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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 61392/Β2 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
30/06/2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/727.577.0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30−8−88).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» 
(ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις 
του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου και ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την 
οποία «... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 2/ 7093/ 
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0022/05−02−2004 κοινής υπουργικής απόφασης, δηλαδή 
που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του 
Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαι−
τούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία 
αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτα−
του Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζε−
ται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του α' μέρους 
του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 
16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις 
εργασίας ή με άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις».

6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011, σύμ−
φωνα με απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Συνεδρία 
2η/24−01−2013).

7. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργα−
σίας της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει 
προσωπικού των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ι΄ του ΒΔ 748/1966 οι διατά−
ξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών 
απασχολούμενων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και 
υγειονομικά ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και 
υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1659/12−02−2014 έγγραφο του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή εργασία, πέρα από τις ώρες 
υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, του προσωπικού του ως 
άνω Ιδρύματος κρίνεται απαραίτητη, για την αντιμετώ−
πιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσια−
κών αναγκών του. Συγκεκριμένα το ως άνω προσωπικό 
είναι υποχρεωμένο να εργάζεται υπερωριακά λόγω: α) 
των εργασιών εν όψει της προσαρμογής του Ι.Κ.Υ. στις 
διαδικασίες και απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο 
εγχειρίδιο διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια, 
που τίθενται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης νέων και 
παλαιοτέρων προγραμμάτων υποτροφιών ΕΣΠΑ καθώς 
και άλλων προγραμμάτων υποτροφιών −SIEMEN−, ΕΠΙΦ, 
CERN, EOX και κληροδοτημάτων και για τις ανάγκες 
προετοιμασίας και διεξαγωγής των ανωτέρω, β) των 
επιπλέον εργασιών που απαιτούνται για το κλείσιμο 
της οικονομικής χρήσης του 2013 και γ) της τακτοποίη−
σης−εκκαθάρισης του στατικού αρχείου της Υπηρεσίας.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152/τ.Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−

δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25−6−2013) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2014, ποσού α) οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 
(8.700,00) ευρώ για το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων (4.300,00) ευρώ για το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για τα οποία 
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0261 για το 
έτος 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 30/6/2014:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε είκοσι εννέα (29) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού έτους 2014, και για αριθμό ωρών 
έως είκοσι (20) μηνιαίως ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, 
εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε επτά (7) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε.
Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε δέκα έξι (16) υπαλ−

λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού έτους 2014, και για αριθμό ωρών έως 
είκοσι (20) μηνιαίως ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρί−
νεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:

• σε οκτώ (8) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε.
Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής 

απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης του καθενός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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   Αριθμ. 3569 (2)
Έγκριση α) υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερι−
νές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας και β) υπερωριακής εργασίας πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου, του μονίμου προσωπικού 
και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−
νου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α΄/85) όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β) Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» ΦΕΚ 247/
Α΄/95 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3871/2010 ΦΕΚ 
141/Α΄/2010.

γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και τις διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» 
ΦΕΚ 226/Α΄/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012.

2. Το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄/141) ΦΕΚ Α΄/160

3. Το Π.Δ. 62/86 «οργανισμός ΕΑΑ» (ΦΕΚ 21/Α΄/86)
4. Την υπ’ αριθμ. 10518/20.9.2013 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση ερ−
γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
κατά τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ΦΕΚ 2416/Β΄/27.9.2013

5. Την 17049(ΔΚΗ)Α/1784/27.12.2012 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμ−
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας..........» (ΦΕΚ: 3546 Β΄/ 
31.12.2012)

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα−
πάνη ύψους 19.859,90 ευρώ στον ΚΑΕ 0261 και 24.727,89 
ευρώ στον ΚΑΕ 0263 η οποία θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του ΕΑΑ οικ. έτους 2014.

7. Το έγγραφο του ΕΑΑ με α.π. 556/26.3.2014, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε: α) την υπερωριακή εργασία πέραν του 
κανονικού ωραρίου β) την υπερωριακή εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ) του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) για τους μήνες 
Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2014, ως εξής:

1. υπερωριακή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία:
− Δώδεκα (12) μονίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ειδι−

κών Τεχνικών Επιστημόνων 2.397 ώρες (έως 20 ώρες 
το μήνα)

− Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου TE Εργοδηγών 
108 ώρες (έως 20 ώρες το μήνα)

− Δύο (2) μονίμων υπαλλήλων κλάδου TE Μηχανικών 
130 ώρες (έως 20 ώρες το μήνα)

− Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Δ/κου Λογι−
στικού 132 ώρες (έως 20 ώρες το μήνα)

− Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Η/Υ 52 ώρες 
(έως 20 ώρες το μήνα)

− Εννέα (9) υπαλλήλων ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Ειδικών Τε−
χνικών Επιστημόνων 779 ώρες (έως 20 ώρες το μήνα)

Συνολικής δαπάνης 19.859,90 ευρώ (ΚΑΕ: 0261).
2. υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−

ρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας:

− Δώδεκα (12) μονίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ειδικών 
Τεχνικών Επιστημόνων 2281 ώρες (έως 16 ώρες το μήνα) 

− Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου TE Εργοδηγών 
96 ώρες (έως 16 ώρες το μήνα)

− Δύο (2) μονίμων υπαλλήλων κλάδου TE Μηχανικών 
148 ώρες (έως 16 ώρες το μήνα)

− Ενός (1) μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Η/Υ 55 ώρες 
(έως 16 ώρες το μήνα)

− Εννέα (9) υπαλλήλων ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Ειδικών Τε−
χνικών Επιστημόνων 818 ώρες (έως 16 ώρες το μήνα)

Συνολικής δαπάνης 24.727,89 ευρώ (ΚΑΕ: 0263).
Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερω−

ριακή εργασία του προσωπικού αφορούν:
α) Την παρακολούθηση της λειτουργίας των σεισμο−

λογικών οργάνων και της σεισμικής δραστηριότητας, 
στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.

β) Παρατηρήσεις αστρικού και διαστημικού χώρου, 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σεισμολογικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ   
F  

 Αριθμ. 23027/5304 (3)
Καθιέρωση 18ωρης καθημερινής λειτουργίας καθώς και 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της τεχνικής 
υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,214, 225, 238 και 280 παρ. 

1. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του υπ’ αριθμ. 
Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2006), 
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205 /2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/2003), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/2011), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις 
όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/τ.Α΄/2012) και ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. 14/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω Συνδέσμου, περί καθιέρωσης της 
18ωρης καθημερινής λειτουργίας καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Συνδέσμου.

9. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση της 
18ωρης λειτουργίας καθημερινά καθώς και τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες της τεχνικής υπηρεσίας του 
Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του και της 
ανάγκης αποκατάστασης των εμφανιζόμενων βλαβών 
για τον περιορισμό στο ελάχιστο των διακοπών υδρο−
δότησης του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, 
γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με τη διαφύλαξη της δη−
μόσιας υγείας και της συνεχής παρακολούθησης των 
δικτύων των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων του 
Συνδέσμου.

10. Τη βεβαίωση ότι, υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Συνδέσμου, για το 
σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 14/2014 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση σε 18ωρη καθημερινή λει−
τουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, της τεχνικής υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, λόγω του ότι προκύπτει η 
ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των δικτύων των 
γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων του Συνδέσμου 
καθώς η ανάγκη αποκατάστασης των εμφανιζόμενων 
βλαβών για τον περιορισμό στο ελάχιστο των διακοπών 
υδροδότησης του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου Ιωαν−
νίνων, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με τη διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα τη λειτουργία 
σε βάρδιες από 6.00 έως 24.00, όπως αναφέρεται στην 
υπ’ αριθμ. 14/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ανωτέρω Συνδέσμου.

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανο−
πεδίου Ιωαννίνων οικ. έτους 2014 ύψους: 17.000,00 ευρώ 
(Κ.Α.25−6012 και 25−6042).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 15 Απριλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ   

F  
 Αριθμ. οικ.11010 (4)
Αποδοχή παραίτησης της εταιρίας «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

Α.Ε.» από τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
υπ’ αριθμ. πρ. οικ. 2717/10−10−2012 απόφαση χορήγη−
σης άδειας μεταλλευτικών ερευνών (ΒΜ 2272) (ΦΕΚ 
3007/Β΄/2012). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1064/07−01−2013 απόφαση Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης, «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 220043 (4139)/5−11−2013 ΦΕΚ 
2871/12−11−2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' 
αριθμ. 106297(2350)/20−03−2013 απόφασης του Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/τ. Β΄/
26−03−2013) περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277 Α΄/05−10−1973) 
«Περί Μεταλλευτικού Κωδικός», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το άρθρο 42.

6. Την παρ. 9 του αρ. 9 του Ν. 3469/28−6−2006 (Φ.Ε.Κ. 131 
Α΄) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις.

7. Την υπ’ αριθμ. πρ. οικ. 2717/10−10−2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία χο−
ρηγήθηκε στην εταιρεία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» Άδεια Με−
ταλλευτικών Ερευνών, διάρκειας τριών (3) ετών σε χώρο 
έκτασης 9.437,005 στρεμμάτων, στην περιοχή Όσσης 
της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΒΜ 2272).

8. Την από 15/7/2013 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 4656/15−7−2013 
αίτηση της «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», με την οποία υπέβαλε 
στην υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 2558/17−6−2013 συμ−
βολαιογραφική πράξη, του συμβολαιογράφου Περικλή 
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Κοτούλα του Μιχαήλ, μονομερούς παραίτησης από τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. πρ. οικ. 
2717/10−10−2012 απόφαση χορήγησης άδειας μεταλλευ−
τικών ερευνών (ΒΜ 2272).

9. Την από 3−4−2014 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, 
αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση της «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 
Α.Ε.» από τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ’ 
αριθμ. οικ. 2717/10−10−2012 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί χορήγη−
σης Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών, σε χώρο έκτα−
σης 9.437,005 στρεμμάτων, στην περιοχή Όσσης της 
Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΒΜ 2272) 
(ΦΕΚ 3007/Β΄/2012).

Η παρούσα εκδίδεται σε αντικατάσταση της με αρ. 
πρωτ. 4656/2013/7−10−2013 απόφασης, η οποία δεν δη−
μοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και δεν ισχύει.

Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκη−
θεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης εντός 15 (δεκαπέ−
ντε) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση 
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου 
ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 
227 και 238 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2014

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ   
  F

 Αριθμ. 1968/Φ30.2 (5)

Ένταξη μελών Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολογίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1γ, 3 και 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/2013 «Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία Τμη−
μάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων −Ίδρυση Σχολής −Ίδρυση Τμήματος 
− Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5−6−2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 4/22−01−2013 απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5−3−2013) 
και τη με αρ. υπουργική απόφαση 39508/Ε5/21−3−2013 με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, διαπιστώνεται

Ότι, ύστερα από τη συγχώνευση των Τμημάτων Μηχανολογίας και Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., τα αναφερόμενα στον πίνακα που ακολουθεί 
υπηρετούντα Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανο−
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1γ, 3 και 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/2013.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΪΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τακτικός ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Τακτικός ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ Τακτικός ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τακτικός ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικός ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τακτικός ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Τακτικός ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικός ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 3 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. πράξης 38/1.4.2014 (6)
Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών. 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) τον Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, 

σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης 
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότη−
τας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 128), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,

γ) τον Ν. 3229/2004 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής 
ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, 
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως ισχύει, και ιδίως το 
άρθρο 3 αυτού,

δ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφά−
λιση και άλλες διατάξεις»,

ε) τον Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183), «Διαμεσολάβηση 
στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώμα−
τος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, 
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

στ) το Ν. δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄ 10) «Περί ιδιωτικής επι−
χειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει,

ζ) το π.δ. 298/1986 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Δικαιώματα και υπο−
χρεώσεις ασφαλιστικός πρακτόρων και παραγωγών 
ασφαλίσεων και Κανονισμός Συμπεριφοράς για την 
άσκηση του επαγγέλματος αυτών», όπως ισχύει,

η) το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», και 
ιδίως το άρθρο 4 παρ. 1Α περ. στ) αυτού,

θ) την απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3297),
ι) το από 1.4.2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και
ια) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ−

πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει τα εξής:

Τα όρια του ασφαλιστηρίου υποχρεωτικής ασφάλισης 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστι−
κών διαμεσολαβητών που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παρ. 1Α περ. στ) του π.δ. 190/2006 είναι τα ακόλουθα:

− για κάθε απαίτηση, ποσόν € 1.250.618,
− συνολικά για όλες τις απαιτήσεις, ποσόν € 1.875.927 

κατ’ έτος, και
− μέγιστο ποσόν απαλλαγής του διαμεσολαβητή 

€ 18.760.

Η απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3297) κα−
ταργείται.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ   

F  

 Αριθμ. απόφ. 105/8/10.3.2014 (7)
Υιοθέτηση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τρα−

πεζών σχετικά με τη χρήση του αναγνωριστικού κω−
δικού νομικής οντότητας −Legal Entity Identifier από 
τα πιστωτικά ιδρύματα (EBA/REC/2014/01). 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) την Πράξη της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 
«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), 
όπως ισχύει,

γ) το Ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 25 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (OJ L 331/15.12.2010),

ε) τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχε−
τικά με τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής 
οντότητας −Legal Entity Identifier (EBA/REC/2014/01),

στ) το από 7.3.2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας 
της Ελλάδος,

ζ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Να υιοθετήσει τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
σχετικά με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού 
κωδικού νομικής οντότητας −Legal Entity Identifier (EBA/
REC/2014/01) από τα πιστωτικά ιδρύματα. Για το σκο−
πό αυτό, αναμένεται όπως τα πιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και τα υπο−
καταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτήσουν:

α) Ένα προσωρινό μοναδικό, για κάθε πιστωτικό ίδρυ−
μα, αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (pre − LEI) 
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από πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κανονιστικής Επί−
βλεψης (Regulatory Overight Committee − ROC) οργανι−
σμό (Local Operating Unit− − LOUS).

β) Χωριστό μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό pre − LEI 
για κάθε μία από τις οντότητες του ομίλου τους για 
τις οποίες υποβάλλουν στοιχεία στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, για τους σκοπούς της εποπτείας σε ενοποι−
ημένη βάση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 
(OJ L 176/27.6.2013), όπως ισχύει.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να παρέχει 
οδηγίες ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο 
εφαρμογής της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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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
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