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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλών τελών στην «ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 550/2006/19−9−2011 Καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα 
με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 παρ. 5, 155 
παρ. 1α και 1β και παρ. 2ζ και 2 ιγ΄ και άρ. 137 Γ7 του 
Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στην ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 132639905, 
πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 19.839,72 € (δεκαεννέα 

χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά) και κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
συνυπεύθυνη με τους υπόλοιπους καταλογιζόμενους για 
την καταβολή του συνολικού πολλαπλού τέλους ύψους 
49.599,30 ΕΥΡΩ (σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών) για συμμετοχή 
της με ποσοστό 40% στην τελωνειακή παράβαση της 
λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας DAIMLER 
CHRYSLER με αριθμό πλαισίου WDC163154IA233547 και 
αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΖ 8302 που ταξινομήθηκε στη 
Δ/νση Μεταφορών με πλαστά τελωνειακά παραστατικά, 
με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο Δημόσιο οι 
αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

F
    Αριθμ. 108191/Β7 (2)
Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες 

σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ 
από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης».

2. Του άρθρου 5 παρ. 6 και του άρθρου 10 του 
Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α΄) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι−
στήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 εδ. ζ του Ν. 3027/2000 
(ΦΕΚ 152 τ.Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2817/2002 (ΦΕΚ 
78 τ.Α΄) αντίστοιχα. 

3. Την αριθμ. 110159/Β7/2004 (ΦΕΚ 1567/τ.Β΄) υπουργική 
απόφαση «Αναπροσαρμογή του ποσού συμμετοχής στις 
δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχια−
κών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 
ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2005−2006» καθώς και τη 
διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1785/τ.Β΄).

4. Την γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ η 
οποία διατυπώθηκε στο πρακτικό της 213ης/22−7−2011 
συνεδρίασή της.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
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αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζουμε το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες 
σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων 
φοιτητών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 στο 
ποσό των 650 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυ−
χιακά προγράμματα σπουδών και 800 ευρώ ανά θεματική 
ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 108112/Δ2 (3)
Ορισμός ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. 

κλάδου ΠΕ 18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Το άρθρο 14, παρ. 8, περ. ιη΄ και παρ. 12 του 

ν. 1566/85 
β. Του άρθρου 2, παρ. 2, 3, 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 

του v. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
2. Το αριθμ. 17/18−5−2011 Πρακτικό του Συντονιστικού 

Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχετικά με 
την δυνατότητα αποφοίτων του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου και των 
αποφοίτων του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρ−
μογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, να ενταχθούν σε κλάδο 
εκπ/κών,

3. Το αριθμ. 19/8−6−2011 Πρακτικό του Συντονιστικού 
Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχετικά με 
την δυνατότητα αποφοίτων του Τμήματος Χρηματο−
οικονομικής και Ασφαλιστικής του ΤΕΙ Κρήτης και των 
αποφοίτων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελε−
γκτικής του ΤΕΙ Καλαμάτας, να ενταχθούν σε κλάδο 
εκπ/κών,

4. Την αριθμ. 31826/Δ2/23/12/86 (ΦΕΚ 932/τ.Β΄/31−12−86) 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων,

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε ότι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου − 
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτ. Μακε−
δονίας − Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής του 
ΤΕΙ Κρήτης − Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του 
ΤΕΙ Καλαμάτας, μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα 
που έχουν ως ανάθεση οι εκπαιδευτικοί της ειδικό−
τητας ΠΕ18.03 Λογιστικής, και συνεπώς να ενταχθούν 
σε αυτήν.

2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 2 και της 
παρ 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καθώς και της 
παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), 
εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω 
ειδικότητας για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε 
θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 108643/Δ4 (4)

Λειτουργία Παραρτήματος Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 

τ.Α΄/21−12−2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου 
συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄/08−01−2010) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Το αριθμ. Φ.2.1/2774/14−09−2011 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου.

4. Την αριθμ. 24/2011 Πρακτικό του Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Αρκαδίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται από το σχολικό έτος 2011− 2012 η λειτουρ−
γία Παραρτήματος Νηπιαγωγείου στη Διεύθυνση Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑ−
ΔΙΑΣ

− Παράρτημα του Νηπιαγωγείου Καστρίου στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Πέτρου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Δ16γ/05/378/Γ (5)
Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης − μεταφοράς 

στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ−
στασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του προσωπικού που προέρχεται 
από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντι−
σεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.1 και 65 του 

Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/22−8−2011). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/2007), 

όπως ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό.
3. Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/2009 και 

του Π.Δ/τος 410/88 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1988), όπως ισχύουν για 
το προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

4. Τις διατάξεις του Ν.1349/83 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/1983) «Σύ−
σταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ−
στασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 485/88 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/88), 
«Οργανισμός διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Υπη−
ρεσιών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (ΟΑΣΠ)».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 77/7−2−1989 «Οργανισμός 
του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμι−
κών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή οι εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον εκτελούμενο προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ/
ΥΠΥΜΕΔΙ (φορέας 39−130) για την επιχορήγηση του ΙΤΣΑΚ 
(Κ.Α.Ε.2479) μεταφέρονται στον ΟΑΣΠ (Κ.Α.Ε.2478). 

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατω−
τέρω υπαλλήλων.

9. Την αριθ. οικ.35789/5795/28−7−2011 (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/2011) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώ−
τη», διαπιστώνουμε: 

Την αυτοδίκαιη μετάταξη − μεταφορά, με την ίδια σχέση 
εργασίας, από 22 Αυγούστου 2011 στον Οργανισμό Αντισει−
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του μονίμου 
και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού 
που προέρχεται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας 
και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εποπτευόμενο 
Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές 
οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατά 
κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, ως κατωτέρω: 

1) ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Α) ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ειδικότητας Πολιτικού 

Μηχανικού) Α 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ Α

3 ΤΣΙΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ Β

4 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α 

5 ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ Γ

6 ΣΟΥΣΟΥΓΚΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ Β

7 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ηλεκτρονικών Εγκατα−

στάσεων) Α 

8 ΛΙΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Οδηγών) Α

9 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Οδηγών) Α 

10 ΔΕΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β
Β) ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ

2 ΒΡΕΤΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Α

3 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ−ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Α
Για τις ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις α) κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δεσμεύουμε μια (1) κενή 

οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων, β) κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, δεσμεύ−
ουμε μια (1) κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΤΕ Δ/κού−Λογ/κού και γ) ειδικότητας ΤΕ Εργοδηγών, 
δεσμεύουμε μια (1) κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΟΑΣΠ.

2) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1 ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Α

2 ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ Α
Για τις ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις α) κλάδου ΔΕ Προγραμματιστών, δεσμεύουμε μια (1) 

κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Προσ/κού Η/Υ και β) κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ, δεσμεύουμε 
μια (1) κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Δ/κού−Λογ/κού του ΟΑΣΠ.

To ανωτέρω μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα 
και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. 

Κατά τα λοιπά για το ανωτέρω μετατασσόμενο − μεταφερόμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 
57 και 65 του Ν. 4002/2011.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ 8529/15−9−2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



31756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

        Αριθμ. Δ16γ/04/378/Γ (6)
Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης − μεταφοράς στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστα−

σίας (Ο.Α.Σ.Π.) του Ερευνητικού προσωπικού που προέρχεται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του N. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/22−8−2011.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1349/83 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/1983) «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστα−

σίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 485/88 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/88), «Οργανισμός διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών 

του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 77/7−2−1989 «Οργανισμός του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 

Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)».
5. Την αριθ. 37/29−12−2010 ΠΥΣ (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/31−12−2010) παράταση ισχύος έως 31−12−2011 της 33/2006 ΠΥΣ «Ανα−

στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006), με την οποία εξαιρούνται από την 
αναστολή διορισμών και προσλήψεων και την διαδικασία έγκρισης οι ερευνητές (αρ. 4 παρ. ι.).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄/1997), «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρ−
φωση μισθολογίου του διδακτικού, ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ−ΤΕΙ) − Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών 
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ/τος 91/1998 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/1998), «Επέκταση τής ισχύος του άρθρου 
17 του Ν. 2530/1997 στο Ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατα−
σκευών (ΙΤΣΑΚ)», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/2001) και στη συνέχεια με 
το άρθρο 38 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003) «Μισθολόγιο» και το άρθρο 2 του Ν. 3336/2005 «Εισοδηματική 
Πολιτική» (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/2005) και ισχύουν.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή οι εγγεγραμμένες πι−
στώσεις στον εκτελούμενο προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ (φορέας 39−130) για την επιχορήγηση του ΙΤΣΑΚ 
(Κ.Α.Ε.2479), μεταφέρονται στον ΟΑΣΠ (Κ.Α.Ε.2478).

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κατωτέρω ερευνητών.
9. Την αριθ. οικ.35789/5795/28−7−2011 (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/2011) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη», διαπιστώνουμε:
• Την αυτοδίκαιη μετάταξη − μεταφορά, με την ίδια σχέση εργασίας, από 22 Αυγούστου 2011 στον Οργανισμό 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του Ερευνητικού προσωπικού που προέρχεται από το Ιν−
στιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνιστώμενες προσωπο−
παγείς θέσεις Ερευνητών, ως κατωτέρω:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ

1 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΛΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Β΄)

2 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (Α΄)

3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (Α΄)

4 ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (Α΄)

5 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Β΄)

6 ΜΑΚΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ (Β΄)

7 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (Α΄)

8 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Γ΄)

9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (Α΄)

10 ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Δ΄)

11 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Β΄)

12 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (Β΄)

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ 8529/15−9−2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
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Αριθμ. 2556 (7)
Τροποποίηση της αριθ. 2358/29−6−2004 απόφασης 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
837/Β/2005).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του 
Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) με την οποία προβλέ−
πεται η δυνατότητα μίσθωσης των κοινοχρήστων και 
διαθεσίμων εποικιστικών εκτάσεων 

3. Την παρεχόμενη από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 
του ανωτέρω άρθρου στον Υπουργό Γεωργίας εξουσι−
οδότηση καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και άλλων 
θεμάτων για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής

4. Την αριθ. 2358/29−6−2004 απόφαση Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 837/Β/2005), με την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία, το αρμόδιο όργανο, 
όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση διαθεσίμων 
και κοινοχρήστων εκτάσεων

5. Την ανάγκη βελτίωσης των όρων βιωσιμότητας των 
αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

6. Την ανάγκη ενίσχυσης νέων αγροτών, κτηνοτρόφων 
και νέων γεωτεχνικών επιστημόνων να ενταχθούν στην 
παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα.

7. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγής τροφίμων και 
ζωοτροφών όπως αυτά Προσδιορίζονται από τον στρα−
τηγικό σχεδιασμό κάθε περιφέρειας

8. Την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών δράσεων των 
αγροτών και κτηνοτρόφων στον τομέα παραγωγής τρο−
φίμων και ζωοτροφών, καθώς και στη συλλογική αξιοποί−
ηση και διαχείριση εκτάσεων κατάλληλων για βόσκηση.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη διαδικασία μίσθωσης διαθεσίμων και 
κοινοχρήστων εκτάσεων, η οποία προβλεπόταν στην με 
από αριθ. 2358/29−6−2004 απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 837/Β/2005), ως εξής

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις απευθείας μίσθωσης

1. Για την απευθείας μίσθωση διαθέσιμου ή κοινό−
χρηστου αγροτεμαχίου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να 
εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο να είναι επαγγελμα−
τίας αγρότης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 
του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και εφόσον είναι νομικό 
πρόσωπο να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχος 
αγροτικής εκμετάλλευσης

β. Να είναι νέος έως 35 ετών
γ. Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του 

ΟΑΕΔ
δ. Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών πτυχιούχος Γε−

ωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)
2. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα δεσμεύονται ότι το υπό 

μίσθωση αγροτεμάχιο θα καλλιεργηθεί με σκοπό την 

παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών ή θα χρησιμοποιηθεί 
για βόσκηση.

3. Για τα φυσικά πρόσωπα το σύνολο των ήδη καλλι−
εργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων και του 
υπό εκμίσθωση αγροτεμαχίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 100 στρέμματα.

4. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκμισθώνουν μόνο 
αγροτεμάχια έκτασης μεγαλύτερης των 100 στρεμμάτων.

Άρθρο 2
Επιλογή μισθωτή

1. Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου (συν/
μός – ομάδα παραγωγών) μεταξύ περισσοτέρων του ενός 
υποψηφίου μισθωτών για το ίδιο αγροτεμάχιο γίνεται 
βάσει των βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερό−
μενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
Α1) Αγρότης με όμορη προς το υπό εκμίσθωση αγρο−

τεμάχιο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων εκτάσεων του και του υπό εκμίσθωση 
αγροτεμαχίου δεν θα υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Βαθμοί 50
A2) Αγρότης στον οποίο παραχωρείται η ίδια έκταση, 

για την οποία υποβάλει αίτηση για καλλιέργεια με από−
φαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 
95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1979), τουλάχιστον για δύο χρόνια

Βαθμοί 30 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β
Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε.
Βαθμοί 100
Β2) Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεω−

τεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής 
Βαθμοί 200
Β3) Νέος ηλικίας έως 35 ετών
Βαθμοί 180
Β4) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ
Βαθμοί 180
Β5) Επαγγελματίας Αγρότης 
Βαθμοί 60
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ
Γ1) Αγρότης με δηλωμένη στο ΜΑΑΕ και στο ΟΣΔΕ συ−

νολικά (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) καλλιεργούμενη ή άλλως 
πως εκμεταλλευόμενη έκταση έως 100 στρέμματα, νέος 
ηλικίας έως 35 ετών, νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέ−
ον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ), ως εξής:

Καλλιεργούμενη έκταση  έως 4 στρ. βαθμοί 100
 » » έως 10 στρ. βαθμοί 90
 » » έως 20 στρ. βαθμοί 80
 » » έως 30 στρ. βαθμοί 70
 » » έως 40 στρ. βαθμοί 60
 » » έως 50 στρ. βαθμοί 50
 » » έως 80 στρ. βαθμοί 30
 » » έως 100 στρ. βαθμοί 10
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ
Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παρα−

γωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό 
της Περιφέρειας

Βαθμοί 100
Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παρα−

γωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στον στρατηγικό 
σχεδιασμό της περιφέρειας

Βαθμοί 50
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Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παρα−
γωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών, ή για 
χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση

Βαθμοί 50
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε
Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με 

δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγ−
μένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, για 
παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών 
ή για την χρήση του αγροτεμαχίου για βόσκηση χωρίς 
τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρ.

Βαθμοί 100
2. Ως μισθωτής για την μίσθωση του διαθέσιμου ή 

κοινόχρηστου αγροτεμαχίου επιλέγεται ο αιτών που 
αθροίζει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση 
συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας για την περίπτωση 
φυσικού προσώπου επιλέγεται ο νεότερος ηλικιακά υπο−
ψήφιος για την περίπτωση δε νομικού προσώπου επιλέ−
γεται το νομικό πρόσωπο με τα περισσότερα μέλη.

Άρθρο 3
Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης για τις μονοετείς καλλιέργειες 
ορίζεται σε πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, με δι−
καίωμα ανανέωσης για άλλη μία 5ετία με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις πού θα ισχύουν. Η διάρκεια μί−
σθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται σε 25 
καλλιεργητικές περιόδους και μόνο για την περίπτωση 
μίσθωσης αγροτεμαχίου σε νέο ηλικίας έως 35 ετών.

Άρθρο 4
Μίσθωμα

Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά στρέμ−
μα και καλ/τική περίοδο και καταβάλλεται στην οικεία 
Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 2446.

Άρθρο 5
Διαδικασία μίσθωσης

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε 
μέσω του διαδικτύου είτε στη Δ/νση Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Αυ−
τοδιοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο 

διαδίκτυο η οποία άμεσα εμφανίζει τη βαθμολογία του 
βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

2. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
συστήνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη τριμελής 
επιτροπή υπαλλήλων, ένας εκ των οποίων πρέπει να 
είναι υπάλληλος της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Η τρι−
μελής επιτροπή μετά από έλεγχο των δηλωθέντων 
στοιχείων των ενδιαφερομένων, βάσει της βαθμολογίας 
εισηγείται εγγράφως στον Περιφερειάρχη το όνομα του 
μισθωτή και τη διάρκεια της μίσθωσης.

3. Η σύμβαση μίσθωσης με πλήρη τοπογραφικά στοι−
χεία υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και κοινοποι−
είται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αντίστοιχη ΔΟΥ.

Άρθρο 6
Αναλογική εφαρμογή κανόνων δικαίου

Για κάθε νομική διαφορά, η οποία θα προκύψει από 
την εφαρμογή της απόφασης αυτής, όπως ενδεικτικώς η 
πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης ή η έκδοση διαταγής 
απόδοσης χρήσης μισθίου εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Εμπορικών 
Μισθώσεων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Αστι−
κού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 7
Μίσθωση με δημοπρασία

Η με δημοπρασία μίσθωση κοινόχρηστου ή διαθέ−
σιμου ακινήτου λαμβάνει χώρα, εφόσον ο σκοπός της 
μίσθωσης είναι επιχειρηματικής, αναπτυξιακής ή άλλης 
μορφής του πρωτογενούς τομέα, που δεν περιλαμβά−
νεται στις οριζόμενες στην απευθείας μίσθωση περι−
πτώσεις.

Κατά τα λοιπά, ισχύει, ισχύει η αριθμ. 2358/29.6.2004 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩNΣΤΑNTINOΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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