
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 96
22 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. .......................................... 1

Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 4ης του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους. ..................................... 2

Αποδοχή δωρεάς συνδρομητικών υπηρεσιών προς 
το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών − 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων). ..................... 3

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13−11−2013 (ΦΕΚ 
2996/τ.Β΄/25−11−2013) Υπουργικής Απόφασης με 
θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης 
Διδακτικής Στήριξης». ................................................................ 4

Σύνθεση και λειτουργία στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Επιτροπής 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου Γνωματεύσεων όλων 
των Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Βαθ−
μού Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 270). ...................................................................................... 5

Ανάθεση έργου στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ−
ΤΙΚΗ Α.Ε.». ............................................................................................. 6

Κατανομή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2014............................................ 7 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 2/536/0022 (1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενι−
κής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.A΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά 

την αντικατάσταση της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 
1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012)

4. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, σε πενήντα (50) 
υπαλλήλους της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ−
βέρνησης του ΓΛΚ, προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να 
προβούν πέραν των συνεχών εργασιών παρακολούθη−
σης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014, 
στην παρακολούθηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 
στη σύνταξη εκθέσεων για την εκτέλεση του προϋπο−
λογισμού και τον προσδιορισμό του ελλείμματος, καθώς 
και στη συχνή συνεργασία με εκπροσώπους Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. 
και Ε.Κ.Τ, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας.

6. Την αριθ. 2/536/0004/3−1−2014 έγγραφο της Δ/νσης 
Δ4 Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την αριθ. 2/2094/10−1−2014 απόφαση δέσμευσης πί−
στωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι−
κών Αναφορών (ΑΔΑ: Β16ΖΗ−22Λ).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000€) περίπου, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για πενήντα (50) υπαλλήλους της Διεύθυν−
σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και 30−6−2014 και για 
μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας το μήνα.
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Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με−
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα−
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις και 
ευθύνη των Διευθυντών των παραπάνω Διευθύνσεων. 
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προ−
σωπικού και στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δη−
μοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ4 
Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. με την ευθύνη των Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    F
Αριθμ. 2/116228/0022 (2)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−

γασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 4ης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει, μετά 
την αντικατάσταση της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 
1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα»(ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012)

4. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ2183/Β/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το αριθ. 2/116228/0004/31−12−2013 έγγραφο της Δ4−
Προσωπικού περί ανάγκης απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης των δεκαεννέα (19) υπαλλήλων, οι οποίοι 

παρέχουν υπηρεσία − γραμματειακή υποστήριξη στο 
Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της 
Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής και των 
Γενικών Διευθυντών του Γ.Λ.Κ., προκειμένου να αντιμε−
τωπίζονται οι ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και ο 
φόρτος εργασίας των εν λόγω Γραφείων.

6. Τις αριθ. 21755/9−1−2014 αποφάσεις δέσμευσης πί−
στωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο−
μικών Αναφορών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (26.500€), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για δεκαεννέα εννέα (19) υπαλλήλους της 
Δ4ης Διεύθυνσης Προσωπικού, για είκοσι (20) ώρες τον 
μήνα ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως 31−12−2014.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με−
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα−
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνερ−
γείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν 
καταγραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την 
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με απο−
φάσεις και ευθύνη των Διευθυντών των παραπάνω 
Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
(3)

    Αποδοχή δωρεάς συνδρομητικών υπηρεσιών προς το 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών − Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

  Με την αριθ. ΔΚΠ 1004603 ΕΞ 2014/2−1−2014 πράξη του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4182/2013 
(Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. άρθρο 
32 παρ. 2 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), γίνεται αποδεκτή 
η από 27−11−2013 πρόταση της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TAXHEAVEN 
Ε.Π.Ε. − ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ − ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΕΣ», όπως συμπληρώθηκε με την από 11−12−2013 νεότερη 
επιστολή της, περί δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο και 
ειδικότερα στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Εσόδων), συγκεκριμένων συνδρομητικών 
υπηρεσιών μέσω πρόσβασης στο διαδικτυακό της κόμβο 
(http://taxheaven.gr), για ένα (1) έτος και για 130 χρήστες 
αυτού, συνολικής αξίας 23.985,00 ευρώ.

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Περιουσίας
ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
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      Αριθμ. 2609/Γ7 (4)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13−11−2013 (ΦΕΚ 

2996/τ.Β΄/25−11−2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι−
κής Στήριξης».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 

144 τ. Α΄) «Για την επιστημονική−παιδαγωγική καθοδή−
γηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική−
Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 
296 τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 14 
του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του 
ν. 2525/1997(ΦΕΚ 188 τ. Α΄) «Ενιαίο λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολό−
γηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Α΄) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013. (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) «Αναδι−
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις»

7. Τις με αρ. πρωτ. 115480/Γ2, 115478/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 
τ.Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ και 
Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου», «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού 
Λυκείου», τη με αρ. πρωτ. 36798/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 1163 Β΄) 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ 
τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου», τη με αρ. πρωτ. 
36799/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 1163 Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», τη με 
αρ. πρωτ. 63444/Γ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 921 Β΄) «Πανελλαδικά εξε−
ταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημερήσιου Ενιαίου Λυ−
κείου και Δ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις με αρ. πρωτ. 111276/
Γ2 (ΦΕΚ 2057 τ. Β΄), «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄και Γ΄ 
τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.» και 138011/Γ2 (ΦΕΚ 26 τ. Β΄), 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄, Γ΄ Δ΄ τάξης Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

9. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και 
Συμεών Κεδίκογλου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 
233 τ. Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις».

11.  Τη με αρ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1340 /2002 τ. Β΄).

 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμο−
διοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπη−
ρεσιών…… και συλλόγων των διδασκόντων».

 12. Τη με αρ. πρωτ. 30972/Γ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 614/2013 τ. Β΄) 
«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής 
Μονάδας−Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

14. Tις διατάξεις της αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13−11−2013 (ΦΕΚ 
2996/τ.Β΄/25−11−2013) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουρ−
γία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014»,

15. Τις διατάξεις των υποπαρ. 6 και 7 της παρ. 1 του 
άρθρου 25 του Ν. 4203 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/01−11−2013) με θέμα: 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 8 της με αρ. πρωτ. 
172435/Γ7/13−11−2013 (ΦΕΚ 2996/τ.Β΄/25−11−2013) Υ.Α. με 
θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδα−
κτικής Στήριξης 2013−2014», ως εξής:

«Στα τμήματα Π.Δ.Σ. διδάσκουν μόνιμοι καθηγητές 
προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, ή 
αναπληρωτές καθηγητές πλήρους ωραρίου προς συ−
μπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Η ανωτέρω 
απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Πε−
ριφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη 
του οικείου ΑΠΥΣΔΕ. Οι σχολικοί σύμβουλοι καθορίζουν 
επιμορφωτικές συναντήσεις των διδασκόντων για την 
καλύτερη λειτουργία της δομής». Κατά τα λοιπά ισχύ−
ει η με αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13−11−2013 (ΦΕΚ 2996/τ.Β΄/
25−11−2013) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της 
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

   F
   Αριθμ. Φ10021/35835/2122 (5)
Σύνθεση και λειτουργία στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Επιτροπής Δειγ−

ματοληπτικού Ελέγχου Γνωματεύσεων όλων των 
Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Βαθμού Ανα−
πηρίας του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270) «Μέτρα 

κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. 
και άλλα θέματα», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 6 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Νέο Ασφα−
λιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ.86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το αριθ. Γ23/243/26−11−2013 έγγραφο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
5. Τη με αρ. Φ.464/25−11−2002 Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005

(A 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφα−
ση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
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Προϋπολογισμού,  αλλά ειδική αποζημίωση η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, το ύψος, 
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποί−
ας προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), όπως ισχύει, με το περιορισμό 
της παρ. 1 εδ. β του άρθρου 26 του ν. 4038/12 (Α΄ 14), 
όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

1. Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας σε μόνιμη 
βάση Τριμελούς Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου 
Γνωματεύσεων όλων των Υγειονομικών Επιτροπών Πι−
στοποίησης Βαθμού Αναπηρίας, με έδρα τα γραφεία 
της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν αποκλειστικά ιατροί του 
Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Ανα−
πηρίας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά από αξιολόγησή τους από πενταμελή 
Επιτροπή με κριτήρια την άριστη επιστημονική τους κα−
τάρτιση, την εμπειρία τους σε συμμετοχές στις Υ.Ε.Α. σε 
συνδυασμό με την άριστη γνώση του εκάστοτε ισχύοντος 
Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, 
καθώς και το αποδεδειγμένο επαγγελματικό τους ήθος. 

Η ανωτέρω πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης, που 
θα συστήνεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
άπαξ του έτους, θα απαρτίζεται ως εξής:

Χρέη Προέδρου θα εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ως μέλη θα μετέχουν ο προϊστάμενος του 
αρμόδιου Τμήματος της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής 
της Εργασίας, καθώς και τρεις από τους αρχαιότερους 
σε υπηρεσία και συμμετοχές στις Υ.Ε.Α. ιατροί του Ει−
δικού Σώματος.

3. Οι ορισθέντες σύμφωνα με τα ανωτέρω ιατροί της 
Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου θα μετέχουν εκ 
περιτροπής στο έργο της Επιτροπής ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, βάσει εβδομαδιαίων ονομαστι−
κών πινάκων που θα καταρτίζονται και θα κοινοποιού−
νται στους ενδιαφερόμενους αρμοδίως από τη Δ/νση 
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) ο έλεγχος της ορθότητας των γνωματεύσεων όλων 

των υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας, όσον αφορά 
στην υγειονομική κρίση κατ’ εφαρμογήν των εκάστοτε 
οριζομένων στον Ενιαίο Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού 
Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά, ή στην 
επαρκή αιτιολόγησή της σε περίπτωση διαφοροποίησης 
αυτής από τον Ε.Π.Π.Π.Α. ή τις γενικότερες σχετικές 
διατάξεις, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, λαμβανο−
μένων υπόψη του συνόλου των αποδεικτικών ιατρικών 
στοιχείων και δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται 
στον κατά περίπτωση ιατρικό φάκελο, καθώς και του 
ελέγχου της πληρότητάς τους αναφορικά με τα εκά−
στοτε υποβληθέντα ερωτήματα του παραπέμποντα στα 
ΚΕ.Π.Α. φορέα, ή υπηρεσίας του Δημοσίου. 

Ο έλεγχος, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διενεργείται 
δειγματοληπτικά είτε σε τυχαίο δείγμα γνωματεύσεων, 
είτε στοχευμένα ανά περιοχή, ανά ΚΕ.Π.Α., ανά ιατρική 
ειδικότητα, ανά Α΄θμια ή Β΄θμια Υγειονομική Επιτροπή 
Αναπηρίας κ.λπ., μετά από εντολή του Προϊσταμένου 
της Δ/νσης Αναπηρίας και Ι.Ε του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελέγχων η Επιτροπή 
δύναται, κατόπιν ειδικής αδείας, να μεταβαίνει επιτόπου 
στα ΚΕ.Π.Α. ανά την επικράτεια, εφόσον αυτό κρίνεται 
σκόπιμο και υποβοηθητικό για το έργο της.

β) ο υποχρεωτικός έλεγχος των περιπτώσεων στις 
οποίες διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση της 
βαθμίδας αναπηρίας λόγω μεγάλης απόκλισης στα απο−
διδόμενα ποσοστά αναπηρίας μεταξύ της α΄θμιας και 
της β΄θμιας υγειονομικής κρίσης. 

γ) ο έλεγχος:
• ατομικών περιπτώσεων που αφορούν στις πάσης 

φύσεως καταβαλλόμενες συνταξιοδοτικές παροχές, 
επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις 
που χορηγούνται από τους ΦΚΑ ή τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου στα άτομα με αναπηρία, μετά από επαρκώς 
τεκμηριωμένες καταγγελίες

• ο στοχευμένος έλεγχος π.χ. ανά κατηγορία παροχών 
αναπηρίας που έχουν χορηγηθεί από συγκεκριμένη Υπη−
ρεσία ή γεωγραφικό διαμέρισμα κ.λπ., μετά από εντολή, 
κατά περίπτωση, του Διοικητή, των υποδιοικητών, ή των 
γενικών δ/ντών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, των διοικητών, υποδιοι−
κητών ή γενικών δ/ντών των εξυπηρετούμενων από τα 
ΚΕ.Π.Α. φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των υπουργών, 
υφυπουργών, γενικών γραμματέων ή γενικών δ/ντών 
των υπουργείων που εποπτεύουν τις εξυπηρετούμενες 
από τα ΚΕ.Π.Α. υπηρεσίες του Δημοσίου, των επιθεωρη−
τών Δημόσιας Διοίκησης, των επιθεωρητών υπηρεσιών 
υγείας και των ανεξάρτητων αρχών.

5. Τα πορίσματα της Επιτροπής για τις ανωτέρω κα−
τηγορίες ελέγχων θα επέχουν θέση γνωμοδότησης. 

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή θα αποφαίνεται ότι 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανατροπής των υφιστάμε−
νων γνωματεύσεων, τα περιστατικά θα εισάγονται για 
επανεξέταση, με εντολή του Προϊστάμενου της Δ/νσης 
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, σε Β΄θμια Υγει−
ονομική Επιτροπή Αναπηρίας αντίστοιχης ειδικότητας, 
στην οποία θα τίθεται υπόψη το εκάστοτε πόρισμα της 
Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

6. Κάθε αποτέλεσμα των διενεργούμενων, σύμφω−
να με τα παραπάνω, ελέγχων θα καταγράφεται προς 
επεξεργασία και αξιολόγηση για τις περαιτέρω κατά 
περίπτωση επιβεβλημένες διοικητικές ενέργειες από την 
αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής 
της Εργασίας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Aθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 95634 (6)

Ανάθεση έργου στην εταιρία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)
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2) Την περίπτωση Β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση Β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997)

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπληρω−
θεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275 Α/3−12−1998)

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 
Α/30−6−2003)

5) Το άρθρο 132 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α/11−10−2013) 
για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

6) Τη με αριθμό 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Τη με αριθμό 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8) Το με αριθμό 4944/5−11−2013 (Α.Π. Γραφείου Γ.Γ. 
1946/5−11−13) έγγραφο της Γενικής Επιτροπείας της 
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

9) Το με αριθμό 90344/27−11−2013 έγγραφο της Τεχνι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ 
Α.Ε." τη:

«Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά−
σεων του κτιριακού συγκροτήματος των Διοικητικών 
Δικαστηρίων Αθηνών, επί της οδού Λ. Ριανκούρ 85−87, 
προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανε−
πανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτές καθώς και 
τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας τους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Aριθμ. 702−005 (7)
Κατανομή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το 
Α΄ εξάμηνο του έτους 2014 .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

  Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−

ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ82/Α΄), και ιδίως την παρ λστ του άρθρου 12,

β. το Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), και 
ιδίως το άρθρο 20,

γ. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

δ. το Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ−
ναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄), 

ε. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/17127/0022/28−2−2012 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέ−
ση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή 
Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» 
(ΦΕΚ 498/Β΄),

στ. την ΑΠ:280/127/4−4−2003 Απόφαση της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ “Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων” (ΦΕΚ 460/Β΄),

ζ. τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Α΄ εξά−
μηνο του έτους 2014,

η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, προϋπολογιζόμε−
νου ύψους 148.000,00€ κατ’ ανώτατο όριο, βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2014, στον οποίο 
έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, και όχι τον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό,

θ. την με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 28344/31−12−2013 Εισή−
γηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:

1. Κατανέμει την υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσι−
μων ημερών εργασία στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το 
πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, ως εξής:

1.1 Για σαράντα πέντε (45) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ’ ανώτατο όριο δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες. 

1.2 Για έντεκα (11) μέλη του Προσωπικού της Διεύ−
θυνσης Ταχυδρομείων, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες 
(800) ώρες.

1.3 Για ογδόντα πέντε (85) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Φάσματος, κατ’ ανώτατο όριο επτά χιλιάδες 
πεντακόσιες (7.500) ώρες.

1.4 Για είκοσι πέντε (25) μέλη του Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 
κατ’ ανώτατο όριο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες.

1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων, κατ’ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες 
(1.200) ώρες.

1.6 Για δώδεκα (12) μέλη του Προσωπικού του Τμήμα−
τος Νομικών Υπηρεσιών, κατ’ ανώτατο όριο τριακόσιες 
(300) ώρες.

1.7 Για οκτώ (8) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος 
Πληροφορικής, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) ώρες.

1.8 Για πέντε (5) μέλη του Προσωπικού του Γραφεί−
ου Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες 
(800) ώρες.

1.9 Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού της Γραμ−
ματείας της Επιτροπής, κατ’ ανώτατο όριο οκτακόσιες 
(800) ώρες.

2. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και 
ανεξάρτητων Τμημάτων της ΕΕΤΤ, θα βεβαιώνουν τις 
πραγματοποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα 
ενός μηνός υπερωρίες. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος 
αριθμός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 
250 ώρες ανά εξάμηνο.

3. Για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων στις 
οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή για τους 
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υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργα−
νικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, θα γίνεται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ. 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 7 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ      
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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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