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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1049/22061
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής από−
φασης 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄) σχετικά με
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και
(ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της
8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχε−
δίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευ−
τικών στα σχολεία».

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής από−
φασης 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄) «Καθορισμός
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/
2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38)
σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώ−
θησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα
σχολεία».................................................................................................
1
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ−
ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.ΔΑ). ................................................................................... 2
Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Αιγάλεω............................. 3
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στο Δήμο Ασπρο−
πύργου. ................................................................................................... 4
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια−
κής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/
νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας...................................................................................................... 5
Kαθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
με αμοιβή, για το προσωπικό του Δήμου Βόλβης
έτους 2016. ........................................................................................... 6

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).
β) Του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 135).
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γ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
δ) Του άρθρου 2, υποπαρ. Δ9 του Ν.4336/2015 (Α΄ 94).
ε) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/
2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L
347, 20.12.2013, σ. 671).
β) (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου
2009, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για
την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπω−
ροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (ΕΕ L 094,
8.4.2009, σ. 38).
3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
5. α) Την αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6.10.2015).
β) Την αριθ. Υ29/08−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. α) Το με αριθ. 643/12295/02.02.2015 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η Εθνική Στρατηγική προώθησης της κατανά−
λωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία για το σχολικό
έτος 2015−2016.
β) Την από 02.02.2015 αίτηση ενίσχυσης της Ελλάδας
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) Την από 17.03.2015 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την κατανομή των ποσών του

σχεδίου προώθησης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
για το σχολικό έτος 2015−2016.
7. Τις εισηγήσεις:
α) Με αριθ. 101386/30.09.2015, 116350/06.11.2015 και
118392/10.11.2015 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
β) Με αριθ. 4844/115557/22.10.2015 της Διεύθυνσης
Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Με αριθ. 4318/100250/01.10.2015 της Διεύθυνσης Με−
ταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
δ) Με αριθ. Φ.14/2648/154130/Δ1/16.10.2015 και Φ.14/718/
53301/Δ1/01.04.2015 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
ε) Με αριθ. 2179/04.11.2015 έγγραφο του Τμήματος Επι−
στήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της
Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
στ) Με αριθ. Υ1/Γ.Π. 72736/01.10.2015 και Υ1/Γ.Π. οικ.
70772/14.09.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και το με αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότη−
τας Ζωής του Υπουργείου Υγείας καθώς και την με αρ.
πρωτ. Γ1β/ ΓΠ οικ. 70447/11−9−2015 εγκύκλιο του Υπ. Υγεί−
ας αναφορικά με υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία
για το σχ. έτος 2015−2016.
ζ) Με αριθ. 13698/21−10−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αξιολόγησης και Εγκρίσεων και της Διεύθυνσης Ελέγ−
χου Επιχειρήσεων του Ε.Φ.Ε.Τ.
8. Τις με αριθ. 317/128958/23.11.2015 και 59/18545/
12.02.2016 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄
του Ν. 4270/2014.
9. Την αριθ. 2/58563/ΔΠΓΚ/3.11.2015 απόφαση έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών (ΑΔΑ: 7ΚΓ4Η−ΖΡΩ), καθώς και την αριθ. 88/
3290/13−01−2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:
ΩΗΒΒ4653ΠΓ−2ΦΥ).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού πέραν αυτής που προκλήθηκε με την
υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 518/9689/25−01−2016
(ΦΕΚ 89 Β΄), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής
απόφασης 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄) ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύ−
νη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας συμμετέχουν στη διενέργεια των ελέγχων
σύμφωνα με το άρθρο 10».
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3. Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από υπαλλήλους
της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κατά την
άφιξη των οπωροκηπευτικών. Ειδικότερα ο ανάδοχος
ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηρώντας το
αποδεικτικό παράδοσης στο αρχείο του, τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα την Περιφερειακή
Ενότητα του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με
την ημέρα, τον τόπο και την ώρα άφιξης του, με ταυτό−
χρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη Διεύθυνση Συστη−
μάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής. Με την άφιξη του φορτηγού αρμό−
διοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής ελέγχουν τη σφράγιση του φορτίου
και αποσφραγίζουν αυτό, ελέγχουν την προβλεπόμενη
ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία, διενερ−
γούν μακροσκοπικό − ποιοτικό έλεγχο του προς δια−
νομή προϊόντος και συντάσσουν πρακτικό, σύμφωνα
με το υπόδειγμα VII του Παραρτήματος III του άρθρου
14 της παρούσας. Ένα πρακτικό παραμένει στην αρμό−
δια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας και δύο
παραλαμβάνει ο ανάδοχος, προκειμένου να διαβιβάσει
το ένα εξ' αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αν οι ελεγκτές διαπι−
στώσουν κάποια παράβαση σύμφωνα με την παρούσα
υποπερίπτωση, την καταγράφουν στο ανωτέρω πρα−
κτικό, το οποίο διαβιβάζουν αυθημερόν στη Διεύθυνση
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής
Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και το προϊόν
αντικαθίσταται με έξοδα του αναδόχου. Η παράδοση
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του έτοιμου προϊόντος στους δικαιούχους φορείς εκ−
προσώπησης γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η
εκφόρτωση και παράδοση του προϊόντος γίνεται στους
χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης γ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Καν.
288/2009, διενεργούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου,
από τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και τη Δι−
εύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑ και Τ, καθώς και από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
5. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και η Δι−
εύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑ και Τ, καθώς και ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις
παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του Καν. 288/2009, στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου».
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο, η αρμόδια αρχή ελέγχου
συντάσσει έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 8 του Καν. 288/2009, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο
ελέγχου του υποδείγματος Ι του Παραρτήματος III του
άρθρου 14 της παρούσας, το πρακτικό του υποδείγ−
ματος VII του ιδίου ως άνω Παραρτήματος, καθώς και
κάθε άλλο εύρημα».
7. Το υπόδειγμα VII του παραρτήματος III του άρθρου
14 αντικαθίσταται ως εξής:
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8. Το υπόδειγμα VIII του παραρτήματος III του άρθρου
14 καταργείται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 1109/404
(2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ−
ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.ΔΑ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010( ΦΕΚ/Α/228/2010)» Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 225, 238 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθ. 239 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Την αριθμ. 73/2011 (ΦΕΚ 1414/Β/2011) απόφαση Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί σύστασης
ν.π.δ.δ. με το όνομα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙ−
ΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − «ΑΜΑ−
ΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ » (Ο.ΚΟΙ.Π.ΑΔΑ).
5. Τις υπ’ αριθμ. 481/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ − «ΑΜΑ−
ΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.ΑΔΑ).
6. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 73/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 3. ΠΟΡΟΙ το
πρώτο εδάφιο ως εξής:
3. ΠΟΡΟΙ
− Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αμαρουσίου, η
οποία θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 400.000
ευρώ, η οποία θα εγγράφεται κάθε φορά στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου και δεν θα υπερβαίνει τα 5.150.000
ευρώ, καθώς και τυχόν έκτακτη επιχορήγηση ανάλογη
με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.500.000,00 ευρώ εις βάρος του ΚΑ
00.6715.007 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονο−
μικού έτους 2016 και ανάλογη δαπάνη για τα επόμενα
έτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 73/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
F
Αριθμ. 4803/1880
Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Αιγάλεω.

(3)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/
1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ.
9 του Ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/
σης και της Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
3. Την υπ’ αρ. πρ. 46761/2015 αίτηση παραίτησης από
τα καθήκοντα ληξιάρχου της Δενδραλίδη Σπυριδούλας
του Διονυσίου.
4. Το αρ. πρωτ. 46762/30−12−2015 έγγραφο του Δήμου
Αιγάλεω, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου.
5. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής ‘‘ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’’ αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής», αποφασίζουμε:
Α) Απαλλάσσουμε την ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του
Διονυσίου από τα καθήκοντα Ληξιάρχου για τα ληξι−
αρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Δήμο Αιγάλεω,
λόγω παραίτησής της.
Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στον Δήμο Αιγάλεω, την υπάλληλο του Δή−
μου, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 6937/2698
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου στο
Δήμο Ασπροπύργου.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/
1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ.
9 του Ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και της Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/ Β/
2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.
4. Το αρ. 2711/28−01−2016 έγγραφο του Δήμου Ασπρο−
πύργου, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου, λόγω
συνταξιοδότησης της μέχρι πρότινος ληξιάρχου.
5. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής ‘‘ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ’’ αποφάσεων, εγγράφων
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής», αποφασίζουμε:
Α) Απαλλάσσουμε την ΣΕΡΕΠΑ ΕΛΕΝΗ του Σταματίου
από τα καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω συνταξιοδότησης.
Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στο Δήμο Ασπροπύργου, την υπάλληλο του
Δήμου, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΓΚΟΥ του Παντελεήμονος, κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικό, με βαθμό Δ΄.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
F
Αριθμ. 3852
(5)
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης Με−
ταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 180/Α/9−9−1999).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176
Α΄/2015).
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4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/2015/5−1−2016 εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστηρίου».
6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/11−4−2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ.
7. Τις έκτακτες και αυξημένες ανάγκες της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται να απασχοληθούν
οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας κατά το έτος 2016 πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
9. Την υπ’ αριθμ. 7/2016 (πρακτ. 2ο/19−1−2016) ΑΔΑ:
ΨΠ367ΛΡ, εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτρο−
πής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για δαπάνη που αφορά
σε αμοιβή υπερωριακού έργου υπαλλήλων της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. Την αριθμ. Α/Α 409/27−1−2016 με ΑΔΑ: Ψ2987ΛΡ−ΦΣ8,
απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού της
Π.Ε. Λάρισας, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση τριάντα (30) υπαλλήλων της Δ/νσης Μετα−
φορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας έως τις 30−6−2016 (1ο εξάμηνο 2016) για την
κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από
την δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης
πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 22.00
μ.μ., για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, μέχρι
20 ώρες τον μήνα για τον κάθε υπάλληλο, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Τριάντα (30) υπάλληλοι μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα
για πέντε (5) μήνες = 30x20x5=3000 ώρες για το α΄ εξά−
μηνο του έτους 2016.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000€) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του φορέα
073 και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών της Π.Ε. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 5 Φεβρουαρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. απόφ. 18/2016
(6)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
και καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής και Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοι−
βή, για το προσωπικό του Δήμου Βόλβης έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4210/2013.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4057/2012.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 όπως
ισχύουν.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013.
5) Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
6) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/
1997.
7) Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του Ν. 3584/ 2007.
8) Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4, 247 παρ. 5 και
284 παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
9) Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
10) Την με αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
11) Την με αριθμ. οικ. 2/70738/0022/28.9.2012 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
12) Τα με αριθμ. 2/9616/0022/15.2.2012 και 2/5708/0022/
24.2.2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, αναφο−
ρικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων
ΙΔΑΧ των ΟΤΑ.
13) To άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (176/Α΄).
14) Την αριθμ 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
15) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλβης (ΦΕΚ 2399/Β/
27−10−2011).
16) Την με αριθμό 16/30−1−2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βόλβης για την καθιέρωση του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
17) Την αριθμ. 25.128/9−5−2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης για την «Καθιέρωση Ωραρίου λειτουργίας Υπη−
ρεσιών του Δήμου Βόλβης α) σε βάρδιες, β) Κυριακές
και αργίες, γ) σε 24ωρη βάση σε όλες τις ημέρες της
εβδομάδος καθ’ όλο το έτος».
18) Το αριθμ. 1370/Β/6−6−2013 ΦΕΚ στο οποίο δημο−
σιεύτηκε η αριθμ. 25128/9.5.2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης για καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπη−
ρεσιών του Δήμου Βόλβης.
19) Την αριθμ. 1094/21−1−2016 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας Δήμου Βόλβης για την εξασφάλιση των
απαιτούμενων πιστώσεων.
20) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
Βόλβης.
21) Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο.
22) Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.
23) Το γεγονός ότι σύμφωνα και με τις ανωτέρω ει−
σηγήσεις των υπηρεσιών, απαιτείται πρόσθετη απα−
σχόληση προσωπικού του Δήμου πέρα από τις ώρες
υποχρεωτικής απασχόλησης, λαμβανομένης υπόψη και
της γενικής μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιο−
δοτήσεων, κατάργησης θέσεων και κινητικότητας και
του περιορισμού των προσλήψεων, για την κάλυψη των
παρακάτω αναγκών:

− Για τη σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των συ−
νεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμ−
βουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου, που γίνονται τις απογευματινές και νυκτερινές
ώρες, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των
αρμόδιων υπαλλήλων.
− Για την εκτέλεση των Υπηρεσιών Ληξιαρχείου στις
έξι (6) δημοτικές ενότητες του Δήμου, πέρα από το
υποχρεωτικό ωράριο εργασίας.
− Για την εκτέλεση υπηρεσίας στα δύο Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου δηλαδή α) για τον
Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης και
Παιδείας Δήμου Βόλβης και β) για τον Οργανισμό Πολι−
τισμού − Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης,
που στερούνται τακτικού διοικητικού προσωπικού, από
υπαλλήλους του Δήμου, εκτός από τα καθήκοντα της
θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας τους, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία με
αμοιβή στο μόνιμο και στο με σχέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου Βόλβης για
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, όπως εξειδικεύονται παραπάνω,
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
20 του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) για το έτος 2016 ως εξής:
Απογευματινή
υπερωριακή εργα−
σία μέχρι 22η ώρα
Αριθμός προτεινόμενων
υπαλλήλων κατά κλάδο

Άτομα

Ώρες

Ένας (1) διοικητικός υπάλλη−
λος που συντάσσει και τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου πέρα από
το υποχρεωτικό ωράριο εργα−
σίας του.

1

240

Οκτώ (8) διοικητικοί υπάλληλοι
που συντάσσουν και τηρούν τα
πρακτικά των συνεδριάσεων στα
Συμβούλια των 3 Δημοτικών και
των 19 Τοπικών Κοινοτήτων.

8

780

Πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι
που εκτός από τα καθήκοντα
τους και πέραν του υποχρεω−
τικού ωραρίου εργασίας τους
εκτελούν και τις υπηρεσίες Λη−
ξιαρχείου ανά Δημοτική Ενότητα

5

1.200

Δύο (2) υπάλληλοι που εκτός
από τα καθήκοντα της θέσης
τους και πέραν του υποχρεω−
τικού ωραρίου εργασίας εκτε−
λούν υπηρεσία σε δύο Ν.Π.Δ.Δ.
του δήμου που στερούνται δι−
οικητικού και οικονομικού προ−
σωπικού.

2

360

ΣΥΝΟΛΟ

16

2.580

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλ−
ληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκα−
τόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση
και έλεγχο πραγματικής παροχής της πρόσθετης
απασχόλησης, ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγ−
ματοποίηση της, ορίζεται ο προϊστάμενος της αντί−
στοιχης οργανικής μονάδας.
Από την απόφαση αυτή προκαλούνται δαπάνες οι
οποίες θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
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σεις των ιδίων ΚΑΕ του προϋπολογισμού έτους 2016
που έχουν ως εξής:
1) Στον ΚΑΕ 10.60.12 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
13.440,12 ευρώ.
2) Στον ΚΑΕ 10.60.51 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
94.925,28 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σταυρός, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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