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Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1123978/ΕΞ/0016
Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ.

3. Την απόφαση 1027628/2281/0016/3.3.1997 (ΦΕΚ 228/
Β΄/97) «Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημοσί−
ων Οικονομικών Υπηρεσιών», με την οποία καθορίζεται
ο τύπος και το περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής με
ονομασία «ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».
4. Το γεγονός ότι εκ των ανωτέρω ουδεμία δαπάνη
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Οι πληρωμές δαπανών που διενεργούνται στις Δ.Ο.Υ.
από τα τμήματα εσόδων, και αφορούν την καταβολή
εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, της μεταφοράς χρημά−
των και την πληρωμή τόκων λόγω καθυστέρησης επι−
στροφής των φόρων, από τον Ιανουάριο του 2010 και
εφεξής θα πραγματοποιούνται από τα τμήματα εξόδων
των αντίστοιχων Δ.Ο.Υ., εκτός των Δ.Ο.Υ. που δεν δια−
θέτουν τμήμα ή γραφείο εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/
Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών
του κράτους και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 «Εσωτερικός κανονισμός
των Δ.Ο.Υ.».

F
Αριθμ. Π4/ΓΠ 171588
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97.
2. Την ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 8/250/21653/4.9.2009 (ΠΥΣ 33/06).
3. Την 2093/27.7.09 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του ΕΙΚ για την γνησιότητα των συμβάσεων έργου και τη
μη υπόκρυψη εξαρτημένης εργασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
σε είκοσι οκτώ (28) άτομα για χρονικό διάστημα έως
ένα (1) έτος από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) για την
υλοποίηση των έργων «Λειτουργία Κέντρων Πρώιμης
Παρέμβασης» και «Λειτουργία Κέντρων Ελληνικής Νο−
ηματικής Γλώσσας» ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩ−
ΓΩΝ
(δύο (2) για το Κεντρικό Αθηνών, ένας (1) για το Παράρ−
τημα ΕΙΚ Θεσσαλονίκης και ένας (1) για το Παράρτημα
ΕΙΚ Πάτρας)
Τέσσερα (4) άτομα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΓΩ−
ΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
(δύο (2) για το Κεντρικό Αθηνών, ένα (1) για το Παράρ−
τημα ΕΙΚ Θεσσαλονίκης και ένα (1) για το Παράρτημα
ΕΙΚ Πάτρας)
Τρία (3) άτομα κλάδου ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(ένα (1) για το Κεντρικό Αθηνών, ένα (1) για το Παράρ−
τημα ΕΙΚ Θεσσαλονίκης και ένα (1) για το Παράρτημα
ΕΙΚ Πάτρας)
Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΩΝ
(ένα (1) για το Κεντρικό Αθηνών και ένα (1) για το
Παράρτημα ΕΙΚ Πάτρας)
Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΩΡΛ για το Κεντρικό
Αθηνών
Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ΑΚΟΟΜΕΤΡΩΝ για το
Κεντρικό Αθηνών
Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για το Κεντρικό
Αθηνών
Το έργο των ανωτέρω συνίσταται στην Πρώιμη Ανί−
χνευση Διάγνωση και Αντιμετώπιση της παιδικής βα−
ρηκοΐας.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Δώδεκα (12) άτομα κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτών
στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών
(έξι (6) για το Κεντρικό Αθηνών, τέσσερα (4) για το
Παράρτημα ΕΙΚ Θεσσαλονίκης και δύο (2) για το Πα−
ράρτημα ΕΙΚ Πάτρας)
ΣΥΝΟΛΟ άτομα
28
Το έργο των ανωτέρω συνίσταται στην διδασκαλία
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε ακούοντες, κω−
φούς και βαρύκοες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες που
χρήζουν εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας, για την
ανάπτυξη επικοινωνίας, ανεξαρτήτου ηλικίας που είναι
δεκτικοί εκπαίδευσης.
Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97,
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η
ανανέωση ή παράταση αυτών.
Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου είναι αναγκαία
επειδή το προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα δεν μπο−
ρεί, από άποψη ζητούμενων ειδικοτήτων, να συμβάλλει
στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις ανωτέρω συμβά−
σεις μίσθωσης έργου, ύψους 406.000,00 ευρώ περίπου
θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις του προϋπολογι−
σμού του ανωτέρω φορέα, ο οποίος επιχορηγείται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το έργο θα εκτελεσθεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες
του ΕΙΚ στην Αθήνα (οδός Ζαχάρωφ 1 Τ.Κ 11521) καθώς
και στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης (Πανόραμα Θεσ−
σαλονίκης ΤΚ 55236 ) και Πατρών (οδός Διόδωρου 11
Μποζαϊτικα Τ.Κ 26443).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 1016/109/151−ε’
(3)
Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστα−
τευτικών μέσων του προσωπικού ασφάλειας των Ιδι−
ωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλεί−
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2518/
1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχει−
ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα
και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες
διατάξεις» (Α΄−164) όπως αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 4 του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και
γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄− 209).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί−
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του» (Α΄− 213).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄− 98).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11−
2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστα−
σίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ»
(Β΄− 2365).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η ισχύς της υπ’ αριθμ. 1016/109/151−α΄ από 21−9−2009
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας (Β΄− 2039) αρχίζει την 23−6−2010.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 45234/28603
(4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Γαλατσίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων».
4. Την υπ’ αριθμ. 29/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού.
5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 30/2009 πρακτικό
του.
6. Την με αριθμ. οικ. 6493/2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων (Φ.Ε.Κ. 1152/24.6.2008), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 29/2009 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου περί τροποποί−
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προστίθενται δύο οργανικές θέσεις Ειδικών Συνερ−
γατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνερ−
γατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
6.1 Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως έχει
συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3731/08, οργανώνεται
σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία διαρθρώνεται στα κα−
τωτέρω τμήματα:
Α. Τμήμα Ελέγχου Επιχειρήσεων, Καταστημάτων και
Πάσης Φύσεως Επιτηδευμάτων.
Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 15, 16, 21, και 22 της παρ. 1 του ν. 3731/2008.
Β. Τμήμα Περιπολιών και Ελέγχου Στάθμευσης Αυ−
τοκινήτων.
Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 8, 10,
11, 19, 24, 25, 26, 27 και 28 της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν. 3731/2008.
Η ιεραρχία του προσωπικού της Διεύθυνσης έχει ως
εξής:
• Ένας (1) Διευθυντής
• Ένας (1) Υποδιευθυντής
• Δύο (2) Τμηματάρχες A΄
• Δύο (2) Τμηματάρχες Β΄
• Τέσσερις (4) Επόπτες
• Οκτώ (8) Δημοτικοί Αστυνομικοί
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων
1.5.5 Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ−
νομίας
• Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη εύρυθμη και απο−
τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν
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σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
• Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
• Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή
τους.
• Αναφέρει στον Δήμαρχο για τα προβλήματα που
επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
• Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε
βάρδιες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή
του.
• Φροντίζει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων με
κατάλληλο συντονισμό και εποπτεία των τμημάτων.
• Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και
ελέγχει το έργο του προσωπικού.
• Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μεθόδων
και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
• Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγ−
γελματική επάρκεια, τα προσόντα και την ικανότητα του
προσωπικού ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση
των καθηκόντων του.
• Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
του προσωπικού.
• Δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την
αποστολή και τη δράση της υπηρεσίας.
• Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων
που ανάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας, επι−
λαμβάνεται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατά−
στασης και συντονίζει όλες τις σχετικές με το ζήτημα
αυτό ενέργειες.
• Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης
έγγραφα, δίδει οδηγίες στα αρμόδια τμήματα και ελέγ−
χει για την έγκαιρη διεκπεραίωση τους.
• Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί−
πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
1.5.6. Οι προϊστάμενοι τμημάτων της Δημοτικής Αστυ−
νομίας
Είναι υπεύθυνοι έναντι του Προϊσταμένου της Διεύ−
θυνσης για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμο−
διοτήτων του τμήματος που προΐστανται.
• Λαμβάνουν γνώση όλης της αλληλογραφίας που
αφορά το τμήμα τους και είναι υπεύθυνοι για την ταχεία
διεκπεραίωσή της.
• Φροντίζουν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
ανήκουν στο τμήμα τους.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
3. Θέσεις Προσωπικού
Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο−
μίας κατατάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες και
κλάδους:
3.1 Κλάδος Π.Ε. 23 Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τέσ−
σερεις (4)
3.2 Κλάδος Τ.Ε. 23 Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις δύο (2)
3.3 Κλάδος Δ.Ε. 23 Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις δώ−
δεκα (12)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
7. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Ειδικά για τις θέσεις προϊστάμενων της Δημοτικής
Αστυνομίας, ισχύουν τα κάτωθι:
Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας (Διευθυντή− Υπο−
διευθυντή − Τμηματάρχη Α΄−Τμηματάρχη Β΄ και Επόπτη)
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6
του άρθρου 8 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά
που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2,3, του άρ−
θρου 9 του ν. 3731/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενερ−
γείται με τη διαδικασία των αντιστοίχων διατάξεων του
άρθρου 10 του ν. 3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου η επι−
λογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 6. 1 γίνεται
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ.3
του ίδιου νόμου, όπου ορίζεται ότι αν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 για την επιλογή
Διευθυντή Τμηματάρχη Α΄ και Τμηματάρχη Αυτοτελούς
Τμήματος, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται, παραλλήλως
από προϊστάμενο Διεύθυνσης ή προϊστάμενο Τμήματος
αντιστοίχως άλλου κλάδου του οικείου ΟΤΑ, ύστερα
από απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΕΙΟ ΑΡΘΡΟ
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου Γαλατσίου για το οικονομικό έτος 2009. Για τα
επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη
ύψους 63.800,00€ περίπου, η οποία θα προβλέπεται
στους ΚΑ.006031.0002 και 006053−0001 των αντίστοι−
χων προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(5)
Μετάταξη Υπαλλήλου
Με την αριθμ. 240091/2009 απόφαση του Δημάρχου
Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 181 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμο−
δότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και
του Δημάρχου Άνω Λιοσίων, μετατάσσεται ο υπάλλη−
λος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΣΑΜΠΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων,
από το Δήμο Άνω Λιοσίων στο Δήμο Αθηναίων, με με−
ταφορά της θέσης του.
(Aρ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Λογιστ. Προϋπολ. Δήμου Αθη−
ναίων: 194653/08−10−09)
(Aρ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43762/27672/11−12−2009)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 79, 101, 183 και 217 του Ν. 3584/07, καθώς και με
την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαί−
ου Αορίστου χρόνου ΓΡΙΒΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τoυ Γεωργίου,
από τον κλάδο ΥΕ Εργατών στον κλάδο ΔΕ Οδηγού
Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας).
Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη
μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί−
στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί
δαπάνη 4.708,03 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τους Κ.Α.
6021.001, 6021.005, 6021.003, 6052.001 και 6021.009 για το
υπόλοιπο του οικ. έτους 2009.
Για τα επόμενα 5 έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη
28.132,89 ευρώ περίπου για κάθε έτος που θα βαρύ−
νει τους Κ.Α. 6021.001, 6021.005, 6021.003, 6052.001 και
6021.009.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Λογιστ.− Προϋπολ. Δήμου Αθηναί−
ων: 210602/23−10−09).
(Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 43789/27695/11−12−2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F
(7)
Μετάταξη υπαλλήλου
Με την 1103/13−11−2009 απόφαση του Δημάρχου Πε−
ράματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από τη σύμ−
φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ
Ν. Πειραιά όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό 13°/22−10−
2009 (Θέμα 7°), μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με ειδικότητα ΔΕ
Διοικητικού από το Δήμο Νίκαιας στο Δήμο Περάματος
με μεταφορά της θέσης της.
Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500) για το
τρέχον οικονομικό έτος 2009 στον Κ.Α. 10.6021 του Προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Περάματος.
(Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Περάματος:
Αρ. Πρωτ. 15074/16−11−2009).
Απόφαση Δ/νσης Τ.Α. & Δ/σης Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/9743/
2009.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 3586
(8)
Απαγόρευση της θήρας παντός θηράματος (τριχωτού
και πτερωτού) σε όλη την περιφέρεια του Δασαρ−
χείου Γουμένισσας, στις εκτάσεις όπου το έδαφος
καλύπτεται από χιόνι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(6)
Μετάταξη Υπαλλήλου
Με την αριθμ. 243715/09 απόφαση του Δημάρχου Αθη−

(Αριθ. Δ.Α.Δ. 39)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφ. Β΄ και
στ’ του ΝΔ 86/69 « Περί Δασικού κώδικα».
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2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 532/70 «Περί συμπληρώσεως
των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε
συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ. 709/70 «Περί καθορι−
σμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των
Περ/κών Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων.
3) Την με αριθμό 8063/30−10−2008 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων κ.λπ».
4) Την αριθμού 414985/85 κοινή Υπουργική απόφαση
«Περί διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
5) Το γεγονός ότι, στην περιοχή του Δασαρχείου μας
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονο−
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέ−
λεσμα να προξενείται μεγάλη καταστροφή του θηρα−
ματικού πλούτου.
6) Την ανάγκη προστασίας του Θηραματικού πλούτου
του Δασαρχείου μας σε περίπτωση χιονοπτώσεων με−
γάλης διάρκειας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την θήρα παντός θηράματος (τριχωτού
και πτερωτού) σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου
Γουμένισσας, στις εκτάσεις όπου το έδαφος καλύπτεται
από χιόνι.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της
στο Φ.Ε.Κ. και θα ισχύσει μέχρι τέλους της κυνηγετικής
περιόδου 2009 − 2010.
Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης
θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρού−
σα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/1969,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971
και 177/75 και της 414985/29−11−85 κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Η τήρηση αυτής της διάταξης και η εφαρμογή ανατί−
θεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αγροφυλα−
κής, καθώς επίσης και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Γουμένισσα, 15 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΚΟΣ
F
(9)
Μετάταξη Υπαλλήλου
Με την 183/2009 απόφαση του Δήμαρχου Λεβαδέων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183
του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την αριθμ. 525/2009
σύμφωνη γνωμοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Λεβαδέων που ασκεί χρέη υπηρεσιακού συμ−
βουλίου σύμφωνα με το άρθρο 230 του Ν. 3584/2007,
συνιστάται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λεβαδέων μια (1) προσωρινή προσωποπα−
γής θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου ειδικότητας Διοικητικού Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη δέσμευση μιας (1) κενής
θέσης μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού και
μετατάσσεται η με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου Αορίστου Χρόνου υπάλληλος του Δήμου Καράλα
− Μακρή Αργυρώ του Δημητρίου από την ειδικότητα
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Προσωπικού Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
στην ως άνω συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας
Διοικητικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ανωτέρω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2009 ύψους 350.00 Ευρώ.
(Αριθ. Βεβαίωσης Πίστωσης 17990/2009.)
(Aπόφαση Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Βοιωτίας
11192/2009).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
F
Αριθμ. 7254
(10)
Αναθεώρηση της αριθμ 2452/27−06−2000 τροποποιη−
μένης άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. ΚΧ),
της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡ. ΣΤΑΦΥΛΑ − ΑΣ.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» λόγω μεταβολής του ιδιοκτη−
σιακού καθεστώτος.
O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤOΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13−6−1994
τ.Β) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση
διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 30/96 και ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Την αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργανι−
σμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν. Α. Ανατολικής
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28−7−2005 τ.Β΄).
3. Τον Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο−
χής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).
4. Την αριθμ. Π4β/οικ 3176/29−5−1996 Υπουργική από−
φαση «προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ. Η) από ιδιώτες κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 455/14−6−96 τ.Β΄).
5. Την αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/2007 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 1136/06−07−2007) περί τροποποίησης και συμπλή−
ρωσης των υπ’ αριθμ. Π4β/οικ. 3176/6.6.96 (ΦΕΚ 455/
τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.96 (ΦΕΚ 833/Τ.Β΄/1996)
υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)
από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.
6. Την αριθμ. 4489/21−12−1999 απόφαση χορήγησης
άδειας ίδρυσης Μ.Φ.Η κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην
ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡ. ΣΤΑΦΥΛΑ
− ΑΣ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.», δυναμικότητας 22 ατόμων,
στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 70, στο
Δήμο Γέρακα Αττικής.
7. Την αριθμ. 2452/27−06−2000 απόφαση χορήγησης
άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η. κερδοσκοπικού χαρακτήρα
στην εν λόγω εταιρεία.
8. Την αριθμ. 5092/02−12−2004 απόφαση τροποποίησης
της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.
9. Την αριθμ. 7254/19−11−2009 αίτηση της Χ. Σταφυλά
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και λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη μεταβολή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και τον ορισμό νέας
διοικητικής υπευθύνου, αποφασίζουμε:
1. Αναθεωρούμε την αριθμ. 2452/27−06−2000 τροπο−
ποιημένη άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. ΚΧ) που
χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡ. ΣΤΑ−
ΦΥΛΑ − ΑΣ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» ως προς:
− το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ορίζουμε ότι η Μ.Φ.Η.,
που εδρεύει στο Δήμο Γέρακα, επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως 70, θα λειτουργεί από την εταιρεία «ΧΡ.
ΣΤΑΦΥΛΑ −MAP. ΔΕΣΠΟΥ Ο.Ε.» με τον δ.τ. «Αναρρωτήριο
ο Αγ. Κωνσταντίνος».
− τον ορισμό νέας Διοικητικής Υπευθύνου στην εν
λόγω μονάδα, την Μαρία Δέσπου του Δημητρίου, ομόρ−
ρυθμο μέλος της εταιρείας «ΧΡ. ΣΤΑΦΥΛΑ− MAP. ΔΕ−
ΣΠΟΥ Ο.Ε.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η παραπάνω τροπο−
ποιούμενη απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 10 Δεκεμβρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
F
(11)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικής
Λειτουργού στην ΜΑΚΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ και της ΠΑΡΘΕΝΑΣ.
Με την αριθμ. 7186/15−12−2009 απόφαση του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΜΑΚΡΙΔΗ ΧΑΡΙ−
ΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλ−
ματος Κοινωνικής Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΣΤΑΜΑΤΙΑ KAPPA
F
Αριθμ. 3388
(12)
Συμπλήρωση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(Αριθμ. Απόφασης 180/2009)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ 21/Α/1996 «Κώδι−
κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε

μεταγενέστερα και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 «Κώδικας Δημοσίων
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη
λειτουργία και οργάνωση της Ν.Α.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/5.3.2001
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημοσίου τομέα» όπως ισχύει.
5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Ν.Α. ΦΕΚ 725/Β/16−4−2009.
6. Τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων της Ν.Α.
7. Τη γνώμη του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων της
Ν.Α. Λακωνίας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει την συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας,
του άρθρου 3 του Ο.Ε.Υ. της Ν.Α. Λακωνίας ως εξής:
Άρθρο 3, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» στο
Δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο πρώτο
εδάφιο: «Στελεχώνεται από ένα δημοσιογράφο, ο οποίος
είναι πρόσωπο μετακλητό, με σύμβαση εργασίας ορι−
σμένου χρόνου που διαρκεί όσο και η θητεία του Νο−
μάρχη όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ή από υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TE Διοικητικού
Λογιστικού ή υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ».
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της Ν.Α.
Η απόφαση αυτή του Νομαρχιακού Συμβουλίου πήρε
αριθμό 180.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή 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. 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02026173112090008*

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

