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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1853 (1)
    Τροποποίηση της Συστατικής πράξης του Νομικού Προ−

σώπου «Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αδριανής Δήμου Νι−
κηφόρου».  

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2503/1997(ΦΕΚ 

107/Α71997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 και 240 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006).

3. Την αριθ. 2148/30−3−2001 απόφαση μας που δημο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 528/τ.Β΄/9−5−2001 περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την Επωνυμία «Παιδικός Σταθμός 
Δημοτικού Διαμερίσματος Αδριανής Δήμου Νικηφόρου» 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4. Την αριθ. 27/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Νικηφόρου με την οποία τροποποιείται η συστατική 
πράξη του Νομικού Προσώπου.

5. Την αριθ. 2439/16−4−2009 (ΦΕΚ 839/Β΄/6−5−2009)από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχής εξουσίας για υπογραφή «Με εντολή του», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του Νομικού 
Προσώπου «Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αδριανής Δήμου 
Νικηφόρου.» ως εξής: 

Άρθρο 4

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από πενταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με τους αναπλη−
ρωτές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
αποτελείται από:

α) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους ο ένας (1) εκ των 
οποίων ορίζεται από την μειοψηφία και 
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β) Τρεις (3) δημότες οι οποίοι είναι χρήστες των υπη−
ρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη 
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Με τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολήσει 
παραπάνω από δέκα (10) εργαζομένους στο Διοικητικό 
συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος αυ−
τών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των δημοτών.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2148/30−3−2001 (ΦΕΚ 528/
τ.Β΄/9−5−2001) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 17 Μαΐου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
F

   Αριθμ. 21495/1477 (2)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολι−

τισμού, Αθλητισμού και Ενημέρωσης του Δήμου Πρε−
σπών σε κοινωφελή επιχείρηση του ν. 3463/2006.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 7 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−05−1997).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 3 του ν. 3812/2009 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και άλλες διατάξεις».

3. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης, που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

4. Τις αριθμ. 16/2007 και 77/2007 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.

5. Την αριθμ. πρωτ. 4048/27−06−2003 (ΦΕΚ 962/τ.Β΄/14−
07−2003) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας περί σύστασης της εν θέματι Δη−
μοτικής Επιχείρησης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα με τις αριθμ. πρωτ. 8730/07−10−2005 (ΦΕΚ 1462/ 
τ.Β΄/21−10−2005 και ΦΕΚ 715/τ.Β΄/14−06−2006 περί διόρθω−
σης σφάλματος) και 84943/6509/18−09−2009 (ΦΕΚ 2212/ 
τ.Β΄/02−10−2009) αποφάσεις του ιδίου.

6. Την αριθμ. 159/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πρεσπών Ν. Φλώρινας, με θέμα: 
«Προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου 
Πρεσπών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 
και μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση».

7. Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 159/2009 απόφαση του Δημοτι−

κού Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών αναφορικά με την 
προσαρμογή του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ενημέρωσης 

του Δήμου Πρεσπών στις διατάξεις του ν. 3463/2006 
και τη μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση και 
προσαρμόζουμε το καταστατικό της ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
ΣΚΟΠΟΣ:
Α. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ιδίως:
− Η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού,
− η λειτουργία ΚΑΠΗ,
− η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό−

νες ουσίες,
− η λειτουργία δημοτικού ιατρείου,
− η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των 

νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
− η υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσ−

σα στους μετανάστες
− η υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατόμων 

με αναπηρία,
− η υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγ−

γύης, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ κλπ.,
− η δημιουργία παιδικών σταθμών,
− η δημιουργία γενικά δομών κοινωνικής μέριμνας, 

προστασίας και αλληλεγγύης.
Β. Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και ιδίως:
− Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
− η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−

ντρου,
− η λειτουργία μουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
− η λειτουργία φιλαρμονικής,
− η λειτουργία ωδείου,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία γυμναστηρίου,
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
− η δημιουργία τμημάτων μαζικού αθλητισμού και δι−

αφόρων αθλημάτων. 
Γ. Το περιβάλλον (με εξαίρεση την καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και 
τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης 
νεκρών) και ιδίως:

− Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων προ−
στασίας της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης πε−
ριοχής,

− η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ατμο−
σφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές του Δήμου, της ρύ−
πανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων αλλά 
και του εδάφους.

Δ. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.
Ε. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 

και τεχνολογίας για την ανάπτυξης της περιοχής.
ΣΤ. Η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, 

κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς 
και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχα−
νικό χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της περι−
οχής, η προώθηση της απασχόλησης κ.λπ.
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Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρη−
σης σε άλλες επιχειρήσεις ΟΤΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται 

σε πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Πρεσπών 

Νομού Φλώρινας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Με την προσαρμογή δεν επέρχεται αύξηση του κε−

φαλαίου της επιχείρησης.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό 

συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά:

− Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου 
και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από 
τη μειοψηφία

− ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής

− δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσό−
τερους από είκοσι (20) εργαζομένους, ορίζεται ως μέλος 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών. 
Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων 
καταλαμβάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο μία από τις 
θέσεις των δημοτών.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Πρεσπών για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 
βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 
3463/2006. 

− Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 
268 του ν. 3463/2006.

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά 
πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυ−
σικά πρόσωπα.

− Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατι−
κούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.

− Λοιπές επιχορηγήσεις.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η επιχείρηση λύεται όταν.
Α. Παρέλθει η διάρκεια της.
Β. Πριν την πάροδο της διάρκειας της με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο. Η 
εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το παραχωρημένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (μι−

κρό λεωφορείο) από το Δήμο Πρεσπών στην επιχείρηση, 
περιέρχεται στο Δήμο Πρεσπών.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η Κοινωφελής Επιχείρηση γίνεται καθολικός διάδοχος 

του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Ενημέρωσης Δήμου Πρεσπών.

Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη δαπάνης
Δεν επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης, το οποίο παραμένει στο ποσό των 
33.692,50 € και δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 10 Μαΐου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F

    Αρίθμ. 31752/2154 (3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Πρε−
σπών. Ν. Φλώρινας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε ιδίως με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 6 του 
ν. 2738/1999 και 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης, που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 1261/15−04−2010 έγγραφο του Δή−
μου Πρεσπών, με το οποίο ζητά τον καθορισμό ανωτά−
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
τριών (3) υπαλλήλων του.

6. Τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας τριών (3) 
υπαλλήλων του Δήμου Πρεσπών για συμμετοχή σε 
σεμινάρια, συσκέψεις, υποστήριξη ευρωπαϊκών προ−
γραμμάτων, διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου κ.λπ. 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2010 για τρεις 
(3) υπαλλήλους του Δήμου Πρεσπών Ν. Φλώρινας και 
ειδικότερα για έναν (1) υπάλληλο, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρο−
λόγου Μηχανικού Τ.Ε., μία (1) υπάλληλο, κλάδου ΤΕ5 Το−
πογράφων Μηχανικών Τ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο, κλάδου 
ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., σε εξήντα (60) ημέρες 
και όχι περισσότερες των δέκα (10) μηνιαίως.
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Το ύψος της δαπάνης για τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας του ανωτέρω προσωπικού θα είναι, κατ’ ανώτα−
το όριο, 10.080,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 
εξόδων Κ.Α. 10/6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2010 του Δήμου Πρεσπών, στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 12.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 10 Μαΐου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
F

    Αριθμ. 11877 (4)
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και 
Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Γεωργίου Ν. Θεσ−
σαλονίκης μέχρι 30.4.2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), 

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν.2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), 

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α), αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 

δ) του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφω−
ση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 294/Α΄),

2. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 134/Α΄/2004).

3. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28−12−2006) όπως 
παρατάθηκε με την όμοια 6/31.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α΄/ 
31.12.2009), που αφορά την αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο δημόσιο τομέα.

4. Την αριθ. 12/2010 απόφαση του διοικητικού συμβου−
λίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ−
σης και Καθαριότητας του δήμου Αγίου Γεωργίου, με 
την οποία ζητείται η παράταση των συμβάσεων.

5. Το αριθ. πρωτ. οικ. 17718/7.4.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται γνωστό ότι 
με την αριθμ. πρωτ. οικ. 17270/1.4.2010 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 1 παραγρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
εγκρίθηκαν για τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρατάσεις συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, μέχρι 30.4.2010, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράταση συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου μέχρι 30.4.2010, στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του δήμου Αγίου 
Γεωργίου Ν. Θεσσαλονίκης, ως εξής:

OTA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡ. 

ΑΤΟ−
ΜΩΝ

ΛΗΞΗ 
ΣΥΜΒΑ−

ΣΗΣ

ΣΥ−
ΝΟ−
ΛΟ

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης 

και Καθαριότητας 
Αγίου Γεωργίου 

Ν. Θεσ/νίκης

Χημικός (ΠΕ) 1

9.2.2010 2Καταμετρητής 
Υδρομέτρων 

(ΔΕ) 
1

Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου 
τυπικού προσόντος.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του 
Δήμου Αγίου Γεωργίου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
12.077.47 ευρώ που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 61.00.00.01 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Κα−
θαριότητας του δήμου Αγίου Γεωργίου.

Επισημαίνεται ότι οι εγκριθείσες παρατάσεις χορη−
γούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 
5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 134/Α72004), δηλαδή εφόσον μεταξύ των 
συμβάσεων δεν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) μηνών και ο συνολικός χρόνος 
διάρκειας των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 13047 (5)
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου 

επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις»

4. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/13−11−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
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πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους 
Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Την αριθμ. 33743/8−12−2009 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφασή μας αναφορικά με τον καθορισμό του ανωτά−
του ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το αριθμ. 1343/3−5−2010 έγγραφο της Ν.Α. Σερρών−
Δ/νσης Πολιτικής Γης, αναφορικά με τη συμπλήρωση 
της ανωτέρω απόφασης μας με κλάδο ΔΕ Γεωργικού−
Κτηνοτροφικού για τον οποίο ανακύπτει ανάγκη μετα−
κίνησης εκτός έδρας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη, 770,00€ και θα βαρύνει 
τον κωδικό 0711 του προϋπολογισμού της Ν.Α. Σερρών, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 33743/8−12−2009 απόφαση 
μας, ως κατωτέρω: Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 35 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η 33743/8−12−2009 απόφασή 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

NIK. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F

    (6)
Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογε−

νή ΣΚΡΙΠΚΑ Ελένα του Αλεξάντρ και της Αικατε−
ρίνης (SKRIPKA ELENA του ALEKCANDR και της 
EKATERINI).

    Με την υπ’ αρ. 3598/09/07−05−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγινε 
αποδεκτή η με αρ. πρωτ. Α/Α 1659/22−4−2008 αίτηση 
της ομογενούς ΣΚΡΙΠΚΑ Ελένας του Αλεξάντρ και της 
Αικατερίνης (SKRIPKA ELENA του ALEKCANDR και της 
EKATERINI), για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α΄/10−11−2004). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γ. ΜΙΧΑΣ 
F

   Αριθμ. ΕΝ 421 (7)
Ορισμός της εορτής του Αγίου Πνεύματος ως ημέρας 

υποχρεωτικής αργίας για τις εμπορικές επιχειρή−
σεις.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2639/1998 

«Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, Σ.ΕΠ.Ε. και άλλες δια−
τάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 4 του 
άρθρου 4 του Β.Δ. 748/66 «Περί κωδικοποιήσεως, τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής 
αναπαύσεως και ημερών αργίας» και του Β.Δ. 193/72.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 3377/2005 
(ΦΕΚ − 202 Α/19−8−2005): Αρχές και Κανόνες για την 
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 
τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης.

4. Την αριθ. 1162/97 απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων «Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορι−
κών καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων» (ΦΕΚ 
200/97, τ. Β΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του Π.Δ. 28/1933.

5. Την υπ. αριθμ. 7148/19−04−2005 (ΦΕΚ Β΄ 539) κοινή 
υπουργική απόφαση περί ωραρίου λειτουργίας πρατη−
ρίων υγρών καυσίμων.

6. Το από 19−04−2010 αίτημα των: Εμπορικού Συλλόγου 
Άρτας με το οποίο αιτείται να καθιερωθεί η Εορτή του 
Αγίου Πνεύματος, ως αργία για τις εμπορικές επιχει−
ρήσεις του νομού.

7. Τις ανάγκες του Νομού Άρτας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος, ως ημέρα 

υποχρεωτικής αργίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις 
του Νομού Άρτας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Άρτα 27 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

    Αριθμ. 1778 (8)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων.

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντες υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94(ΦΕΚ 90 Α΄) «περί Ίδρυ−

σης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τροποποίηση 
για την Α΄ βάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 
153 Α΄) «περί συμπληρώσεως των διατάξεων για τη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

3. Του Π.Δ. 30/96 Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων.

4. Την υπ’ αριθμ. 299/2009 Απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Οργανισμού 
οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ηρακλείου (ΦΕΚ 
93/3−2−2010).

5. Την αρ.7623/31−10−2008 (ΦΕΚ 2504 Β΄) απόφαση Νο−
μάρχη για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής.

6. Του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Οργανωμένες υπη−
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

7. Την αρ. Π1γ/οικ.81551/25−6−2007 (ΦΕΚ1136/6−7−2007 
τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «περί προϋποθέσεων ίδρυσης 
και λειτουργίας Μ.Φ.Η. από ιδιώτες κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1778/2−3−2010 κατάθεση των 
δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 363/15−3−2010 Πρακτικό της Επιτροπής 
Καταλληλότητας η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 7803/12−12−2008 Απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου. 

10. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 4788/18−6−2009 άδεια ίδρυσης 
της «Νηστικάκειου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων», 
αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στη Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων με την επωνυμία «Νηστικάκειος Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων».

Έδρα της μονάδας είναι το Δ.Δ. Πολυθέας του Δήμου 
Καστελλίου του Νομού Ηρακλείου.

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 28 άτομα αυτοεξυ−
πηρετούμενα και 8 άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα.

Η Μ.Φ.Η υποχρεούται όπως συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις της αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25−6−2007 (ΦΕΚ 1136/ 
6−7−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παραπάνω 
κανονισμού και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση 
του ελέγχου της εποπτεύουσας αρχής θα έχει σαν συ−
νέπεια τις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 16 Μαρτίου 2010 

Η Νομάρχης 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ − ΗΛΙΑΚΗ

F
    Αριθμ. 567 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας για το έτος 
2010. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Πέλλας (ΦΕΚ 
1711/Γ/26−8−2008).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/03, «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπάλληλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/07.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των 

υπαλλήλων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Πέλλας της 
Ν.Α. Πέλλας που ασχολούνται με τα αντικείμενα του 
προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, ταξινόμηση, 
απογραφή, έκδοση αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 8.000,00 €, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών Φ. 0294, ΚΑΕ 
0511, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Πέλ−
λας της Ν.Α. Πέλλας και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή 
για την διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων που σχετί−
ζονται με τα αντικείμενα του προγράμματος αγροτικού 
εξηλεκτρισμού, ταξινόμηση απογραφή, έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας κ.λ.π.,

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, για το 
προσωπικό της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας για το έτος 2010.

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Δ/νσης Εγγείων 

Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας 
που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι έξι (6) υπάλ−
ληλοι.

β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ 
ανώτερο όριο, σαράντα (40) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το σύνολο των ωρών που 
εγκρίνουμε για το έτος 2010 είναι:

Εργάσιμες ημέρες
Απογευματινές 1600 ώρες
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 

δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακό παρασχεθέν έργο.

Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ έως και 
ένα μήνα προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 1 Απριλίου 2010

Ο Νομάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  





9584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02007670306100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

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

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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