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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70809/B1
(1)
Καθορισμός δημοτικών σχολείων για την πρακτική
άσκηση των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στήμιου Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 320/1983
«Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων
των A.E.I.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1944).
4. Το από 26.5.2008 έγγραφο του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστήμιου Θράκης.
5. Το υπ’ αριθμ. 4316/25.9.2008 έγγραφο του Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Έβρου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστη−
μών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
πραγματοποιείται πέραν των όσων ορίζονται στις υπ’
αριθμ. Φ27/148/Γ1/160/14.2.1995 και 30265/Β1/20.3.2003
υπουργικές αποφάσεις και στα παρακάτω σχολεία:
1. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο Δημοτικά
Σχολεία Αλεξανδρούπολης
2. Δημοτικό Σχολείο Νέας Χηλής
3. Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας
4. Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου
5. Δημοτικό Σχολείο Άνθειας
6. 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικά Σχολεία Φερρών
7. Δημοτικό Σχολείο Απαλού
8. Δημοτικό Σχολείο Μάκρης
9. Δημοτικό Σχολείο Λουτρού
10. Δημοτικό Σχολείο Άβαντα
2. Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο υπεύθυνος Καθηγη−
τής, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης στην οποία ανήκει το σχολείο, καθώς και το Διευθυντή
του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγμα−
τοποιούνται οι επισκέψεις των φοιτητών στο σχολείο τους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/86706
(2)
Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ.

F
Aριθμ. 71759/17396
(3)
Αύξηση του ανώτατου ορίου επιτρεπομένων κατ’ έτος,
αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας με δικαί−
ωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ
144/Α/7.8.1988), τα άρθρα 12 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/
26.7.1993) καθώς και τα άρθρα 1, 7 και 22 του ν. 3459/2006
(ΦΕΚ 103/Α/25.5.2006).
2) Τις υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15.7.1988 (ΦΕΚ 535/
Β/1.8.1988), Α6β/6199/21.6.1990 (ΦΕΚ 448/Β/23.7.1990) και
Α6β/10410/30.10.1990 (ΦΕΚ 683/Β/30.10.1990) υπουργικές
αποφάσεις.
3) Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000).
4) Τον ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/6.8.2003) όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3370/2005 (ΦΕΚ
176/Α/11.7.2005).
5) Το από 13.3.2008 υποβληθέν αίτημα της εταιρείας
Boehringer− Ingelheim Ελλάς Α.Ε.
6) Το υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3γ/38964/2.4.2008, έγγραφο της
Διεύθυνσης Φαρμάκων προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο (Π.Ι.Σ) και Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
(Π.Φ.Σ) για τις απόψεις τους.
7) Τις κατατεθείσες απόψεις του Π.Φ.Σ και Π.Ι.Σ με τα
υπ’ αριθμ.3290/17.4.2008 και 834/18.6.2008 αντίστοιχα.
8) Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών υπ’
αριθμ. 6/(5.10.2004).
9) Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών αριθμ.
6/(16.9.2008) σχετικά με επαναφορά σε ισχύ της υπ’
αριθμ. ΔΥΓ3γ/97857/26.10.2004 υπουργικής απόφασης.
10) Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κω−
δεΐνη χορηγούνται ως ακολούθως:
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε
συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην
υπερβαίνει τα 200mg.
2) Με συνταγή του ν. 1729/1987 (μονόγραμμη – θε−
ωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία
μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε
συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην
υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρη−
μένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί
να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η
ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα
400mg.
Κάθε άλλη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα προ−
αναφερόμενα παύει να ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30.5.1997)»
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/18.2.1999)» κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας κ.ά.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/9.9.1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις.
4. Την υπ’ αριθμ. 7419/5.6.2006 απόφαση μας περίληψη
της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 861/10.7.2006 περί
ορισμού εισηγήτριας Υπηρεσίας για θέματα που μετα−
βιβάστηκαν στην Περιφέρεια με το ν. 2738/1999.
5. Την υπ’ αριθμ. 6641/14.6.2006 απόφασή μας που αφο−
ρά στον καθορισμό ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, όπως
έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
6. Το υπ’ αριθμ 6207/19.9.2008 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας περί αιτήματος
σχετικού με την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των
κατ’ έτος μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, της Ν.Α. Αιτωλοα−
καρνανίας.
7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης συνο−
λικά δαπάνης από την απόφαση αυτή που θα ανέλθει
συνολικά σε 8.000,00 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας στους
Ε.Φ. 073, ΚΑΕ0711, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων, της Διεύθυνσης Εγγείων Βελ−
τιώσεων της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, όπως κατωτέρω:
Ανώτατο
όριο

Πέραν του
ανωτάτου
ορίου

Σύνολο

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

120

60

180

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

120

60

180

Ειδικότητα

Από την έκδοση της απόφασης μας αυτής δεν προ−
καλείται επί πλέον δαπάνη πέραν αυτής η οποία έχει
εγγραφεί στους Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 0711, του προϋπολογισμού
της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας συνολικού ύψους 8.000,00
Ευρώ, τον οποίο και βαρύνει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 12234
(4)
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Συμ−
φωνική Ορχήστρα Δήμου Βόλου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνα−
τότητα σύναψης συμβάσεων έργου από τους Ο.Τ.Α. και
τα Νομικά τους Πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1° του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄),
σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κα−
νονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Τις υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/5954/7.3.2007
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Προσλήψεις προ−
σωπικού στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.».
5. Την υπ’ αριθμ. 4/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου.
6. Την υπ’ αριθμ. 22778/29.9.2008 σύμφωνη γνώμη του
Δημάρχου Βόλου.
7. Την από 25.9.2008 γνωμοδότηση της Νομικής Συμ−
βούλου Βασιλικής Κόκκαλη.
8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000,00€
η κάλυψη της οποίας έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει
το κωδικό ΚΑ 61.01.01.0000 (Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο)
του προϋπολογισμού έτους 2008.
9. Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχείρη−
σης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου διάρκειας έξι (6) μηνών (διάστημα κατά το οποίο
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των συγχωνεύσεων
και των προσεχών ανακατατάξεων των Οργανισμών
του Δήμου Βόλου), από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου
Βόλου ως ακολούθως:
• Ενός (1) Μαέστρου για την εύρυθμη λειτουργία της
Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Βόλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Αριθμ. 12079
(5)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηεσίας του
Δήμου Αρτέμιδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκη−
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ση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981 περί κυ−
ρώσεως κώδικα «Περί κατάστασης προσωπικού Ο.Τ.Α.»,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 8,
του ν. 2307/1995.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2190/1994 «Σύ−
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98), σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 37/1987 και όπως συμπληρώ−
θηκε με τα π.δ. 22/1990 και 50/2001.
6. Την υπ’ αριθμ. 59/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Αρτέμιδα με την οποία ψηφίστηκε ο Ορ−
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρτέμιδας
και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 981/τ.Β΄/27.5.1999 ΦΕΚ, την
υπ’ αριθμ. 186/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αρτέμιδας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργα−
νισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρτέμιδας και
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1946/τ.Β΄/30.12.2005 ΦΕΚ.
7. Την υπ’ αριθμ. 102/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αρτέμιδας με την οποία εγκρίθηκε
η τροποποίηση και κωδικοποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αρ−
τέμιδας για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή.
8. Την υπ’ αριθμ. 16/2008 σύμφωνη γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 102/2008 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρτέμιδας με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ανωτέρω Δήμου ο οποίος είχε ψηφισθεί με την
υπ’ αριθμ. 59/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αρτέμιδας που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 981/
τ.Β΄/27.5.1999 ΦΕΚ, και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
186/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρ−
τέμιδας που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1946/30.12.2005
ΦΕΚ και ο οποίος πλέον τροποποιείται ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 1
Την Υπηρεσία του Δήμου συγκροτούν:
1. Γραφείο Ειδικού Σύμβουλου και Ειδικού Συνεργάτη
του Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Κ.Ε.Π.
3. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Η Υπηρεσία του Δήμου διαρθρώνεται ειδικότερα στα
ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:
1. Γραφείο Ειδικού Σύμβουλου και Ειδικού Συνεργάτη
του Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Κ.Ε.Π.
3. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Αιρετών Ορ−
γάνων και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου − Πρωτοκόλλου − Δημο−
τικής Κατάστασης − Ενημέρωσης Πολίτη.
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β) Γραφείο Δημοτικών Προσόδων και Εκμετάλλευ−
σης Δημοτικής Περιουσίας− Προμηθειών – Προσωπικού
– Λογιστηρίου – Ταμείου − Μηχανοργάνωσης − και Πλη−
ροφοριακής.
γ) Γραφείο Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων.
4. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
α) Γραφείο Μελετών − Κατασκευών − Συντηρήσεως
− οδοποιίας, κτιρίων πλατειών – Πολεοδομίας – Ηλε−
κτρομηχανολογικών έργων.
β) Γραφείο Καθαριότητας − Πράσινου − Δημοτικού
Κοιμητηρίου − Ύδρευσης − Αποχέτευσης.
Διορθώνει:
Στο κεφάλαιο Β Οργανικές θέσεις άρθρο 3 και στις
τακτικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
τροποποιεί την θέση ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ στην θέση
Δ.Ε.38 Τεχνικού Δικτύου Η/Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 4
Θέσεις Προϊσταμένων
Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου
οι Προϊστάμενοι επιλέγονται από τους εξής κλάδους:
Στο Κ.Ε.Π. προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ1
Διοικητικών, ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ17 Διοικητικών − Λο−
γιστών, ΔΕ1 Διοικητικών, ΔΕ15 Εισπρακτόρων με βαθμό
Α και έλλειψη αυτού Β.
− Στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κλάδων ΠΕ1 Διοικητικών,
ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ19 Πληροφορικής, ΔΕ1 Διοικητι−
κών, με βαθμό Α και ελλείψει αυτού Β.
− Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Αρχιτε−
κτόνων, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ9 Γεωπονίας, ΤΕ4
Μηχανολόγων − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α
και ελλείψει αυτού Β.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 6
Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτσης Πολιτών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/
2002 συνίσταται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
υπαγόμενο στο Δήμαρχο.
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Π. ευθύνεται έναντι του
Δημάρχου για την αποτελεσματική και αποδοτική
εκτέλεση των λειτουργιών του αυτοτελούς γραφείου,
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και
ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε
να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Κ.Ε.Π.
Αποστολή του Κ.Ε.Π. είναι η παροχή διοικητικών πλη−
ροφοριών και η διεκπεραιώσει των υποθέσεων των πο−
λιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση
της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες. Με κοινές αποφάσεις του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημοσίας και Αποκέντρωσης και του
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι
διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπα τους,
που θα διεκπεραιώνονται μέσω του Κ.Ε.Π.
Ειδικότερα το Κ.Ε.Π.:
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ−
γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα

στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
Διαθέτει για την διευκόλυνση τους έντυπα αιτήσεων
κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας (ν. 2690/1999).
Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και
σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης
απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμ−
βάνει με τον οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση
των πολιτών
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων
των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους
υπηρεσία, με οποιανδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό
έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και
πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από
οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται
από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συ−
στημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
Συνεργάζεται με άλλα Κ.Ε.Π. στα οποία αποστέλλει
αιτήσεις πολιτών, ή διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
Προωθεί τα αιτήματα των πολιτών στις αρμόδιες για
τη διεκπεραίωση τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη δι−
αδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων
χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγρα−
φο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής
της αίτησης.
Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω ανα−
φερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία,
υποδέχεται διαχειρίζεται τα παράπονα προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα.
Θεωρεί γνήσιο υπογραφή.ς
Χορηγεί παράβολα και υπεύθυνες δηλώσεις.
Χορηγεί αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, μέσω
ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΑΧΙΣ.
Το άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. μετονομάζεται σε άρθρο 7, το
άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. μετονομάζεται σε άρθρο 8, το άρ−
θρο 8 του Ο.Ε.Υ. μετονομάζεται σε άρθρο 9, το άρθρο
9 του Ο.Ε.Υ. μετονομάζεται σε άρθρο 10 και μένουν ως
έχουν.
Κατά τα άλλα ισχύουν η 59/1999 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Ο.Ε.Υ. του
Δήμου και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 981/τ.Β΄/27.5.999
ΦΕΚ, και η υπ’ αριθμ. 186/2005 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ.
του Δήμου μας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1946/
τ.Β΄/30.12.2005 ΦΕΚ με την προσθήκη μιας θέσης κλάδου
ΠΕ Περιβάλλοντος.
Ακροτελεύτιο άρθρο
Η προκαλούμενη δαπάνη από τη σύσταση των νέων
θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρτέμιδας που αναφέ−
ρονται παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00
ευρώ ετησίως και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα
του Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρτέμιδας όπως αυτός ψηφί−
σθηκε με την υπ’ αριθμ. 59/1999 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αρτέμιδας και δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. 981/τ.Β΄/27.5.1999 ΦΕΚ, και τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 186/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
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ου Δήμου Αρτέμιδας και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
1946/τ.Β΄/30.12.2005 ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.,λ.π.»
ποσού 30.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 14 Οκτωβρίου 2008

Σπάρτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
F
Aριθμ. 11850
(6)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμων Γυθείου − Οιτύλου −
Ανατολικής Μάνης και Σμύνους Ν. Λακωνίας

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 12047
(7)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ
98 Α).
4. Την υπ’ αριθμ. 16967/8.12.2005 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
Υδρεύσεως Δήμων Γυθείου − Οιτύλου − Αν. Μάνης και
Σμύνους Ν. Λακωνίας (ΦΕΚ 1835/τ.Β΄/27.12.2005).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση ΔΣ του Συνδέσμου
Υδρεύσεως Δήμων Γυθείου − Οιτύλου − Αν. Μάνης και
Σμύνους, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Συνδέσμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 15/2008 απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λακωνίας, με την
οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίησης του
ανωτέρω Ο.Ε.Υ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Συνδέ−
σμου Υδρεύσεως Δήμων Γυθείου − Οιτύλου − Ανατολικής
Μάνης και Σμύνους, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
16967/8.12.2005 απόφαση μας (ΦΕΚ 1835/τ.Β΄/27.12.2005)
και ειδικότερα:
Προστίθεται άρθρο 7, το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 7
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου
Δύο (2) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπι−
ση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών (ν. 3584/
2007). Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφω−
να με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και εγκυκλίους
που αφορούν στο προσωπικό αυτό.
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου
Υδρεύσεως, η οποία όμως δεν μπορεί να υπολογισθεί
για κάθε ένα οικονομικό έτος λόγω του έκτακτου χα−
ρακτήρα της πρόσληψης των υπαλλήλων αυτών. Σε πε−
ρίπτωση δε που ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως προβεί στην
πλήρωση των θέσεων αυτών κατά το έτος 2008, στον
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμέ−
νη πίστωση στον Κ.Α. 25.60.41 «Τακτικές αποδοχές με

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28.6.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 9943/11.8.1999 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης Ο.Ε.Υ.
του Δήμου Αν. Μάνης (ΦΕΚ 1691/τ.Β΄/1.9.1999).
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2008 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής
Μάνης, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Λακωνίας, με την
οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της τροποποίησης του
ανωτέρω Ο.Ε.Υ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 9 του Ο.Ε.Υ.
του Δήμου Αν. Μάνης, ο οποίος έχει εγκριθεί με την
υπ’ αριθμ. 9943/11.8.1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 1691/τ.Β΄/
1.9.1999), ως εξής:
1) Συστήνονται τρεις (3) νέες θέσεις μόνιμου προσω−
πικού και ειδικότερα:
α) Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης,
β) Μία (1) θέρη κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας και
γ) Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγου
2) Καταργείται η «Σημείωοη», ήτοι οι δύο τελευταίες
παράγραφοι τού άρθρου 9 του Ο.Ε.Υ., καθώς τα τακτικά
έσοδα επαρκούν για τις τρεις νέες θέσεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθ. 10 ν. 3584/2007.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το άρθρο 9 του ΟΕΥ,
διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 9
Τακτικές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου
Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Ανατο−
λυχής Μάνης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευοτ|ς (ΤΕ)
γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Εισαγωγικός βαθμός των θέσεων ΠΕ και ΤΕ είναι ο
βαθμός Δ΄ και καταληκτικός ο βαθμός Α΄.
Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄.
Εισαγωγικός βαθμός των θέσεων ΔΕ είναι ο βαθμός
Δ΄ και καταληκτικός ο βαθμός Α΄.
Εισαγωγικός βαθμός των θέσεων ΥΕ είναι ο βαθμός
Ε΄ και καταληκτικός βαθμός Γ΄.
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Προσόντα διορισμού του προσωπικού των υπηρεσια−
κών μονάδων του Δήμου Ανατολικής Μάνης είναι αυτά
που αναφέρονται στα π.δ. α) 37α»/1987 ( ΦΕΚ 11/4.2.1987
τ.Α΄), β) 22/1999 (ΦΕΚ 7/22.1.1990 τ.Α΄), με τα οποία καθο−
ρίζονται κατά κατηγορία και κλάδο τα προσόντα διο−
ρισμού σε θέσεις δημοτικών υπηρεσιών και δημοτικών
νομικών προσώπων ή στις διατάξεις που θα ισχύουν
κάθε φορά για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Οι θέσεις που
προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι εξής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
Θέσεις
ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων)
1 (μία)
ΠΕ9 Γεωπόνων
1 (μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
Θέσεις
ΤΕ 3 Τεχνολόγων − Πολιτικών Μηχανικών
1 (μία)
ΤΕ 17 Διοικητικών − Λογιστικών
1 (μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
Θέσεις
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας 1 (μία)
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγου
1 (μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος
Θέσεις
ΥΕ 16 Εργατών ύδρευσης
2 (δύο)
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας
2 ( δύο)
Θέσεις υπαλλήλων ειδικής περιορισμένης διαβάθμισης
(Β μέρους του ν. 1188/1981)
Κλάδος
Θέσεις
ΔΕ 1 Διοικητικών
5 (πέντε)
Προσωρινές οργανικές θέσεις με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου
Κλάδος
Θέσεις
ΔΕ 15 Εισπρακτόρων
1 (μία)
Ακροτελεύτιο Άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τη δημιουρ−
γία τριών (3) επιπλέον θέσεων προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου η οποία ανέρχεται
σε 57.792,00 € και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με
αναμόρφωση πριν την απόφαση πλήρωσης των θέσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 14 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Aριθμ. 1929
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ, ..., κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Α.Κ.) «παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003».
5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη επιτακτικών υπηρε−
σιακών αναγκών απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού για την ταχεία και ορθολογική διεκπε−
ραίωση του ελέγχου ζωοτροφών.
6. Την έλλειψη προσωπικού στη Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης.
7. Την υπ’ αριθμ. 324072/8.8.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί υπερωριών έτους 2008 για τους υπαλ−
λήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχο−
λούνται με ελέγχους ζωοτροφών, επόπτες κυκλοφορίας
ζωοτροφών των διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
8. Την υπ’ αριθμ. 59414/12.9.2008 απόφαση διάθεσης πί−
στωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τρο−
φίμων, του ποσού 700,00 € για τις δαπάνες υπερωριών
έτους 2008 για τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου.
9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της Ν.Α. έχουν εγ−
γραφεί οι ΚΑΕ: 0511 Α 0512 του φορέα 291, αποφασίζουμε
΅Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες
και νυχτερινές ώρες με αμοιβή, πέρα από το κανονικό
ωράριο, για δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ν.Α. Ζακύνθου κατά το έτος 2008, της
κατηγορίας ΠΕ γεωπόνων και για 115 ώρες συνολικά.
Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ ενός (1) μηνός πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 14 Οκτωβρίου 2008
Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΟΣ

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

*02022203010080008*

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

