λ.Τ. Σάμου με 
συνημμένη την αριθμ. 29/2012 Απόφαση της Λ.Ε.  

η. Το αρ. πρ. 22153/26−07−2012 έγγραφο Δήμου Σά−
μου. 

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημ−
μυρική προστασία της παραλιακής ζώνης εντός χερσαί−
ας ζώνης λιμένος Βαθέος», προϋπολογισμού 4.797.453,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, ως Προϊσταμένης 
Αρχής του Διοικητικoύ Συμβουλίου του Δήμου Σάμου, 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Σάμου και ως αρμόδιου Τεχνικού Συμ−
βουλίου του έργου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Νομού Σάμου.

2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι 
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2012

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

Κ. Ι.  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
F 

    Αριθμ. 9828/106414 (3)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς 

και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
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ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 87/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1157/1981 
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχόμενου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ−
μίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής» 
(ΦΕΚ 126/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3γ της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΦΕΚ 769/Β΄).

5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης (ΦΕΚ 293/Β΄), «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον 
καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

6. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.32633/29−3−2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετι−
κά με την εντατικοποίηση υγειονομικών ελέγχων ενόψει 
των εορτών του Πάσχα και της έναρξης της τουριστι−
κής−καλοκαιρινής περιόδου.

7. Το αριθμ. 2600/25−5−2012 έγγραφο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας) περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, όπως αναδιατυπώθηκε με το αριθμ. 4230/4−7−2012 
έγγραφο αντίστοιχα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα δύο χιλι−
άδων ευρώ (32.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012 
που θα καταλογιστεί στους Κ.Α.Ε.: 02.01.073.0511.000 
και 02.01.073.0512.000. Για τα επόμενα έτη προκαλείται 
ανάλογη ετήσια δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων πε−
ντακοσίων ευρώ (60.500,00 €) η οποία θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι−
νωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, που πραγματοποιούν ελέγχους, σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθ’ όλο το 24ωρο και τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου (π.χ. Κέ−
ντρα διασκέδασης, και λοιπά καταστήματα με μουσική 
αλλά και όλων των καταστημάτων που λειτουργούν τις 
νυκτερινές ώρες καθώς επίσης και για την εφαρμογή 
της αντκαπνιστικής νομοθεσίας), προκειμένου να προ−
στατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον.

Το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας θα απασχο−
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ−
ουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 12 Ιουλίου 2012 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    Αριθμ. 4167 (4)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/28−7−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) όπως αντικατα−
στάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/2012).

6. Την αριθμ. 159/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την 
ανάγκη λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα, σε απο−
γευματινή και νυχτερινή βάρδια καθώς και τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας διαφόρων Υπηρεσιών και Τμημάτων 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση.

7. Το γεγονός, ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο 
επιτελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προ−
σωπικού του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 
ως ακολούθως:  

1. Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις  
Κυριακές και τις ημέρες αργίας καθώς και σε απογευ−
ματινή βάρδια ως εξής:

α) Για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Νεκρο−
ταφείων, όλο το προσωπικό τους.

β) Για το συνεργείο Τεχνικών Οικοδόμων τέσσερις (4) 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ30 

γ) Για το συνεργείο Τεχνικών Υδραυλικών δύο (2) 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ30 

δ) Για το συνεργείο Τεχνικών Ηλεκτρολόγων δύο (2) 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ30 

ε) Για την Τεχνική Υπηρεσία 
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό 
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφο Μηχανικό 
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγο Πολιτικό 

Μηχανικό
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό
στ) Για την Υπηρεσία Πολεοδομίας (Γραφείο Αυθαι−

ρέτων) 
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έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ3 Πολιτικό Μηχανικό.
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 
2. Να λειτουργεί  η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

και σε νυχτερινή βάρδια όλες τις ημέρες του μήνα και 
τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας με μέγιστο αριθμό 
απασχολούμενων υπαλλήλων έντεκα (11), ήτοι:

δυο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ28 / χειριστές ΜΕ, 
τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ29 Οδηγών.
έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας 
για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
3. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας 

όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέ−
ρες αργίας σε 24ωρη βάρδια  

4. Οι φύλακες σχολικών κτιρίων να απασχολούνται 
και σε απογευματινή βάρδια όλες τις ημέρες του μήνα 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των αργιών.

5. Ο πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ο αναπληρωτής του να εργάζονται κατά τις νυκτερι−
νές ώρες ως συνέχεια της απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησής τους για την ολοκλήρωση των συνεδρι−
άσεων των δημοτικών συμβουλίων. 

Β. Το ωράριο εργασίας για τις βάρδιες των συνεργεί−
ων καθαριότητας /απορριμματοφόρα μηχανικής αποκο−
μιδής απορριμμάτων θα είναι:

πρωινή βάρδια:  6.00 π.μ. – 12.30 μ.μ.
απογευματινή βάρδια: 15.30 μ.μ. – 22.00 μ.μ.
Γ. Σε όλο το ανωτέρω προσωπικό που θα απασχολη−

θεί πέραν της πενθήμερης εργασίας, θα δοθούν άλλες 
ημέρες ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 125.470,50 € για το έτος 2012 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θε−
οδώρων  που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10−6012.002, 10−6022, 
20−6012.001, 20−6022, 20−6042, 30−6012.001, 35−6012.001, 
35−6042, 40−6012.001, 45−6012.001 και 50−6012.001  των 
εξόδων του.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
250.941,00 €, η οποία και θα προβλέπεται στους αντί−
στοιχους κωδικούς των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 13 Αυγούστου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α. 
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 1554 (5)
Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 παρ. 5 του 

Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ», όπως προστέθηκε με το 
αρθρ. 7 παρ.3 Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Περί αντικατα−
στάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 
86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 
25234/1637/7.4.1976 (ΦΕΚ 640 Β΄) «Περί εγκρίσεως κα−
ταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, κυνηγετικών Ομο−
σπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος».

3. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 
223015/4286/23.7.1977 (ΦΕΚ 714 Β΄) «Περί αναγνωρίσεως 
κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων μετά του 
Υπουργείου Γεωργίας».

4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 173803/2135/
31−7−2012 (ΦΕΚ 2225 Β΄) «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνη−
γετική περίοδο 2012 − 2013.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

6. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Την με αριθ. ΓΓ15646/1521/01.03.2011 (ΦΕΚ 491 B΄) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

8. Το υπ’ αριθμ. 814/20−6−2012 έγγραφο του Δήμου Ελα−
φονήσου με το οποίο κοινοποιείται η υπ’αριθμ. 58/2006 
Απόφαση του Κ.Σ. «Περί καθυστέρησης έναρξης της 
κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτεί−
νεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 
1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

9. Το γεγονός ότι ο θηραματικός πλούτος της νή−
σου Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου 
λήψης μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής πε−
ριόδου 2012 − 2013 για όλα τα θηράματα στην περιοχή 
της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 
(ΦΕΚ 2225 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από της κοινοποιήσεώς της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μολάοι, 10 Αυγούστου 2012

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

F 
   Αριθμ. 2276 (6)

Τροποποίηση Δασικής Ειδικής Απαγορευτικής
Διάταξης Θήρας Ορισμένου Χρόνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 «περί 

δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, 

(όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 
177/1975 περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δια−
τάξεων τινών του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»).
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3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» 
(άρθρα 251, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρ−
θρα 57, 58 και 59) και της 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/
Β΄/31.12.1996) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 
87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.07) Κ.Υ.Α.

4. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την με αριθμό ΓΓ15646/1521/1−3−2011 απόφαση μετα−
βίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου.

7. Την υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Απόφαση των 
υπουργείων Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί−
δας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτωντης ...».

8. Την αριθμ. Α1/Φ07/65037/2543/2−1−81 Υπουργική Από−
φαση «Περί κηρύξεως της περιοχής Καϊάφα − Στροφιλιά 
ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους».

9. Το γεγονός ότι η περιοχή Καϊάφα − Στροφιλιά έχει 
ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000.

10. Το υπ’ αριθ. 1604/15−06−2011 έγγραφο του Δασαρ−
χείου μας προς την Δ/νση Δασών Ηλείας με θέμα «Ρυθ−
μίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2011 − 2012».

11. Τα υπ’ αριθ. 73406/5060/26−8−2011, 67705/4637/4−8−
2011 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δα−
σών, Τμήμα Δασικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Το υπ’ αριθ. 2088/12−8−2011 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Ολυμπίας που αφορά την ρύθμιση του κυνηγίου 
στην περιοχή του Καϊάφα.

13. Το υπ’ αριθ. 3469/2−7−2009 έγγραφο της Ε.Τ.Α. Καϊ−
άφα για την απαγόρευση του κυνηγίου εντός της λίμνης 
Καϊάφα.

14. Το γεγονός ότι γίνονται αθλητικές δραστηριότητες 
θαλασσίου σκι καθόλο το έτος από διάφορους Συλλό−
γους εντός της λίμνης.

15. Την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου στην 
λίμνη Καϊάφα για την προστασία και αύξηση του πληθυ−
σμού του θηραματικού πλούτου, καθώς και την οικολο−
γική ισορροπία του οικοσυστήματος της λίμνης.

16. Τα υπ’ αριθ. Δ 137984/27−9−2011 έγγραφο Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης και 3053/3−10−2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ν. Ηλείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2232/30−8−2011 Δασική Ει−
δική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Ορισμένου Χρόνου 
(ΦΕΚ Β΄/2085/20−9−2011) ως εξής:

α. Απαγορεύουμε εντελώς το κυνήγι όλων των θηρα−
μάτων με κάθε μέσο εντός των ορίων της Λίμνης Καϊ−
άφα του Δήμου Ζαχάρως (εμβαδού 2010 στρεμμάτων) 
και για πέντε χρόνια.

β. Απαγορεύουμε το κυνήγι, από 20 Αυγούστου έως 
31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, περιμετρικά των ορίων 
της λίμνης Καϊάφα σε ζώνη πλάτους 1000 μέτρων, για 
την προστασία των λουομένων.

γ. Επιτρέπουμε την άσκηση της θήρας από 1 Νοεμβρί−
ου έως 28 Φεβρουαρίου εκτός των ορίων της λίμνης.

δ. Καθορίζουμε τα όρια της λίμνης ως εξής:
Με εθνικό δρόμο Πύργου Κυπαρισσίας και περιμετρικό 

δρόμο της λίμνης που ξεκινά από την Βόρεια αποβάθρα 
και καταλήγει στην Νότια αποβάθρα.

ε. Δεν επιτρέπεται η είσοδος πλωτών μέσων, βαρκών 
κ.λπ. με σκοπό την άσκηση θήρας ή σύλληψη χτυπημέ−
νων θηραμάτων.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (άρθρο 3 ν, 177/75 ΦΕΚ 205/Α΄/1975 και θα 
ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2011 − 2016.

Από την ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει κάθε 
προηγούμενη απόφαση.

  Κρέστενα, 3 Αυγούστου  2012

Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Ολυμπίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

F
    Aριθμ. 6148 (7)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απα−

σχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου Ν.ΠΔΔ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/99 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999).

3. Tις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3986/2011 
που τροποποιεί τον Ν.3205 περί μισθολογίων Δημ. Υπαλ−
λήλων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτ. της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ. 2 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

6. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27−12−2010) 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 

που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου 
2012 (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, εκχιονι−
σμούς κ.α.) για την αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία 
απασχολεί εξι οδηγούς και έναν υπάλληλο γραφείου 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενο−
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τήτων Μαγνησίας και Σποράδων, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας τους.

9. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν αποτελούν συνη−
θισμένες υπερωριακές ενασχολήσεις υπαλλήλων.

10. Τις αρ. Α/Α 552/09−02−2012 και Α/Α 1985/12−07−2012 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση έξι (6) οδηγών και ένα (1) υπεύθυνο του γρα−
φείου κίνησης αυτ/των της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2012 για την κάλυψη των αυ−
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
δεύτερο εξάμηνο του έτουβ 2012 από 01−07−2012 έω8 31−
12−2012 και μέχρι 840 ώρες συνολικά για έξι (6) οδηγούς 
και ένα (1) υπεύθυνο του γραφείου κίνησης αυτ/των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ως 
κατωτέρων:

Υπερωρίες:
α) έξι (6) οδηγοί με είκοσι (20) ώρες το μήνα για (6) 

μήνες = 6 Χ 20 Χ 6 = 720 ώρες.

β) ένα (1) υπάλληλο με είκοσι (20) ώρες το μήνα για 
(6) μή¬νες = 1 Χ 20 Χ 6 = 120 ώρες.

Σύνολο ωρών 840
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−

σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας 
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350) θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2012, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 18 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F

    Αριθμ. 87452/ΓΠ 20476 (8)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης προσωποπαγούς 

θέσης που κενώνεται λόγω θέσης σε προσυνταξιο−
δοτική διαθεσιμότητα της υπαλλήλου που την κα−
τείχε, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 
33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1γ, 2 και 9 του άρ−

θρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015» (ΦΕΚ 
226 /τ. Α΄).

2. Τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλή−
λων του Δήμου Βόλου σε προσωποπαγείς θέσεις της 
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 284/ 22−02−2011 ΦΕΚ τ. Β΄, 
διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) προσωποπαγούς θέ−
σης κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ 1 Δ/κού που κενώνεται 
λόγω θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα του 
υπαλλήλου που την κατείχε, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1γ, 
2 και 9 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, ως ακολούθως:

Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα

Σύνολο
οργανικών

θέσεων μετά
την κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Καλυμμένες 
(Α)

Καταργούμενες 
(Β)

Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κατέχοντος 
την καταργούμενη θέση υπαλλήλου κατ’ 

εφαρμογή των παρ. 1 β ή/και 1γ του άρ. 33 
του Ν. 4024/2011 ή θέσης του σε προσυντα−
ξιοδοτική διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 1γ του ιδίου άρθρου και νόμου
Καλυμμένες
(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη
απόλυση

Θέση σε
προσυνταξιοδοτική διαθε−

σιμότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος

Διοικητικού
32 1 0 : 1β

0 
: 

1γ
1  : 1γ 31

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
      (9)

  Στην αριθ. 1241.542/76/22009/5−7−1999 Κ.Υ.Α. που δημο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 142/ΤΑΠΣ/20−7−1999 και αφορά στην 
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις των A.N. 378/68 και Ν. 27/75, 814/78, 2234/94, 
3752/09 της εταιρείας TSAKOS SHIPPING AND TRADING 

SA που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ, διορθώνεται όπου στην 
απόφαση αυτή αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας, 

το εσφαλμένο:
«TSAKOS SHIPPING AND TRANDING S.A.»
στο ορθό:
«TSAKOS SHIPPING AND TRADING S.A.». 

 (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023992908120008*

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
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