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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα,
των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσω−
πικό θα αξιολογηθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου
35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 ......................................................
Έγκριση της υπ’ αριθμό 3427/22−12−2011 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθη−
κών και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα
στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσ−
σονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου ..................
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MALT με προσθήκη εκχυλισμάτων βύνης .................
Παράταση προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του άρ−
θρου 99 παρ. 1, ν. 4001/2011 για τη μεταφορά στην
Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε των οργανωτικών μονάδων και δρα−
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ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» όπως
αυτές αναφέρονται στην ως άνω διάταξη ..............
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ13/7889/16−09−2011 απόφα−
σης ορισμού αποφαινομένων οργάνων για το έργο
«Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δικτύ−
ου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Αττικής» ....
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012
υπαλλήλου Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκ−
φορτωτών Λιμένα Ρόδου ........................................................
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υπαλλήλων Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκ−
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Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για
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Αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931
(1)
Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των
οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα
αξιολογηθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4
του ν. 4024/2011.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης των οργανι−
κών μονάδων και του προσωπικού τους από 1−1−2012,
οι κάτωθι φορείς:
α. Υπουργεία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
εποπτείας τους.
β. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
γ. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.
δ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
ε. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και
στ. Οι ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαίου Α΄ του
Ν.3429/2005 εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 ερ−
γαζομένους.
2. Ο ως άνω κατάλογος φορέων δύναται να συμπλη−
ρωθεί με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 34
(2)
Έγκριση της υπ’ αριθμό 3427/22−12−2011 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθη−
κών και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα
στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσ−
σονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση
επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.
3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συ−
μπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του
Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και
τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 152).
4. Τις υπ’ αριθμ. 163/26.02.2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΗΗ−ΩΒ), 170/
23.03.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΧΗ−12) αποφάσεις της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσε−
ων.
5. Το Π.Δ. 110/2011 (243 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.»
6. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3965/2011
(ΦΕΚ Α΄ 113/18−5−2011).
7. Την υπ’ αριθμ. 3427/22−12−2011 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
8. Την από του Αυγούστου 2011 αναλυτική οικονομοτε−
χνική μελέτη της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων, που διαβιβάστηκε στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
808/19−12−2011 έγγραφο αυτής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 3427/22−12−2011 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού που εντάσσονται στον συ−
σταθέντα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄
113/18−5−2011) εμπορικό κλάδο του Ταμείου και η οποία
ελήφθη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο
1 παρ. 2 του ως άνω νόμου, επί τη βάσει αναλυτικής οι−
κονομοτεχνικής μελέτης της Ειδικής Γραμματείας Ανα−
διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που διαβιβά−
στηκε στο Ταμείο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 808/19−12−2011
έγγραφο αυτής.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθ. 3023319/3764/2010
(3)
Έγκριση παραγωγής της μπύρας KAISER DOUBLE
MALT με προσθήκη εκχυλισμάτων βύνης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134) «περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 90) «τροποποίηση διατάξεων
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 152/2011 Απόφαση Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παραγωγής της
μπύρας KAISER DOUBLE MALT με προσθήκη εκχυλι−
σμάτων βύνης.
3. Την υπ’ αριθ. Υ25/2011 (ΦΕΚ Β΄2792) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Εγκρίνεται η παραγωγή της μπύρας KAISER DOUBLE
MALT της εταιρείας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. με συστα−
τικά: νερό, βύνη κριθής, λυκίσκο, μαγιά και εκχυλίσματα
βύνης. Η προσθήκη των εκχυλισμάτων βύνης θα γίνεται
στο τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, κατά
το φιλτράρισμα σε ποσοστό 0,1±0,5% με σκοπό την
ενίσχυση του χρώματος του τελικού προϊόντος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.1629
(4)
Παράταση προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του άρ−
θρου 99 παρ. 1, ν. 4001/2011 για τη μεταφορά στην
Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε των οργανωτικών μονάδων και δραστη−
ριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟ−
ΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» όπως αυτές ανα−
φέρονται στην ως άνω διάταξη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005)
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ.
54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.04.2010)
3. Το π.δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄/243/11−11−2011).
4. Το π.δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/243/11−11−2011).
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ιω−
άννη Μανιάτη» οικ.52306/25−11−2011 (ΦΕΚ Β΄/2741/25−11−2011).
6. Το Π.Δ 328/12−12−2000 (ΦΕΚ Α΄/268/2000) «Σύσταση
και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
7. Το άρθρο 14 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄/286/1999)
«Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
– Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες
διατάξεις».
8. Το άρθρο 99 παρ. 1 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ
Α΄/179/2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγω−
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γή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις».
9. Τον Κωδ. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ /37/1963) «περί Ανωνύ−
μων Εταιρειών» και ιδίως του άρθρου 42 Ε αυτού, όπως
αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
10. Το γεγονός ότι απαιτείται περαιτέρω χρόνος για να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταφοράς δραστηριοτή−
των της Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε Α.Ε που προβλέπονται στην διάταξη
της παρ.1 του άρθρου 33 ν. 4001/2011 στην Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε
οι οποίες συναρτώνται και προς την ανάγκη διαχείρι−
σης σημαντικών και κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τη
λειτουργία της Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε και την ομαλή διεξαγωγή
της κοινωφελούς αποστολής της.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την οριζόμενη στην παράγραφο 1 εδ.
πρώτο αρ. 99, ν.4001/2011 προθεσμία γιαι την μεταφορά
στην Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε των οργανωτικών μονάδων και δρα−
στηριοτήτων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε » όπως αυτές αναφέρονται
στην ως άνω διάταξη μέχρι 1 Φεβρουαρίου 2012.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
22−11−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθ. Δ13/ο/371
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ13/7889/16−09−2011 απόφα−
σης ορισμού αποφαινομένων οργάνων για το έργο
«Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δικτύου
Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Αττικής».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄/
18−06−2008) και ειδικότερα το άρθρο 180 παρ. 2 αυτού
2. Του άρθρου 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/22−04−2005).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
4. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια
Έργα.
5. Της υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρω−
θυπουργού “περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων “ με την
οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων μετονομάζεται σε Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
2234 Β/7−10−09)
6. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/5−11−2009) «Καθαρι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως
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σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενι−
κή Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 221 Α/5−11−2009,
παρ. 2 άρθρο 6)
7. Του Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 69/88 «Περί οργανισμού
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Της υπ’ αριθ. 8172/6−12−2011 (ΦΕΚ 2795 Β΄/9−12−2011)
Απόφασης Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη
9. Του υπ’ αριθ. Δ11α/0/1/59−Φ50/10−08−2011 εγγράφου
της Διεύθυνσης Δ11 προς Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έγκριση ένταξης Νέου
Έργου «Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δι−
κτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης Περιοχής Αττικής» προ−
ϋπολογισμού 230.000,00 € στο Π.Δ.Ε. 2011, Σ.Α.Ε. 071
10. Της υπ’ αριθ. Δ13/7889/16−09−2011 απόφασης του
Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ για τον ορισμό αποφαινομένων
οργάνων για τα έργα «Συντήρησης του Δικτύου καλω−
διακής τηλεόρασης» των περιοχών Εξαρχείων, Κολω−
νακίου και Πλάκας.
Και επειδή:
η ενιαία αντιμετώπιση των εργασιών διαχείρισης και
της εν γένει λειτουργίας και συντήρησης της καλωδια−
κής τηλεόρασης των περιοχών Πλάκας, Εξαρχείων και
Κολωνακίου θα αποβεί προς όφελος της διαφάνειας
και του Δημοσίου συμφέροντος, λόγω ύπαρξης μεγα−
λύτερου ανταγωνισμού που θα αναπτυχθεί καθώς θα
υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων επιχει−
ρήσεων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Δ13/7889/16−09−2011 από−
φασή μας ως προς τον τίτλο του έργου και ορίζουμε
ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση «Ηλεκτρομηχανο−
λογικών Εφαρμογών & Μηχανικού Εξοπλισμού» (Δ13) της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργεί−
ου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα
«Κατασκευών» της ιδίας Υπηρεσίας (Δ13α΄) για το έργο
«Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δικτύου Κα−
λωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Αττικής».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
Αριθ. 99/8
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012 υπαλ−
λήλου Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτω−
τών Λιμένα Ρόδου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργα−
σίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α).

β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α).
γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις .... δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
2. Τον οικείο Κανονισμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως
Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρόδου.
3. Την αριθ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Το έγγραφο αριθμ. 121/23−12−11 του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρόδου.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαί−
ου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρόδου
ύψους 1.284,00 € για το οικονομικό έτος 2012. Η ανωτέ−
ρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
Ρόδου και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση»,
στον οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 1.300,00 €,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά τις
απογευματινές ώρες και μέχρι την 22ας μ. μ. πέραν από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης μίας τακτικής
υπαλλήλου του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορ−
τωτών Λιμένα Ρόδου και για 240 ώρες συνολικά για το
έτος 2012 (μέχρι είκοσι 20 ώρες το μήνα), προκειμένου
να αντιμετωπιστούν εποχιακές, έκτακτες και επείγουσες
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως έλεγχος των καταβληθέ−
ντων πόρων υπέρ του ΚΑΦΛ Ρόδου, υπέρ Αδείας, συν
Δώρου και Επιδόματος των λιμενεργατών, χορήγη−
ση εφάπαξ αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων,
χορήγηση δανείων, αποδόσεις υπέρ τρίτων, τήρηση
λογιστικών βιβλίων, υποβολή στατιστικών στοιχείων,
αλληλογραφία κλπ.
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός
από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. 23759/2191
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012 υπαλ−
λήλων Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτω−
τών Ξηράς Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων ερ−
γασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» (ΦΕΚ 112/Α).
β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις .... δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
2. Τον οικείο Κανονισμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως
Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Θεσσαλονίκης.
3. Την αριθ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Το έγγραφο αριθμ. 164/19−12−2011 του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Θεσσαλονίκης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Θεσσαλονί−
κης ύψους 3.348,00 € για το οικονομικό έτος 2012. Η
ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογι−
σμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών
Ξηράς Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή
απασχόληση», στον οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση
ύψους 3.700,00 €, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά
τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22ας μ.μ. πέραν
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης τριών
(3) μονίμων υπαλλήλων του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως
Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Θεσσαλονίκης και για 720
ώρες συνολικά για το έτος 2012 (μέχρι είκοσι 20 ώρες
για κάθε υπάλληλο το μήνα), προκειμένου να αντιμετω−
πιστούν εποχιακές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσια−
κές ανάγκες, όπως έλεγχος των καταβληθέντων πόρων
υπέρ του ΚΑΦΞ Θεσσαλονίκης, υπέρ Αδείας, χορήγηση
εφάπαξ αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων, συν
Δώρου και Επιδόματος των λιμενεργατών, αποδόσεις
υπέρ τρίτων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, εφαρμογή του
ενιαίου Βαθμολογίου −Μισθολογίου, υποβολή στατιστι−
κών στοιχείων, αλληλογραφία κλπ.
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός
από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. 2112
(8)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για
τη διετία 2012−2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος
β. Της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 345/1976 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του Ν. 2172/1993.
Συγκροτούμε
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το χρονικό διάστη−
μα από της 1ης Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου
2013 το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τα παρακάτω μέλη που
κληρώθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
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Επικρατείας κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου
2011 (αριθμός πρακτικού 228/2011).
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ
1α) Αριστόβουλο−Γεώργιο Βώρο του Χρήστου, β) Γε−
ώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου, γ) Παναγιώτη−Κίμωνα
Ευστρατίου του Μιχαήλ και δ) Παναγιώτα Καρλή του
Ιωάννη, Συμβούλους της Επικρατείας.
2α) Γεώργιο Γιαννούλη του Διονυσίου, β) Ευφημία Λα−
μπροπούλου του Νικολάου, γ) Ειρήνη Κιουρτσόγλου−
Πετρουλάκη του Γεωργίου και δ) Αντώνιο Αθηναίο του
Ανδρέα, Αρεοπαγίτες.
3α) Νικόλαο Παρασκευόπουλο του Ανδρέα, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και β) Θεόδωρο Φορτσάκη του Πέτρου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1α) Νικόλαο Μαρκουλάκη του Γεωργίου β) Θωμά Πα−
παευαγγέλου του Ιωάννη γ) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
του Χρήστου και δ) Κωνσταντίνο Κουσούλη του Δημη−
τρίου, Συμβούλους της Επικρατείας.
2α) Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Θεοφάνους β) Στυ−
λιανή Γιαννούκου του Ιωάννη γ) Ιωάννη Γιαννακόπουλο
του Στεφάνου και δ) Κωνσταντίνο Φράγκο του Γεωρ−
γίου, Αρεοπαγίτες.
3α) Γεώργιο Αρχανιωτάκη του Εμμανουήλ, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης και β) Μαρία Καϊάφα Γκμπάντι του
Δημητρίου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθ. οικ.114084/2011
(9)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Τρί−
πολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε
η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του, άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄
842/2004), όπως ισχύει.
3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
τροποποίησης και συμπλήρωσης του ισχύοντος Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετεί−
ου Τρίπολης ο οποίος αποφασίστηκε με τη με αριθμό
2/2008 απόφαση της Ολομέλειας του η οποία εγκρίθηκε
με τη με αριθμό 41185/30−4−2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (Β΄ 855) όπως διαμορφώνεται πλέον
με τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και ειδικότερα:
Άρθρο 2
Τμήματα Συνεδριάσεων
1. Το Δικαστήριο, ενόψει του αριθμού των προβλε−
πομένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
[δύο(2) Πρόεδροι Εφετών Δ.Δ. και επτά (7) Εφέτες Δ.Δ.]
λειτουργεί σε δύο Τμήματα Α΄ και Β΄, στα οποία προ−
εδρεύουν κατά σειρά αρχαιότητας οι τοποθετούμενοι
Πρόεδροι Εφετών.
Άρθρο 3
Ημέρες και ώρες συνεδριάσεων
1. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μία φορά μηνιαίως. Οι δια−
φορές που εκδικάζονται σε κάθε δικάσιμο είναι αποκλει−
στικώς είτε διαφορές της ακυρωτικής διαδικασίας, είτε
διαφορές ουσίας, τριμελούς και μονομελούς συνθέσεως.
2. Οι διαφορές της ακυρωτικής διαδικασίας εκδικά−
ζονται κατά τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο από το Α΄
Τμήμα του Δικαστηρίου και κατά τους μήνες Μάρτιο και
Οκτώβριο από το Β΄ Τμήμα. Οι διαφορές ουσίας, αρμοδι−
ότητας τριμελούς ή μονομελούς Εφετείου, εκδικάζονται
κατά τις υπόλοιπες δικάσιμους των δύο Τμημάτων. Μετ’
αναβολή διαφορές της ακυρωτικής διαδικασίας μπο−
ρούν να εκδικάζονται σε οποιαδήποτε δικάσιμο.
4. Η συνεδρίαση κάθε Τμήματος ορίζεται σε διαφο−
ρετική ημερομηνία, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδας, κατά προτίμηση δε ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00
π.μ. για τα τμήματα τριμελούς συνθέσεως και ώρα 11:00
π.μ. για τα τμήματα μονομελούς συνθέσεως.
5. Εάν, λόγω αργιών ή άλλου εξαιρετικού λόγου, απαιτεί−
ται κοινή συνεδρίαση, θα συνεδριάζουν το Α΄ Τμήμα υπό
τριμελή σύνθεση ώρα 10:00 π.μ. και υπό μονομελή σύνθεση
ώρα 11:00 π.μ. και το Β΄ Τμήμα υπό τριμελή σύνθεση ώρα
12:00 μ. και υπό μονομελή σύνθεση ώρα 13:00 μ.μ.

Άρθρο 5
Αριθμός προσδιοριζόμενων υποθέσεων
Σε κάθε τμήμα θα προσδιορίζονται προς εκδίκαση
για κάθε τακτική δικάσιμο υποθέσεις ανάλογα με τον
αριθμό των υπηρετούντων εφετών. Ο προσδιορισμός
των υποθέσεων για κάθε δικάσιμο πρέπει να γίνεται
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανάθεση σε κάθε
δικαστή ανά μήνα μέχρι δέκα (10) υποθέσεων γενικώς
(είτε ακυρωτικής διαδικασίας, είτε ουσίας τριμελούς
ή μονομελούς συνθέσεως) από τις οποίες μέχρι μία(1)
υπόθεση με αντικείμενο σύμβαση δημοσίου έργου. Για
τις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας, στον αριθμό
αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναβολές.
Η παρούσα τροποποίηση−συμπλήρωση του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου
Τρίπολης, τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Τρίπολη,
στις 14−11−2011.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Βασιλική Αναγνωστοπούλου−Σαρρή
Προϊσταμένη Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Αθανάσιος Κουτρίκης Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ηλίας Κοντοζαμάνης
2. Κυριακή Μεσαριτάκη
3. Ειρήνη Γκιόκα
4. Γεωργία Σπυροπούλου
5. Διονύσιος Δενδρινός
6. Αθηνά Μυλωνά
7. Κωνσταντίνα Σούρμπη
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διαμάντω Ρεβελή
Τρίπολη 22−11−2011
Η Γραμματέας
Διαμάντω Ρεβελή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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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