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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθμ. οικ. 48181/2014 (1)
Καθορισμός του ύψους του παραβόλου που καταβάλ−

λεται από υπηκόους Καναδά για την έκδοση άδειας 
διαμονής στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με 
την κινητικότητα των νέων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80). 

β) Των άρθρων 3 και 6 της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την 
κινητικότητα των νέων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 4091/2012 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με 
την κινητικότητα των νέων» (Α΄ 219).

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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, καθώς το ύψος του εισπραττόμενου παρα−
βόλου έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας 
με την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ 
των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και του Καναδά, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου που απαιτεί−
ται για τη χορήγηση αδειών διαμονής που εκδίδονται 
βάσει της Ελληνοκαναδικής Συμφωνίας που κυρώθηκε 
με το Ν. 4091/2012, (Α΄ 219) στο ποσό των εκατό ευρώ 
(100). Το παράβολο αυτό εισπράττεται στο πλαίσιο της 
αμοιβαιότητας και αντιστοιχεί στο ποσό των 150 δο−
λαρίων Καναδά.

2. Το παράβολο που προβλέπεται από την παρούσα 
απόφαση αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, εγγράφεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων ΚΑΕ 
3742 και εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρο−
νικού παραβόλου, κατά τα οριζόμένα στην αριθ. ΠΟΛ 
1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι 
και διαδικασία είσπραξης−επιστροφής για την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 77070 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 

υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων έως 27.10.2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/ 

2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 
Ν. 4621/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), β) της παρ. 1 του άρθρου 45 
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και γ) του 
άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για έως εξήντα (60) υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμε−
τώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ως εξής:

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, 
προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στα 1200 περίπου εισερχόμενα αιτήματα ημερησίως 
αλλά και στα 2.500−3.000 εισερχόμενα δελτία ποινικού 
Μητρώου το μήνα από ελληνικά και ξένα δικαστήρια, 
καθώς και στα 5.500 λοιπά εισερχόμενα έγγραφα και 
δεδομένης της υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμή−
ματος μετά την αποχώρηση επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ 
ΔΕ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Η λειτουργία του 
ECRIS «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ποινικού Μητρώου» 
απαιτεί προσωπικό, ενώ υπάρχει συνολική εκτιμώμενη 
εκκρεμότητα 10.000 ακαταχώρητων δελτίων. Είναι προ−
φανές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απασχολούνται 
υπερωριακά οι υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Ποινικού Μητρώου έτσι ώστε αφενός τα αιτήματα να 
απαντώνται άμεσα ή εμπρόθεσμα αφετέρου να κλείσει η 
σχετική εκκρεμότητα ώστε να εκδίδονται ενημερωμένα 
αντίγραφα ποινικού Μητρώου προκειμένου οι Δημό−
σιες Υπηρεσίες της χώρας να προβαίνουν σε έκδοση 
διοικητικών πράξεων με σωστά δικαιολογητικά οι δε 
δικαστικές αποφάσεις να στηρίζονται σε πραγματικά 
δεδομένα.

β) Του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπι−
νου Δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαι−
τήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή των διατάξεων του 
Υπαλληλικού Κώδικα και η διεξαγωγή των υπηρεσιακών 
μεταβολών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων 
Κράτησης, καθώς και των Σωφρονιστικών και Θεραπευ−
τικών Καταστημάτων, του Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, 
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσι−
ών Κοινωνικής Αρωγής, ήτοι συνολικού αριθμού περίπου 
5.000 υπαλλήλων, δεδομένης της υποστελέχωσής του. 

γ) Του Τμήματος Προμηθειών, για την κάλυψη εργα−
σιών που δεν μπορούν να καλυφθούν κατά το υποχρεω−

τικό ωράριο, όπως διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών 
διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων για την κάλυ−
ψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου, κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την κίνηση 
υπηρεσιακών οχημάτων. 

δ) Του Τμήματος Γραμματείας της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την εύρυθμη λειτουρ−
γία του, κατόπιν της συνταξιοδότησης δύο υπαλλήλων 
χωρίς αντικατάσταση και της απουσίας έτερου, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 1 του 
Ν. 3528/2007 (26 Α΄).

ε) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω 
του ότι 1) το Τμήμα Μισθοδοσίας, μισθοδοτεί 16.000 
εργαζομένους υπαλλήλους και λειτουργούς και έχει 
επιπρόσθετα αναλάβει την μισθοδοσία και την έκδοση 
φορολογικών βεβαιώσεων των ασκούμενων δικηγόρων 
που υπηρετούν στα δικαστήρια, ενώ επίκειται και η 
πληρωμή των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με 
συμβάσεις κοινωφελούς εργασίας.

2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, είναι επιφορ−
τισμένο με την επεξεργασία συμβάσεων μίσθωσης 
κτηρίων για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών αρμοδιότη−
τας Υπουργείου και την εκκαθάριση δικαιολογητικών 
πληρωμής μετακινήσεων, διαμονής κ.λπ. λόγω της Ελ−
ληνικής Προεδρίας της Ένωσης εταιρειών «Unisystems 
AE − Singularlogic Intergator ΑΕ».

3) Το Τμήμα Προϋπολογισμού, προκειμένου να αντα−
ποκριθεί στις κάτωθι απαιτήσεις: α) ικανοποίηση αυ−
ξημένων αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το Υπ. 
Οικονομικών τα οποία έχουν τις περισσότερες φορές 
βραχείς και αποκλειστικές προθεσμίες, β) έγκαιρη έκ−
δοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεδομένου 
ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει απαραιτήτως να προ−
ηγούνται της πραγματοποίησης δαπανών, γ) πλήρης 
και στενή εποπτεία των φορέων γενικής κυβέρνησης 
του Υπουργείου μας ως προς την κατάρτιση και εκτέ−
λεση του προϋπολογισμού τους και δ) άμεση υποβο−
λή δελτίων δήλωσης δαπανών για τα έργα ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων προκειμένου να καθίσταται ομαλή η ροή 
της χρηματοδότησής τους.

4) Το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, το οποίο υποστη−
ρίζει τη σχεδίαση, την ωρίμανση και την υλοποίηση 
σημαντικού αριθμού έργων πληροφορικής και διοι−
κητικής βελτιστοποίησης. Το πρόγραμμα έργων του 
Υπουργείου χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο μέσω 
της αξιοποίησης των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013, του Συμφώνου Εταιρι−
κής Σχέσης−(ΣΕΣ) για τη νέα προγραμματική περίοδο, 
αλλά και άλλων πηγών χρηματοδότησης. Το τμήμα έχει 
επιφορτισθεί με την διενέργεια μεγάλων διεθνών δια−
γωνισμών για έργα πληροφορικής τα οποία συγχρη−
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 
για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και άλλες πηγές. 
Είναι επίσης αρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό, 
τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων 
για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
αλλά και έναντι διεθνών οργανισμών – χρηματοδοτικών 
εργαλείων και μέσων, σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων. Το μέγεθος των έργων αυτών είναι τε−
ράστιο υπό την έννοια οικονομικών μεγεθών, πολυπλο−
κότητας αλλά και σημαντικότητας, με αποτέλεσμα και 
λόγω της ελλιπούς στελέχωσης, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη διασφάλισης της επιτυχούς υλοποίησης του 
προγράμματος έργων του Υπουργείου, να υφίσταται 
ανάγκη για παροχή υπερωριακής απασχόλησης πέραν 
του υποχρεωτικού. 

στ) Του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κρίνε−
ται απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων κατά το διάστημα που αποτελεί άμεση 
συνέχεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ε.Ε., γεγονός που θα επιβαρύνει με πρόσθετα καθήκοντα 
τους υπαλλήλους, δεδομένης της υποστελέχωσης του 
Τμήματος και του γεγονότος ότι δε θα συνδράμουν 
πλέον στις ανάγκες του Τμήματος εξειδικευμένοι νο−
μικοί. Τα πρόσθετα καθήκοντα των υπαλλήλων σχετί−
ζονται, μεταξύ άλλων, με τη υποστήριξη των διαπραγ−
ματεύσεων για μια σειρά από εκκρεμή νομοθετήματα, 
πολλά εκ των οποίων αποτέλεσαν και προτεραιότητες 
της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς και με τη διατύπωση 
των εθνικών θέσεων επί των νομοθετημάτων αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου.

ζ) Του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών, καθώς οι 
υπάλληλοι του Τμήματος είναι επιφορτισμένοι, πα−
ράλληλα με τα τρέχοντα καθήκοντά τους, με την 
προετοιμασία και το συντονισμό των επισκέψεων στε−
λεχών διεθνών οργανισμών, που επισκέπτονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περαιτέ−
ρω, το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών έχει την ευθύνη 
συντονισμού οργανωτικά και σε επίπεδο ουσίας τρι−
ών διαδικασιών αξιολόγησης από διεθνείς οργανι−
σμούς−Ηνωμένα Έθνη, Οργανισμό για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και Συμβούλιο της 
ευρώπης (GRECO)− οι οποίες έχουν προγραμματιστεί 
εντός του 2014. Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν με την 
απάντηση ευρύτατων ερωτηματολογίων που έχουν 
συνταχθεί και υποβληθεί από τους ανωτέρω οργανι−
σμούς και θα απαντηθούν σε συνεργασία με συναρ−
μόδιες υπηρεσίες και φορείς και θα ολοκληρωθούν με 
την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου 
από κλιμάκια αξιολογητών, που θα επισκεφθούν τη 
χώρα μας έως το τέλος του 2014.

η) Του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο εργάζονται 
πολλάκις πέραν του ωραρίου εργασίας, προκειμένου 
να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και 
αναφορών, εντός της τασσόμενης από τον Κανονισμό 
της Βουλής προθεσμίας.

θ) Του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστη−
ρίων και Εισαγγελιών και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να προβεί σε εκ−
καθάριση και αναδιάταξη των αρχείων του, εργασία 
επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η τελευταία άτυπη εκκα−
θάριση έγινε κατά το έτος 1994. Η εργασία δε αυτή δεν 
μπορεί από την φύση της να πραγματοποιηθεί, παρά 
μόνο εκτός του νομίμου ωραρίου υπηρεσίας. 

ι) Των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που 
εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας 

σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−
ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια 
καθήκοντά τους.

κ) Των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 
χρόνου εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη επτά χιλιά−
δων ευρώ (7000) περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 65168/10−9−2014 απόφαση της 
Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης 
πίστωσης ύψους δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(19.500), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού 
Φορέα 17−110, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι εξήντα (60) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό 
διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως 
τις 27.10.2014 και μέχρι χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες 
περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται 
στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4024/2011, όπως αυτό ισχύει.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά 
χιλιάδων (7.000) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι 
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγμα−
τοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. 
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κατα−
βολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 96157/664 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 για τους υπαλλήλους του 
Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότη−
τας Καστοριάς. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
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εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και με αυτές του αρ. 
176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60069/406/16−6−2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Καστοριάς, λόγω της τεχνικής 
φύσεως των αρμοδιοτήτων του και για την αντιμετώ−
πιση εποχικών, έκτατων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται συντήρηση 
των εξυπηρετητών δικτύων (servers) και αποκατάσταση 
των βλαβών που δημιουργούνται σε αυτούς, σε ώρες 
που δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. 

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
1.774,16 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0511 και ειδικού φορέα 072 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών 
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξάμηνο 
έτους 2014, για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας− Τμήματος Πληροφορικής της Περι−
φερειακής Ενότητας Καστοριάς

Διεύθυνση Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
(Έδρα)

03 360

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καστοριά, 17 Σεπτεμβρίου 2014

O Περιφερειάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 118387 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες 

της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 159, 160, 161 και 186 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27−12−2010 τ.Α΄) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την με αριθμ. 54/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

4. Το με αριθμ. 30875/ΕΓΚ 46/8−8−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την με αριθμ. 114769/16−9−2014 απόφασή μας με 
θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 
Κρήτης».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρή−
της, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Α. Μεταβιβάζουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπε−
ριφερειάρχες την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περι−
φέρειας, που εκτελούνται από τις υπηρεσίες με τοπική 
αρμοδιότητα στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, 
ως εξής:

1. Κουκιαδάκη Ευριπίδη του Εμμανουήλ, Αντιπεριφε−
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

2. Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, Αντιπεριφερει−
άρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

3. Λιονή Μαρία του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχη Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

4. Πετράκη Πελαγία του Ελευθερίου, Αντιπεριφερει−
άρχη Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στις ως άνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η έκ−
δοση των ατομικών διοικητικών πράξεων του άρθρου 
159 παρ. 1 α΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που εμπί−
πτουν στο πεδίο των υπηρεσιών με τοπική αρμοδιότητα 
την εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης, περιλαμ−
βάνεται η έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων, 
αρμοδιότητας των υπηρεσιών τους, που ανατίθενται 
στον Περιφερειάρχη ή στην Περιφέρεια με νομοθετικές 
ρυθμίσεις μεταγενέστερες της παρούσας απόφασης. 

Από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εξαι−
ρείται η έκδοση των πράξεων που αναφέρονται κατω−
τέρω στην παράγραφο Γ΄, οι οποίες εκδίδονται από 
τον Περιφερειάρχη. 

Β. 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, Βρέ−
ντζου − Σκορδαλάκη Θεανώ του Εμμανουήλ:

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επεξερ−
γασία προτάσεων ή εισηγήσεων που αφορούν θέματα 
του Πρωτογενή Τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 
i) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα το 
Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περι−
φέρεια Κρήτης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του 
Π.Δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄) ii) της Διεύθυνσης Κτηνι−
ατρικής, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα 
σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 16 του Π.Δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄). Μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, περιλαμβάνεται 
και η έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων του 
άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που 
εμπίπτουν στο πεδίο των προαναφερόμενων υπηρεσιών, 
με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 
Επίσης, περιλαμβάνεται η έκδοση των οικείων διοικητι−
κών πράξεων, αρμοδιότητας των υπηρεσιών τους, που 
ανατίθενται στον Περιφερειάρχη ή στην Περιφέρεια με 
νομοθετικές ρυθμίσεις μεταγενέστερες της παρούσας 
απόφασης.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Κλώντζα 
Εμμανουήλ του Μιχαήλ:

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επεξερ−
γασία προτάσεων, ή εισηγήσεων, που αφορούν θέματα 
Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 
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β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, 
καθώς και των αρμοδιοτήτων εκπόνησης και εφαρμο−
γής προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, του Τμήματος 
Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Π.Δ/τος 149/2010 
(ΦΕΚ 242/Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», 
με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται περιλαμβάνεται και η έκδοση των ατομι−
κών διοικητικών πράξεων του άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που εμπίπτουν στο πεδίο των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών με τοπική αρμοδιότητα 
σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, περιλαμβάνεται 
η έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων, αρμοδιότη−
τας των υπηρεσιών τους, που ανατίθενται στον Περιφε−
ρειάρχη ή στην Περιφέρεια με νομοθετικές ρυθμίσεις 
μεταγενέστερες της παρούσας απόφασης.

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωρο−
ταξίας, Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη:

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επε−
ξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων που αφορούν θέ−
ματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, καθώς και την 
επεξεργασία και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα 
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ/τος 149/2010 
(ΦΕΚ 242/Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», με 
έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την 
Περιφέρεια Κρήτης, εκτός των Τμημάτων με τοπική αρ−
μοδιότητα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, περιλαμβάνεται 
και η έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων του 
άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που 
εμπίπτουν στο πεδίο των προαναφερόμενων υπηρεσιών 
με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 
Επίσης, περιλαμβάνεται η έκδοση των οικείων διοικητι−
κών πράξεων, αρμοδιότητας των υπηρεσιών τους, που 
ανατίθενται στον Περιφερειάρχη ή στην Περιφέρεια με 
νομοθετικές ρυθμίσεις μεταγενέστερες της παρούσας 
απόφασης.

4. Στην Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας, 
Μανασάκη – Ταβερναράκη Βιργινία του Εμμανουήλ:

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επεξερ−
γασία προτάσεων ή εισηγήσεων, που αφορούν θέματα 
Ενέργειας και Βιομηχανίας σε επίπεδο Περιφέρειας 
Κρήτης.

β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Π.Δ/τος 149/2010 
(ΦΕΚ 242/Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», 
με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται περιλαμβάνεται και η έκδοση των ατομι−
κών διοικητικών πράξεων του άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που εμπίπτουν στο πεδίο των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών με τοπική αρμοδιότητα 
σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, περιλαμβάνεται 
η έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων, αρμοδιότη−
τας των υπηρεσιών τους, που ανατίθενται στον Περιφε−

ρειάρχη ή στην Περιφέρεια με νομοθετικές ρυθμίσεις 
μεταγενέστερες της παρούσας απόφασης.

5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, 
Εμπορίου και Καινοτομίας, Σηφάκη Αντίπα του Ιωάννη:

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επεξερ−
γασία προτάσεων ή εισηγήσεων που αφορούν θέματα 
Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Καινοτομίας.

β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης και Εμπορίου, όπως προβλέπεται στο άρ−
θρο 20 του Π.Δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄), «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κρήτης», με έδρα το Ηράκλειο και τοπι−
κή αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται, περιλαμβάνεται 
και η έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων του 
άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που 
εμπίπτουν στο πεδίο της προαναφερόμενης υπηρεσίας 
με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 
Επίσης, περιλαμβάνεται η έκδοση των οικείων διοικητι−
κών πράξεων, αρμοδιότητας των υπηρεσιών τους, που 
ανατίθενται στον Περιφερειάρχη ή στην Περιφέρεια με 
νομοθετικές ρυθμίσεις μεταγενέστερες της παρούσας 
απόφασης.

6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διά Βίου Μάθη−
σης και Απασχόλησης, Σημανδηράκη Παναγιώτη του 
Αντωνίου: 

α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό − συντονισμό και επεξερ−
γασία προτάσεων, ή εισηγήσεων που αφορούν θέματα 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.

β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
των Τμημάτων Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Διά Βίου 
Μάθησης και Παιδείας και Απασχόλησης της Διεύθυν−
σης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Π.Δ/τος 149/2010 
(ΦΕΚ 242/Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», 
με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη 
την Περιφέρεια Κρήτης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται, περιλαμβάνεται και η έκδοση των ατο−
μικών διοικητικών πράξεων του άρθρου 159 παρ. 1 α΄ του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), που εμπίπτουν στο πεδίο της 
προαναφερόμενης υπηρεσίας με τοπική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, περιλαμβάνεται η 
έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων, αρμοδιότητας 
των υπηρεσιών τους, που ανατίθενται στον Περιφε−
ρειάρχη ή στην Περιφέρεια με νομοθετικές ρυθμίσεις 
μεταγενέστερες της παρούσας απόφασης.

7. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου 
εξαιρείται η έκδοση των πράξεων που αναφέρονται 
κατωτέρω στην παράγραφο Γ΄ της παρούσας, οι οποίες 
εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη. 

Γ. Εξαιρούνται από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 
προηγούμενων παραγράφων και εμπίπτουν στις αρμο−
διότητες του Περιφερειάρχη οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
3. Έκδοση πράξεων διορισμού, πρόσληψης, μετατά−

ξεων, αποσπάσεων, ορισμού και τοποθέτησης προϊστα−
μένων οργανικών μονάδων των υπαλλήλων της Περι−
φέρειας, καθώς και πράξεων για τις οποίες απαιτείται 
γνώμη συλλογικού οργάνου. 

4. Οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των 
Διευθύνσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περι−
φέρεια Κρήτης.
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5. Άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων 
της Περιφέρειας.

6. Κύρωση πινάκων προακτέων και προαγωγές των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας.

7. Υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περι−
φέρεια.

8. Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και εκπόνηση−
αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.

9. Σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έρ−
γων υποδομής, για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
και πρόταση για την ένταξη τους σε τομεακά εθνικά 
προγράμματα.

10. Υπαγωγή επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυ−
ξιακά προγράμματα και σχέδια για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

11. Συμμετοχή και υλοποίηση σε προγράμματα δρά−
σεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγο ριών 
ανέργων, στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πο−
λιτικών.

12. Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό 
σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και 
προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. 
και τους Δήμους της Περιφέρειας.

13. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχών Ολο−
κληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σύμ−
φωνα με το άρθρο 29, παρ. 3, του Ν. 2545/15−12−1997 
(ΦΕΚ 254/Α΄).

14. Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντι−
μετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον 
τουρισμό.

15. Τήρηση και παρακολούθηση της διαδικασίας κή−
ρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για εκτέλεση δη−
μοσίων έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας.

16. Σύμπραξη σε Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις ρυθμίσεις του Ν. 3389/22−9−2005 
(ΦΕΚ 232/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδια−
σμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο 
του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκο−
πεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων 
διαχείρισης, καθώς και στη χωροθέτηση των πάσης 

φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενης 
και της έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προ−
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

18. Διορισμός και αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων, 
που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας.

19. Αδελφοποίηση σχολείων της χώρας με σχολεία 
της αλλοδαπής, συνεργασία αυτών, καθώς και συμμε−
τοχή μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.

20. Συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
της Περιφέρειας.

21. Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδη−
λώσεων υπερτοπικής σημασίας.

22. Θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων 
για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων 
και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση 
συλλόγων και φορέων, που επιδιώκουν αντίστοιχους 
σκοπούς.

23. Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτε−
ροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, 
που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους 
αποδήμους.

24. Προμήθεια μηχανημάτων και αυτοκινήτων για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας. 

Δ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 2 β της παρ. Β 
της παρούσας, παραμένουν σε ισχύ οι υπ’ αριθμ. οικ. 
860/27−1−2011 (ΦΕΚ 261/Β΄), 20/1−2−2011 (ΦΕΚ 530/Β΄) και 
65/21−4−2011 (ΦΕΚ 1128/Β΄), αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Κρήτης.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

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

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

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

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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