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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 2/80841/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς 
αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύ−
ρες της 18ης Οκτωβρίου 2010 στις νήσους Χίο και 
Ικαρία.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−

2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγ−
χώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − 
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12−7−95) 
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3−12−2009) 
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Την αριθ. οικ.6450/Α32/03−11−2010 (ΦΕΚ 1807/Β/
17−11−2010) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων.

5. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 4/21−01−2011), 
με την οποία εγκρίνει την παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων, για την 
αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκλήθη−
καν από τις πλημμύρες της 18ης Οκτωβρίου 2010, στις 
νήσους Χίο και Ικαρία.

Οι βασικότεροι όροι των παραπάνω δανείων είναι:
• Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής, ανα−

κατασκευής ή αυτοοτέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

• Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε 
ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η 
πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμ−
βασης.

• Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρ−
κειας, της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης, που χρονικά 
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των 
δανείων, προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προμήθεια κλπ, επιδοτούμενο κατά 100% από 
το λογαριασμό του Ν. 128/75.
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• Για ποσά δανείων μέχρι 10.000 € δεν απαιτείται 
εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου 
άνω των 10.000 €, θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας 
Τράπεζας υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευ−
άζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται ή αποπε−
ρατώνεται από το προϊόν του άτοκου δανείου, ή αντί 
αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από 
το δανειολήπτη, εφόσον η άξια του ακινήτου καλύπτει 
το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να 
μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντί−
στοιχης άξιας.

• Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης 
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας.

Σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους των 
δανείων, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκ−
πλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με όσα 
προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, εκτός 
από τον τρόπο εξόφλησης τόκων και δόσεων των δα−
νείων, θα υπόκεινται, πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις 
και τις ακόλουθες:

α) κήρυξη ολόκληρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, 
που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση κα 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του 
ποσού του δανείου.

γ) Εκτοκισμό του δανείου από,τη χορήγησή του με 
επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από 
το επιτόκιο που καθορίστηκε με τη δανειακή σύμβαση 
για κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν 
τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους ή μέρος αυτών, οι Τρά−
πεζες αφότου παρέλθει ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε 
δόσης και προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημό−
σιο οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, οφείλουν να υπο−
βάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται σιην αριθμ. 
2/478/04−01−2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
κάϊ Οικονομικών και στην αριθμ. 2/8174/0025/12−02−2008 
συμπληρωματική τους.

Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν, μέσα στον ανω−
τέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, για τον 
οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή του τους 
τόκους υπερημερίας την είσπραξη από τους πρωτο−
φειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων δόσεων, με 
την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που 
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων 
των Τραπεζών που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο 
εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους 
μέχρι τρίμηνο και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίματος λογαριασμού.

Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − Δ. 25−:

1. κάθε μήνα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην 
οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον 
προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:

• Κωδικός Τράπεζας
• Αριθμός λογαριασμού
• Υποκατάστημα
• Επώνυμο δανειολήπτη

• Όνομα δανειολήπτη
• Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.
• Δ.Ο.Υ.
• Αρχική Κ.Υ.Α.
• Ημερομηνία αρχικής Κ.Υ.Α.
• Τροποποιητική Κ.Υ.Α
• Ημερομηνία τροποποιητικής Κ.Υ.Α.
• Απόφαση εγγύησης
• Ημερομηνία απόφασης
• Αριθμός σύμβασης
• Ημερομηνία σύμβασης
• Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισμού
• Ημερομηνία εκταμίευσης
• Ποσό εκταμίευσης
• Ποσοστό εγγυημένου δανείου
• Διάρκεια δανείου
• Συνολικός αριθμός δόσεων
• Ενυπόθηκη διασφάλιση
• Λοιπές ασφάλειες
• Ύψος εμπράγματων ασφαλειών
• Είδος εμπράγματων ασφαλειών
2. κάθε τρίμηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέ−

ρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, με διαχωρισμό ανά 
απόφαση εγγύησης.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια 
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαί−
ων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη, η οποία ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό 
των 200.000€ πλέον των προβλεπομένων τόκων και 
επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F
 Αριθμ. 90/2009 (2)

Τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών [Υ.Α. 1100/1987 (Β 788)].

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τα υπ’ αριθ. 627/18−02−2009,2423/15−12−2009, 

3020692/3411/0029/20−10−2010, 3800/26−11−2010 έγγραφα 
της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου 
και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2) Το άρθρο 10 του Π.Δ 48/1996 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ/τος 206/1987 (ΦΕΚ 
94 Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη−
ροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνι−
κών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/
Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
(ΕΕL100/19.4.94)» (ΦΕΚ 44/Α/1996).

3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.
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4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

5) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

7) Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη−
μήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β 1725/03.11.2010).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 90/2009 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 01/12/2010 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνει την προσθήκη της παραγράφου 12 στο άρθρο 
39 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως ακολούθως:

«12. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η παρασκευή, 
αποκλειστικά από τα οξοποιεία, και η διάθεση στην κα−
τανάλωση με την ονομασία πώλησης «Βαλσαμικό ξύδι» 
των δύο ακόλουθων προϊόντων ως εξής:

α) του προϊόντος που παράγεται με προσθήκη σε 
ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης, συμπυκνωμένου γλεύ−
κους σταφυλιών ή/και ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου 
γλεύκους σταφυλιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, με 
τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:

Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 
6%, ειδικό βάρος τουλάχιστον 1.060 στους 20°C, στερεό 
υπόλειμμα τουλάχιστον 120 g/l και περιεκτικότητα σε 
ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l, ενώ πρέπει να 
διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εμφιαλωμένο.

Επιτρέπεται ο αρωματισμός του με φυσικές αρωμα−
τικές ύλες, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς 
και η προσθήκη σε αυτό θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, 
Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 στα ίδια μέγιστα επιτρεπόμενα 
επίπεδα που προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια, καθώς 
και η προσθήκη καραμελοχρώματος Ε150α, Ε150β, Ε150γ, 
Ε150δ για σταθεροποίηση του χρώματος. Απαγορεύεται 
η προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης.

Η επισήμανσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ 
θα πρέπει να αναγράφονται, όπως και στα λοιπά ξύδια, 
τα στοιχεία (επωνυμία και δήμος) του οξοποιείου που 
πραγματοποίησε την εμφιάλωση του προϊόντος. Επιτρέ−
πονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισήμανση: 

i) της ένδειξης της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου 
στην περίπτωση κατά την οποία μόνο η εν λόγω ποικι−
λία έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των πρώτων 
υλών παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή του ξυδιού και 
του συμπυκνωμένου ή ανακαθορισμένου γλεύκους το 
οποίο έχει προστεθεί στο ξύδι. Τα ανωτέρω θα πρέπει 
να τεκμηριώνονται με επίσημα κρατικά έγγραφα των 
αρμοδίων αρχών.

ii) της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το τελικό προ−
ϊόν υφίσταται παλαίωση για τουλάχιστον 6 μήνες απο−
κλειστικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητικό έλεγχο.

iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού 
προϊόντος ως συμπλήρωμα της ονομασίας πώλησης.

β) του προϊόντος που παράγεται από την αλκοολι−
κή και οξική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των 
υγρών εκχύλισης ξηρής σταφίδας, με τις εξής επιπλέον 
προϋποθέσεις:

Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 
6%, ειδικό βάρος τουλάχιστον 1.080 στους 20°C, στερεό 
υπόλειμμα τουλάχιστον 190 g/l και περιεκτικότητα σε 
ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l, ενώ πρέπει να 
διατίθεται στον τελικό καταναλωτή εμφιαλωμένο.

Επιτρέπεται ο αρωματισμός του με φυσικές αρωμα−
τικές ύλες, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, και 
η προσθήκη σε αυτό θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, 
Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 στα ίδια μέγιστα επιτρεπόμενα 
επίπεδα που προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια καθώς και 
η προσθήκη καραμελοχρώματος Ε 150α, Ε150β, Ε150γ, 
Ε150δ για σταθεροποίηση του χρώματος. Απαγορεύεται 
η προσθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης.

Η επισήμανση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ 
θα πρέπει να αναγράφονται, όπως και στα λοιπά ξύδια, 
τα στοιχεία (επωνυμία και δήμος) του οξοποιείου που 
πραγματοποίησε την εμφιάλωση του προϊόντος.

Επιτρέπονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισή−
μανση:

i) της ένδειξης της ποικιλίας της σταφίδας μόνο σε 
συνδυασμό με την ένδειξη της περιοχής προέλευσης 
της σταφίδας.

ii) της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το προϊόν 
υφίσταται παλαίωση, για τουλάχιστον 6 μήνες μετά 
το πέρας της οξικής ζύμωσης, αποκλειστικά σε ξύλινα 
βαρέλια, υπό διοικητικό έλεγχο.

iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού 
προϊόντος ως συμπλήρωμα της ονομασίας πώλησης.

Η παρασκευή βαλσαμικού ξυδιού από τους οξοποιούς 
γίνεται μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., προς παρακολούθηση της 
ορθής παρασκευής του εν λόγω προϊόντος.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας για το ξύδι.

Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 39 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών αφορούν το βαλσαμικό 
ξύδι που παράγεται στην Ελλάδα ενώ δεν επηρεάζεται 
η διάθεση στην ελληνική αγορά των αντίστοιχων προϊ−
όντων που παράγονται ή γίνονται αντικείμενο εμπορίας 
σε άλλα κράτη−μέλη, στην Τουρκία ή τα οποία παρά−
γονται σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έστω και αν αυτά 
έχουν υποβληθεί σε τρόπο επεξεργασίας διαφορετικό 
από αυτόν που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, 
υπό την προϋπόθεση ότι παράγονται και κυκλοφορούν 
νόμιμα στα εν λόγω κράτη.

 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας: 
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη

Ε. ΜΠΕΡΝΙΚΟΛΑ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Σ. ΣΥΝΟΥΡΗ −
ΒΡΕΤΑΚΟΥ, Θ. ΠΟΜΟΝΗΣ, Π. ΜΑΡΙΟΛΕΑΣ,

Α. ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ»
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
    Αριθμ. Φ. 951.1/4/2011 (3)
Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 2 του 

Π.Δ. της 21/31.10.32, για καθορισμό χρηματικού ορί−
ου μέχρι του οποίου δύναται το Διοικητικό Συμβού−
λιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού να προβαίνει 
σε εξώδικο συμβιβασμό.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 του Π.Δ. της 21/31.10.32 «Κωδικοποίηση 

διατάξεων νόμων για το Μ.Τ.Ν.» (ΦΕΚ 387 Α΄).
β. Του άρθρου 1 του ΑΝ. 1005/37 «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί ΜΤΝ διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄520).
γ. Του άρθρου 3 του Ν.2913/01 «Ρύθμιση θεμάτων Με−

τοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 102).

2. Το Ν.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 35).

3. Το Π.Δ 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α» 98).

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄214), το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργεί−
ων» (ΦΕΚ Α΄213) και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και Ανα−
κατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221).

5. Την εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε το προβλε−
πόμενο από τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. της 
21/31.10.32 χρηματικό ποσό, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) 
ευρώ, μέχρι το οποίο δύναται το ΔΣ του Μετοχικού Τα−
μείου Ναυτικού να προβαίνει σε εξώδικο συμβιβασμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Aριθμ. 466/17 (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ειδικευομένων γι−

ατρών στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο 2ο Νοσο−
κομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο 6ο Ογκολογικό Νοσοκομείο 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159).

3. Το Π.Δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40).

4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201).

5. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95) 
«περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συ−
μπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 342).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ/τος της 8.4.1932 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των 
Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστή−
ματα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 
του Ν.Δ. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191).

8. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3383/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄40).

9. Την υπ’ αρ. 2/7093/0022/05−02−2004 κοινή υπουργική 
απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 215).

10. Το άρθρο 32, παρ. 17 του Ν.3232/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 48).
11. Την 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−

πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Β΄ 2408).

12. Την αριθμ. 33 της 30−5−1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 
και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2−8−1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (Φ.Ε.Κ. 
109/Α΄/30−5−1997). 

13. Το με αρ. πρωτ. Φ.80425/31700/4747/10−01−2011 έγ−
γραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων.

14. Την από 21−01−2011 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 

15.Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οικονομικού έτους 2011, στον ΚΑΕ 
0261 και 0263, ποσόν δαπάνης 3.656.189,04€, αποφασί−
ζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
1) Για το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για εκατόν δώ−

δεκα (118) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 108.012 ώρες 
συνολικά,

2) για το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης για 
εξήντα οκτώ (68) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 73.848 
ώρες συνολικά,

3) για το 6ο Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ − Γ. 
Γεννηματάς για επτά (8) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 
7.968 ώρες συνολικά και

4) για το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για σαράντα (40) 
ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 37.200 ώρες συνολικά, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 30/06/2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. Οικ. 4346/1899 (5)
Τροποποίηση της απόφασης τον Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Αττικής περί «Σύστασης της Περιφε−
ρειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 
του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της 
διαδικασίας λειτουργίας της», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8 
Α΄/1−2−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 
16 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/07−06−2010) και ειδικότερα τα άρθρα 186 (Αρμοδι−
ότητα Τομέας Α΄ υπ’ αριθμ. 20) και 280 (Ι και III).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

4. Τις διατάξεις του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α΄/23.12.2010) 
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 51 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν.3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφε−
ρειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α/23−12−2004) και ειδικότερα 
τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 
αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 για την Οργάνωση Δι−
οίκηση και στελέχωση της Περιφέρειας.

7. Την υπ’ αριθμ. 15418/13−9−2005 (ΦΕΚ: 1412 Β/12−10−
2005) απόφαση σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 15418/13−9−2005/Περιφέ−
ρεια Αττικής (ΦΕΚ: 1412 Β/12−10−2005) απόφαση Σύστα−
σης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως παρακάτω:

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. Συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 
(γ) της παραγρ. 15 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη 
της οποίας είναι:

Ι. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής. 

ΙΙ. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αττικής.

III. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανά−
πτυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

IV. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυ−
ξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

V. ΟΔ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

VI. Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

VII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

VΙΙΙ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας. 

IX. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού. 

Χ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

XI. Ένας (1) εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

ΧΙΙ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών. 

ΧΙΙΙ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος. 

XIV. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελη−
τηρίου της Ελλάδος.

XV. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών(ΕΒΕΑ)

XVI. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομη−
χανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ).

ΧVII. Ένας (1) εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμε−
λητηρίου Ελλάδος.

2. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προέδρευα ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή 
ο νόμιμος Αναπληρωτής του που ορίζεται η Προϊσταμέ−
νη της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Για κάθε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύνα−
ται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 3 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

1. Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι 
το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/
νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις 
και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι 
του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής που χειρίζονται το εκάστοτε 
εξεταζόμενο θέμα.



4284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

1. Οι συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνο−
νται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον 
Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέρα 
από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
15418/13−9−2005/Περιφέρεια Αττικής απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Άρθρο 5

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02002701802110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

. . .

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. και Γ.Ε.Μ.Η. 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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2011-03-09T08:25:14+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




