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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ.2/13736/0022 (1)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2/240/0022/2008 έγγραφο της 22ης 
Διεύθυνσης Μισθολογίου, όπου αναφέρονται οι λόγοι 

για την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
υπαλλήλους της Δ/νσης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 42.800 € περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδι−
κού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους της Δ22 −
Μισθολογίου και μέχρι 60 ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο, 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 μέχρι 30.6.2008.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι εντός του ανω−
τέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με αποφάσεις του Διευ−
θυντή της Δ−22 Μισθολογίου. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού και στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ−4 
Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τον Διευθυντή της Δ/νσης.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 

F
   (2)
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 

128Α΄/2001) «Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΚΕ−
ΤΕΘΑ».
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β. Τις από 19.11.2001 (ΦΕΚ 4Β΄/9.1.2002), 14.11.2002 (ΦΕΚ 
1604 Β΄/30.12.2002), 5.5.2003 (ΦΕΚ 1123 Β΄/8.8.2003), 8.12.2003 
(ΦΕΚ 213 Β΄/5.2.2004), 20.5.2004 (ΦΕΚ 992Β΄/2.7.2004), 8.12 
(ΦΕΚ 1954 Β΄ 30.12.2004), 3.6.2005 (ΦΕΚ 930 Β΄/6.7.2005), 
14.11.2005 (ΦΕΚ 1783 Β΄/20.12.2005), 22.5.2006 (ΦΕΚ 983/
Β΄/25.7.2006), 11.12.2006 (ΦΕΚ 23 Β΄/17.1.2007), 11.6.2007 
(ΦΕΚ 23 Β΄ 17.1.2007) και 8.6.2007 (ΦΕΚ 1235 Β΄/18.7.2007) 
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οργάνωση 
και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας 
Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ)».

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο:

Παρατείνεται μέχρι 30.6.2008 η προβλεπόμενη στο 
σχετικό νόμο προθεσμία έκδοσης του π.δ. (Οργανισμός 
ΚΕΤΕΘΑ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ 8953 (3)

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας στο προσωπικό του Θ.Χ.Π. Δυτικής Αθήνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

297/03 τ.Α)
2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας του Θ.Χ.Π. 

Δυτ. Αθήνας.
3. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21 

κεφ. Β και ν. 3204/2003 αρθ. 13 παρ. 2, ν. 3329/2005.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους 

περίπου 624.000 € θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 
Θ.Χ.Π. Δυτ. Αθήνας.

5. Το υπ’ αριθμ. 4551/7.12.2007 έγγραφο του Θ.Χ.Π. Δυτ. 
Αθήνας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας με αμοιβή σε (222 ) υπαλλήλους, διαφόρων κλά−
δων, του Θ.Χ.Π. Δυτικής Αθήνας, και για 107.448 ώρες συνο−
λικά, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2008, 
για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε 24ωρη βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού του Θ.Χ.Π. Δυτικής Αθήνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. Υ10γ/οικ. 24249 (4_
Καθορισμός κριτηρίων διορισμού γιατρών υπηρεσίας 

υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ια−
τρεία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  ‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 67/1968 άρθρ. 1 παρ. 1 και 8 (ΦΕΚ 303 

τ.Α΄).
β. Του ν. 1397/1983 άρθρ. 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄).
γ. Του ν. 1579/1985 άρθρ. 4 παρ. 2 (ΦΕΚ 217 τ.Α΄)
δ. Του ν. 1759/1988 άρθρ. 54 παρ. 1 (ΦΕΚ 50 τ.Α΄).
ε. Του ν. 1963/1991 άρθρ. 20 παρ. 3 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).
στ. Του ν. 2194/1994 άρθρ. 5 παρ. 1 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄).
ζ. Του ν. 2519/1997 άρθρ. 26 (ΦΕΚ 165 τ.Α΄).
η. Του ν. 2646/1998 άρθρ. 28 (ΦΕΚ 236 τ.Α΄).
θ. Του ν. 2716/1999 άρθρ. 24 παρ. 10 (ΦΕΚ 96 τ.Α΄).
ι. Του ν. 2737/1999 άρθ. 21 παρ. 4 (ΦΕΚ 174 τ.Α΄).
ια. Του ν. 3580/2007 άρθρ. 21 παρ. 3Α (ΦΕΚ 134 τ.Α΄).
ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

ιγ. Του π.δ/τος 95/2000» Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ.Α΄).

ιδ. Της υπ’ αριθμ. Γ. Π. οικ. 125558/2007 απόφασης 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενι−
κούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1962 τ.Α΄).

2. Τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης στην ύπαιθρο.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Ορίζουμε ότι για την τοποθέτηση γιατρών υπηρεσίας 

υπαίθρου (αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφε−
ρειακά Ιατρεία για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής 
υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968 ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία:

Η υπηρεσία καταρτίζει κατάσταση των κενών και κε−
νουμένων θέσεων Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κ.Υ. 
και Π. Ι., ύστερα από πρόταση των Νοσοκομείων και στη 
συνέχεια αναρτά αυτή σε ειδική θέση στην είσοδο του 
Υπουργείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.mohaw.gr.

Οι θέσεις προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν τη λήξη 
της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές.

Στις κενές και κενούμενες θέσεις των γιατρών υπηρε−
σίας υπαίθρου διορίζονται κατά προτεραιότητα γιατροί 
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ειδικότητα Γενικής Ια−
τρικής στις θέσεις που ανακοινώνονται, τοποθετούνται 
γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.

Για τις ανωτέρω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι γιατροί 
υπόχρεοι και με θητεία (που έχουν εκπληρώσει την υπη−
ρεσία υπαίθρου) μπορούν να υποβάλουν σχετική έντυπη 
αίτηση για μέχρι δύο (2) κενές ή κενούμενες θέσεις, 
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό 
τους, μεταξύ των οποίων είναι και η νόμιμη αναβολή 
από το στρατό, το χρονικό διάστημα της οποίας να 
είναι τουλάχιστο ένα (1) έτος κατά την ημερομηνία υπο−
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βολής της αίτησης, ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις 
δε θα γίνονται δεκτές.

2. Η επιλογή των υπόχρεων γιατρών για τοποθέτηση 
στις προκηρυσσόμενες κενές και κενούμενες θέσεις, 
γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, όπως αυτή προ−
κύπτει από τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη 
βαθμολόγηση για καθένα από αυτά:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ
α. Ημερομηνία κτήσης πτυχίου:
ανά δίμηνο συμπληρωμένο 1
β. Βαθμός πτυχίου
Λίαν καλώς 1
Άριστα 2
Για πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και προκει−

μένου να καθοριστεί η βαθμολογία αυτών ως προς την 
αντίστοιχη των ελληνικών πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

3. α. Για τους γιατρούς που κατέχουν πτυχία Πανεπι−
στημίων της αλλοδαπής εκτός χωρών – μελών της Ε.Ε. 
και που έχουν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή 
τους, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημε−
ρομηνία κτήσεως του πτυχίου τους αρχίζει από την 
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης 
του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ, για 
δε τους πτυχιούχους ιατρικών σχολών χωρών−μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημερομηνία κτήσης 
του πτυχίου τους, εφόσον είναι μεταγενέστερη της ημε−
ρομηνίας ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. άλλως από την 
ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ., ή την ημερομηνία ένταξης της 
χώρας στην Ε.Ε., αν δε διαθέτουν την προαναφερόμενη 
αναγνώριση.

β. Οι γεννηθέντες εκτός Ελλάδας, γιατροί, υποχρεού−
νται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών να προσκομί−
ζουν βεβαίωση από το Τμήμα Ιθαγένειας του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών ή από το Δήμο ή την Κοινότητα από την 
οποία να προκύπτει η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας 
από τη γέννησή τους.

4. α. Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε 
κενές και κενούμενες θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου 
σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των παραγράφων 2 και 
3α εφόσον δεν έχουν τύχει απαλλαγής της υποχρέωσης 
υπηρεσίας υπαίθρου ως αλλοδαποί ή κατέχουν τίτλο ει−
δικότητας από το εξωτερικό και υποχρεούνται να εκπλη−
ρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου στην Ελλάδα.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι η 
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και ορολογίας 
βεβαιωμένη από το Κ.Ε.Σ.Υ.

γ. Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους 
γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου ιθαγένειας Κράτους –
Μέλους της Ε.Ε., οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών 
Πανεπιστημίων ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας 
στην Ελλάδα ή έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης 
τουλάχιστο έξι (6) μηνών από το κατά το νόμο αρμό−
διο όργανο ελληνικού νοσοκομείου, στο οποίο είχαν 
τοποθετηθεί ως υπεράριθμοι αλλοδαποί για ειδίκευση, 
ή έχουν πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

5. α. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που αποκτούν την 
ελληνική ιθαγένεια, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς 
την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης 
πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που έχουν αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια και συνεχίζουν να υπηρετούν ως 
ειδικευόμενοι αλλοδαποί υπότροφοι, ο υπολογισμός των 
βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου 
τους αρχίζει από την ημερομηνία διαγραφής τους από 
τη θέση του ειδικευόμενου αλλοδαπού υπότροφου.

6. Για του ομογενείς γιατρούς από τη Βόρειο Ήπει−
ρο, την Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη, 
ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την κτήση του 
πτυχίου τους, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, για δε τις περιπτώσεις των γιατρών που 
κατέχουν πτυχία Ιατρικών σχολών χωρών μελών της 
Ε.Ε. από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 
3α της παρούσας.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επικρατέστερος είναι ο 
υποψήφιος με την προγενέστερη ημερομηνία πτυχίου. 
Σε περίπτωση που οι ισοβαθμούντες έχουν την ίδια 
ημερομηνία κτήσης πτυχίου, γίνεται κλήρωση για την 
επιλογή εκείνου του γιατρού που θα διορισθεί.

8. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή δια−
κοπής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υπηρεσίας 
υπαίθρου, σε επόμενη διεκδίκηση θέσεων σε Κ.Υ. και 
Π.Ι. οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής αλλά 
διορίζονται ή τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση 
ή συμπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους σε 
κενά Κ.Υ. και Π. Ι. που η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να 
καλυφθούν.

9. Γιατροί με θητεία (μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου 
του ν.δ. 67/1968) μπορούν να διεκδικούν με αίτησή τους 
θέση μόνο από την ειδική προκήρυξη για κενά μονο−
θέσια Π.Ι. και Κ.Υ. νησιών στα οποία δεν λειτουργούν 
Νοσοκομεία.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
υποψήφιοι για τις θέσεις με θητεία και ο επικρατέστε−
ρος από πλευράς μορίων έχει ήδη ολοκληρώσει ένα 
τουλάχιστον χρόνο με θητεία θα επιλέγεται ο αμέσως 
επόμενος επικρατέστερος που δεν έχει διορισθεί ήδη 
μια φορά με θητεία.

Ο υπολογισμός των μορίων για τους ανωτέρω για−
τρούς θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει 
και για τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή διακο−
πής της νέας θητείας τους πριν την ολοκλήρωσή της, 
υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 8 της παρούσας.

Οι γιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (με θη−
τεία) μπορούν να διεκδικούν τις ανωτέρω θέσεις εφόσον 
έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα 
πλέον του ενός (1) έτους.

Για τους γιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση 
τρίμηνης εκπαίδευσης.

10. Επίσης δεν επιτρέπεται μετάθεση για τους για−
τρούς υπηρεσίας υπαίθρου.

11. Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης από 
τον επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη θέση γιατρό, 
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εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των απο−
τελεσμάτων, η Υπηρεσία προχωρά στην τοποθέτηση 
του αμέσως επόμενου υποψήφιου γιατρού για την ίδια 
θέση.

12. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμά−
των.

13. Η υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ. 62940/2006 απόφαση «Συ−
μπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ10γ/126893/2002 (ΦΕΚ 1628 Β΄) 
απόφασης με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού 
αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά 
Ιατρεία» (ΦΕΚ 703 τ.Β΄) εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος από την πρώτη προ−
κήρυξη θέσεων που θα γίνει μετά την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ
F

    Αριθμ. οικ. 12286 (5)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Εφετείου Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού 

Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α΄ 
67).

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2003 ΦΕΚ Α΄/98.

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

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β 78.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 45/21.1.2008 έγγραφο του Εφετείου 
Κρήτης, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Κρήτης όπως διαμορφώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 2/2007 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου 
Κρήτης, η οποία έχει ως εξής:

1. Να οριστεί μία (1) επιπλέον συνεδρίαση του Τριμε−
λούς Εφετείου Πλημμελημάτων κατά μήνα και δη την 
δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα στην οποία θα προσδιορίζο−
νται μόνον είκοσι (20) υποθέσεις.

2. Το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων να συνεδριάζει την 
πρώτη εργάσιμη Δευτέρα κατά τους μήνες Δεκέμβριο, 
Απρίλιο και Ιούνιο κάθε έτους.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στα Χανιά στις 20 Νοεμβρίου 
2007 και δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Η Πρόεδρος
ΒΑΡΣΑΒΕ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ−ΒΑΛΤΟΥΔΗ

Τα Μέλη
ΑΡΓ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΑΙΚ. ΚΑΡΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘ. ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΧΡ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ

Μ. ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΣ−ΜΕΞΑ
ΣΩΤ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Ο Γραμματέας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
    Αριθμ. 8329/155 (6)
Προσθήκη τμημάτων στη Μουσική Σχολή Εν Αρμονία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος 
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου 
Θεσσαλονίκης».

β) Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ) Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1966).

ε) Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Διευθύν−
σεων, Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 
987/τ.Β΄/28.11.1991).

3. Την υπ’ αριθμ. 77527/23.12.2002 απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ., με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και 
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής Εν Αρμονία (ΦΕΚ 
10/τ.Β΄/2003).

4. Την από 24.1.2008 αίτηση της Μουσικής Σχολής Εν Αρ−
μονία, με τα συνημμένα Δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσθήκη στη Μουσικής Σχολής 
Εν Αρμονία Σχολής Εγχόρδων, Σχολής Σαξοφώνου και 
Τμήματος Αντιστίξεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 1487 (7)
Σύσταση Γραφείου Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ., στην

Αρχαία Ολυμπία. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 

231/τ.Α΄) «Οργανισμού διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

3. Τον ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και ειδικότερα το 
άρθρο 35 παρ. 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για 
τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄) «Αρμο−
διότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού».

7. Το π.δ. 206/19.9.2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. 5/1/18.1.2008 απόφαση Δ.Σ./Ε.Ο.Τ., απο−
φασίζουμε:

1. Τη σύσταση Γραφείου Πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. στην 
Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/1/8.1.2008 
απόφαση Δ.Σ. E.O.T., αντικείμενο του οποίου είναι η 
παροχή πληροφοριών και η διάθεση πληροφοριακού 
υλικού στους ενδιαφερόμενους για θέματα σχετικά με 
την τουριστική δραστηριότητα και τις παρεχόμενες 
τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

2. Το Γραφείο Πληροφοριών του E.O.T. στην Αρχαία 
Ολυμπία υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Υπη−
ρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Δυτικής Ελλάδας.

3. Η δαπάνη που προκύπτει από τη σύσταση και λει−
τουργία του Γραφείου ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό 
των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00€) και θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. και συγκεκριμένα τον 
προϋπολογισμό εξόδων διοίκησης και λειτουργίας της 
Π.Υ.Τ. Δυτικής Ελλάδας με κ.α. 4211.08.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 3363 (8)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. Τ/2922/3.8.1999 απόφα−

σης του Υπουργού Ανάπτυξης, που αφορά στην πα−
ραχώρηση του ΞΕΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2636/1998 (ΦΕΚ198/Α/1998) περί« Σύστασης εται−

ριών για την Οργάνωση Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και 
για τη Διαχείριση της περιουσίας του EOT., σύστασης 
Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για τον τουρισμό», όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 
(ΦΕΚ29/Α/2003) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», καθώς 
και διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ15/
Α/20004), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 
230/Α/2006).

3. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/Α/17.03.2004)«Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ187/
Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. Τ/2922/3.8.1999 (ΦΕΚ 1605/13/16.8.1999) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρί−
θηκε η κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος παραχώ−
ρηση του Ξενία Ζακύνθου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

7. Την υπ’ αριθμ. 124/12.05.2005 εισήγηση προς το Διοι−
κητικό Συμβούλιο της Α.Ε. και την υπ’ αριθμ. 193/16.05.2005 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. «Ελλη−
νικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».

8. Το υπ’ αριθμ. 3881/18.7.2007 έγγραφο της ΕΤΑ Α.Ε με 
το οποίο ζητείται η ανάκληση της απόφασης παραχώ−
ρησης του Ξενία Ζακύνθου κατόπιν της απόφασης υπ’ 
αριθμ. 193/16.5.2005 συνεδρίασης του Δ.Σ της ΕΤΑ Α.Ε.

9. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί 
η παραχώρηση του ΞΕΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο Ιόνιο Πανε−
πιστήμιο, αποφασίζουμε:

Την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. Τ/2922/03.08.1999 
(ΦΕΚ 1605/Β/16.8.1999) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, ως προς το μέρος που αφορά την κατά χρήση και 
άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση του Ξενία Ζακύνθου 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για τους λόγους που αναγρά−
φονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5374 (9)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητικό 

Οργανισμό Δήμου Ν. Ερυθραίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

οη, 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 από 10.7.2007 απαιτούμενη βεβαίωση της Νομι−
κού Συμβούλου κας. ΚΕΜΠΕΡΑ, σύμφωνα με την οποία 
πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
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4. Την υπ’ αριθμ. 29801/2007 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 9344/2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το 

οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/593/28420/28418/18
.12.2007 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’ αριθμ. 71831/2008 απόφαση κατανο−
μής του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκαν 
συμβάσεις 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 καθήκοντα των 
υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου με 3 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό 
διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνο−
νται στην υπ’ αριθμ. 8/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Α.Ο. Δήμου Ν. Ερυθραίας και υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 
αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

Ενός Αθλιάτρου με αμοιβή 15.000,00 ευρώ (αμοιβή 12 
μηνών).

Ενός Μάνατζερ με αμοιβή 15.000,00 ευρώ (αμοιβή 12 
μηνών).

Ενός ατόμου για την αρχειοθέτηση του ηλεκτρονι−
κού αθλητικού υλικού με αμοιβή 12.000 ευρώ (αμοιβή 
12 μηνών).

Η αμοιβή των παραπάνω θα καταβάλλεται τμηματικά 
ανά μήνα, με το προσφερόμενο έργο.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Αθλητικός Οργα−
νισμός Δήμου Ν. Ερυθραίας.

Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε 
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από−
φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του Κ.Α.10.6011.003 του 
προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ      
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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*02003062602080008*

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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