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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων
εισόδου που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 16/2004. .
1
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 348730/6787/30.12.2013
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 46/τ.Β΄/15.1.2014) «Καθιέρωση υπερωριακής,
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας έως 31.12.2014, για το μόνιμο και απο−
σπασμένο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. ................................................................................................ 2
Τροποποίηση απόφασης με αρ. 1/186/23.1.2014 για την
υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Οργανισμού
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. .................................................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24235
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων
εισόδου που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 16/2004.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 108, του Συντάγματος που επιβάλλει τη
μέριμνα για τους απόδημους Έλληνες και ομογενείς.
2. Τα άρθρα 5 παρ. 28, 52, 53 και 60 του Οργανισμού
του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρ−
θρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του
"Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117).
3. Το άρθρο 1, παρ. 5 και 7 και το άρθρο 2 παρ. 1 του
Ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 243 Α΄/19.10.2001).
4. Το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄
154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1
του Ν. 246/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της κύρωσης προκύπτει απώλεια εσόδων, το
ύψος της οποίας δεν μπορεί να προκαθοριστεί.
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
6. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128).

7. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
9 Τις σχετικές εισηγήσεις των πολιτικών διευθύνσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών.
10. Το άρθρο 136 παρ. 18 του Ν. 4251/2014 «Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80).
11. Το Π.Δ. 16/2014 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα»
(ΦΕΚ Α΄ 24).
12. Δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαφοροποίηση ανταποδοτικών προξενικών τελών
Τα ανταποδοτικά προξενικά τέλη που εισπράττονται
από τις έμμισθες προξενικές αρχές, όπως ορίζονται στο
άρθρο 1 του ΠΔ. 16/2014 κατά την χορήγηση εθνικών
θεωρήσεων εισόδου, διαφοροποιούνται, ως ακολούθως:
Οι υπαγόμενοι στην υπ’ αρ. 4000/3/10ξζ/14.05.2010
(Β΄ 665/2010) Κ.Υ.Α. «Παραμονή και εργασία ομογενών
Αλβανίας», και στην υπ’ αρ. 4000/3/84/13.01.2014 Κ.Υ.Α.
«Παραμονή και εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας»
ΦΕΚ 53/τ.B΄/16.01.2014 και τα υπαγόμενα στο άρθρο 81
του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινω−
νικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80) μέλη
οικογένειας ομογενών, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη,
το ύψος των οποίων ορίζεται σε. 20 ευρώ.
2. Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 18 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Έντα−
ξης και λοιπές διατάξεις» πολίτες τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην Ελλάδα για συγκεκριμένο διάστη−
μα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του
σκοπού και δεν υπερβαίνει το ένα έτος, οφείλουν να
καταβάλλουν τέλη το ύψος των οποίων ορίζεται σε 75
ευρώ. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα τέλη που
καταβάλλουν οι υπαγόμενοι στην Συμφωνία Εποχικής
Απασχόλησης εργατικού δυναμικού Ελλάδας −Αλβανίας
(Ν. 2482/97−ΦΕΚ 73/τ.Α΄/16.05.1997) και οι υπαγόμενοι
στην συμφωνία για την προαγωγή της διμερούς συνερ−
γασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ Ελλάδας − Αιγύπτου
(Νόμος 1453/84−ΦΕΚ 88/τ.Α΄/16.06.1984).
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3. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας με−
ταξύ Ελλάδας − Καναδά σχετικά με την κινητικότη−
τα των νέων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 4091/2012 (ΦΕΚ 219 Α΄) απαλλάσσονται από την υπο−
χρέωση καταβολής τέλους θεώρησης εισόδου 2.
4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην
Ελλάδα βάσει των οδηγιών 2004/114/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ,
2005/71/ΕΚ και εκείνοι που υπάγονται στο άρθρο 45 του
Ν. 4251/2014, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη το ύψος
των οποίων ορίζεται σε 90 ευρώ.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθεται σε ισχύ
εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 178410/3162
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 348730/6787/30.12.2013 από−
φασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 46/
τ.Β΄/15.1.2014) «Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως
31.12.2014, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186 και 282 παρ.
1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/23−12−2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 176 του
Ν. 4261/2014.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007), 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/
τ.Α΄/18.3.1998), 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/
τ.Α΄/9.09.1999) και 6 και 17 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ.Α΄/15−3−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1−7−2011).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23−11−2007).
8. Την αριθμ. οικ. 2/2543/0022/13−1−2014 κοινή από−
φαση Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 13/
τ.ΥΟΔΔ/17.1.2014).
9. Την αριθμ. 51670/19−12−2001 εγκύκλιο του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών τε−
χνικού εξοπλισμού των Ν.Α. της χώρας σε 24ωρη βάση».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/1−12−1997) και του άρθρου 27 παρ. 1 του
Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/τ.Α΄/2−10−2008).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ
237/τ.Α΄/2003) και τις διατάξεις του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ
258/τ.Α΄/18−12−2008).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 και των
άρθρων 17 και 18 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/8−8−2013).
13. Την αριθμ. 3951/εγκ. 3/20−9−2006 εγκύκλιο του Εισαγ−
γελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά τη διενέργεια
ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπη−
ρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
κατά την ημέρα αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες.
14. Την Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8−10−12 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/
8.10.2012) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομι−
κοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15. Την αριθμ. ΔΟΝΣ/17554/23−9−1987 κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 531/τ.Β΄/30−9−1987).
16. Το γεγονός ότι το Γραφείο Περιφερειάρχη, λει−
τουργεί σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους,
Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες στη διάθεση
και εξυπηρέτηση του πολίτη.
17. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Αντιπε−
ριφερειαρχών και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δι−
οργάνωση εκδηλώσεων εθνικών εορτών κ.τλ.
18. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές,
σεισμοί) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολού−
νται οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων (Έδρας
και Περιφερειακών Ενοτήτων), της Αυτοτελούς Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής καθώς
και των Γραφείων ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, πέραν του ωραρίου σε
24ωρη βάση και με εργασία σε νυκτερινές ώρες, ημέρες
αργίας και Κυριακές.
19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας για την εφαρμογή των διατάξεων
του προγράμματος Καλλικράτης, την αρχειοθέτηση
των εγγράφων και την τακτοποίηση του αρχείου, την
ηλεκτρονική καταχώρηση του προσωπικού μητρώου
των υπαλλήλων και την εφαρμογή του προγράμματος
Διαύγεια, την συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφο−
ριακών συστημάτων, τη σύνταξη Απολογισμού−Ισολογι−
σμού έτους 2013, κλείσιμο βιβλίων Ταμειακής Διαχείρι−
σης, τακτοποίηση τραπεζικού υπολοίπου, συγκέντρωση
στοιχείων για την απογραφή, την συγκέντρωση και
έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη
2007−2013, την παρακολούθηση της ροής της εργασίας
όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και τη σύνταξη
σχετικών εκθέσεων.
20. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού για τη διαχείριση των συγχρηματοδο−
τούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), την κατάρτιση του
επιχειρησιακού προγράμματος και του ετήσιου προ−
γράμματος δράσης, την έγκριση μελετών περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων και την διαχείριση μελετών και έργων
που εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από κοινο−
τικά προγράμματα.
21. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τη διενέργεια
ελέγχων, τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμά−
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των και την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους
αγρότες, την επιθεώρηση και έλεγχο κτηνιατρικών
εγκαταστάσεων.
22. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας για ελέγχους υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε καταστήματα, πλοία, ξενοδοχεία,
δειγματοληψίες νερών, αδειοδότηση και έλεγχος φαρ−
μακείων, ιδιωτικών κλινικών και ιατρείων, την εφαρμογή
προγραμμάτων για την κοινωνική προστασία και τις
ευπαθείς ομάδες.
23. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης για την
κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής, για τη συμμετοχή και την υλοποίηση δρά−
σεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών προώθησης
της απασχόλησης, για τον έλεγχο των καταστημάτων
εστίασης και ψυχαγωγίας και των πρατηρίων υγρών
καυσίμων, τη χορήγηση αδειών βιοτεχνιών, βιομηχανιών
και επαγγελματικών εργαστηρίων.
24. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων,
την αρχειοθέτηση εγγράφων, την ταξινόμηση αδειών
κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, τη συντήρηση μηχα−
νημάτων και τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ελέγ−
χου Καυσαερίων και την έκδοση ειδικών καρτών στα
φορτηγά οχήματα στο χώρο του λιμανιού της Πάτρας.
25. Τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (μονίμων και Ι.ΔΑ.Χ. υπαλλήλων), της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
26. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσό 611.600,00
ευρώ (ΚΑΕ 0511 και 0512) (Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομι−
κού Π.Δ.Ε. αριθ. 333221/8533/16−12−2013), για την κάλυψη
ισόποσης δαπάνης.
27. Την αριθμ. οικ. 348730/6787/30−12−2013 απόφαση
μας (ΦΕΚ 46/τ.Β΄/15−1−2014), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 348730/6787/30−12−2013
απόφαση μας, αντικαθιστώντας τα σημεία Β΄, Γ΄ και Δ΄
αυτής ως εξής:
Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 170 υπαλλήλους των κατωτέρω Υπηρεσι−
ών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Δ/νσεις Δημόσι−
ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνα−
νίας, Αχαΐας και Ηλείας, Τμήματα Εμπορίου και Τουρι−
σμού των Δ/νσεων Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας, Τμήματα Συγκοινωνιακών Έργων των
Δ/νσων Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας, Δ/νση Τεχνικών Έργων και Δ/νση Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2014 για απογευ−
ματινή εργασία εργάσιμων ημερών, μέχρι ενενήντα έξι
(96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2014 για εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2014 για εργασία κατά
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Γ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 20 υπαλλήλους των Γραφείων Αντιπε−
ριφερειαρχών και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων

Σχέσεων, για σύνολο εκατόν είκοσι (120) ωρών απογευ−
ματινής εργασίας κατά εξάμηνο του έτους 2014 (συμπε−
ριλαμβανομένων και μέχρι ενενήντα έξι (96) ωρών κατά
εξάμηνο του έτους 2014 για εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες και μέχρι ενενήντα έξι (96) ωρών κατά εξάμηνο
του έτους 2014 για εργασία κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες).
Δ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 50 υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής
και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2014
για απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών και μέχρι
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2014 για
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 348730/6787/30.12.2013
απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα,11 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 5/194/20−6−2014
(3)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Οργανισμού
Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» Α.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).
2. Ότι δεν έχουν εγκριθεί υπερωρίες υπαλλήλων του
Ο.Λ.Λ.Α.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2014.
3. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των έξι
χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λε−
πτών (6.014,75 ευρώ) και θα πιστωθεί στον κωδικό 60.00,
αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση επτά (7) υπαλ−
λήλων του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. προς κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών του για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

150

TE ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

150

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

150

YΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

150

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

150

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

150

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΙΤΣΙΟΣ

27196

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021810808140004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

