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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17217/0092 (1)
  Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης 

του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) 
έτους 2009 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και 
του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 

1 του άρθρου 5 του Ν.2768/8−12−1999 (ΦΕΚ 273Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ((ΦΕΚ 
Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2672/3−12−2009 
(ΦΕΚ Β΄2408) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 
Α΄ 165).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 284/1988 (ΦΕΚ Α1 128) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π. δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
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Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε 
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ Α΄/214) «Δι−
ορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) 
«Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

9. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού 
με αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

10. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 27903/355/25−11−2009 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα 
«Αναπροσαρμογή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων για το έτος 2009».

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 100.000.000,00 € σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, από την αναπροσαρμογή 
των εισοδηματικών κριτηρίων του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβάλλε−
ται στους συνταξιούχους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΑΕ 2737 οικονομι−
κού έτους 2010, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κρι−
τήρια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2768/1999 και 
λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του ΕΚΑΣ, ανα−
προσαρμόζονται για το έτος 2009, κατά περίπτωση, 
ως εξής:

α. Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντά−
ξεις, κύριες και επικουρικές, συμπεριλαμβανομένων και 
των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από μισθούς, 
από ημερομίσθια και από επιδόματα που προκύπτουν 
από σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λε−
πτών (8.060,35).

β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα ανέρ−
χεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών 
ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.403,75). γ. Το συ−
νολικό ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημα ανέρχεται 
στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριά−
ντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41).

2. Τα ποσά του ΕΚΑΣ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 2768/1999 ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α. Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος 
από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημε−
ρομίσθια και επιδόματα, μέχρι του ποσού των επτά 
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτών (7.340,67), καταβάλλεται ποσό ΕΚΑΣ διακοσίων 
τριάντα ευρώ (230,00) μηνιαίως.

β. Για συνολικά ετήσια καθαρά ποσά εισοδήματος 
από επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτά (7.340,68) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιά−
δων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35) 
καταβάλλεται μηνιαίως ποσό ΕΚΑΣ σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ  57,50 ευρώ
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 

1−1−2009, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Κ1− 222 (2)

Παράταση έναρξης     λειτουργίας Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. Του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηρι−
ακής Νομοθεσίας» (297 Α΄).

Β. Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει (185 Α΄).

Γ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(98 Α΄).

Δ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτι−
κής και Μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», Μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής» (213 Α΄).

2. Το υπ’ αριθμ. Κ1−1822/13−11−2009 Ενημερωτικό Σημεί−
ωμα στο γραφείο Υπουργού.

Η προθεσμία έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3419/2005 παρατείνεται για την 31−03−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 

F
Αριθμ. οικ. 2625/11 (3)
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει σή−
μερα.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσι−
ών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 134/Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1993 «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων», 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄).

6 Του Π.Δ 187/2009 (Α΄214) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταβιβάζουμε τις αρμο−
διότητες και την εξουσία έκδοσης Διοικητικών πρά−
ξεων και εγγράφων των ακολούθων Διευθύνσεων του 
Υπουργείου:

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α. Της Διεύθυνσης Προσωπικού με εξαίρεση:
1) Τη σύνθεση − συγκρότηση − ανασύνθεση των συλλο−

γικών οργάνων, του Υπουργείου και των Νομικών Προ−
σώπων, Οργανισμών και Ιδρυμάτων, που εποπτεύονται 
από αυτό.

2) Την τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών, ως και τα 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτών.

3) Την τοποθέτηση και μετακίνηση Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων.

4) Την απόφαση για απονομή ηθικών αμοιβών.
5) Τις αποφάσεις ορισμού των Προέδρων των Διοικη−

τικών Συμβουλίων των εποπτευομένων από το Υπουρ−
γείο Οργανισμών κ.λπ. καθώς και της αποδοχής των 
παραιτήσεων αυτών.

6) Τις απαντήσεις στη Βουλή επί αναφορών, ερωτή−
σεων και επερωτήσεων.

Β. Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών.

Γ. Της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρω−
σης του Πολίτη.

Δ. Της Διεύθυνσης Οικονομικού με εξαίρεση:
1) Το σχέδιο Προϋπολογισμού και Απολογισμού του 

Υπουργείου.
2) Την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−

δύσεων.
Ε. Της Διεύθυνσης Π.ΑΜ – Π.Σ.Ε.Α
ΣΤ. Της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ζ. ΤηςΔιεύθυνσηςΠληροφορικής

Η. Της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών με εξαί−
ρεση:

1) Την έκδοση αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης 
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Εποπτευομένων Ορ−
γανισμών (Ο.Α.Ε.Δ.−Ο.Ε.Κ.−Ο.Ε.Ε.) (Άρθρα 157, 158 Ν. 3528/ 
2007 Υπ/κός Κώδικας).

2) Τις διαδικασίες για την πρόσληψη προσωπικού 
στους εποπτευομένους φορείς (Ν. 2190/1994).

3) Την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού διαδικα−
σίας, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και τοποθέτησης 
του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Εργατικής Εστί−
ας (άρθρο 21 του Ν. 2639/1998 ΦΕΚ205/Α΄).

4) α) Την πρόσληψη εκπαιδευτικών στον Ο.Α.Ε.Δ. με 
σύμβαση αορίστου χρόνου.

β) Τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής για την πρόσλη−
ψη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 
3 παρ. 2 του Ν. 2336/1995).

Θ. Της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
Από τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων 

εξαιρούνται επίσης:
α) Τα ερωτήματα προς την Ολομέλεια του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, την Ολομέλεια του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου και τα αιτήματα προς το Συμβούλιο της 
Επικρατείας για επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων 
κανονιστικού περιεχομένου.

β) Οι πράξεις που εκδίδονται με σύμπραξη άλλων 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

γ) Η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους και του Νομικού Συμβούλου του 
Υπουργείου.

δ) Η άρση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου 
σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., 
Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζουμε 
επίσης τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Την υπογραφή Γενικών Εγκυκλίων και Οδηγιών, με 
τις οποίες παρέχονται ερμηνευτικές πληροφορίες και 
οδηγίες στα πλαίσια της ακολουθούμενης πρακτικής 
και νομολογίας.

2) Την υπογραφή εγγράφων αρμοδιότητας Προϊστα−
μένων Διεύθυνσης αν στη σύνταξή τους συμπράττουν 
περισσότερες Διευθύνσεις του Υπουργείου, μη ανήκου−
σες στην ιδία Γενική Διεύθυνση. 

3) Την έκδοση διαταγών για τη διενέργεια διοικητικών 
ανακρίσεων ή διαχειριστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4) Την υπογραφή όλων των εγγράφων επανεξετάσεως, 
αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών, παραπόνων και κα−
ταγγελιών πολιτών, εναντίον ενεργειών ή απαντήσεων 
των οργάνων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

5) Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Σύμ−
βουλο του Υπουργείου και τα τμήματα του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους για τα θέματα αρμοδιότητάς 
του καθώς και ερωτημάτων προς το Γραφείο Νομικού 
Συμβούλου για καθοδήγηση με ατομικές γνωμοδοτή−
σεις και συμβουλές των υπηρεσιών του Υπουργείου 
και εισήγηση για την επεξεργασία σχεδίων νόμων και 
διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων.
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Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προσυπο−
γράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον 
Υπουργό και τον Υφυπουργό και τα οποία προέρχονται 
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. 

 2. Οι αρμοδιότητες στους προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων του Υπουργείου, στους προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Περιφε−
ρειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης και των 
Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου και στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων ισχύουν σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 80005/17−1−2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 96/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F

Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 10109 (4)
Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χη−

μικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμα−
κοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτι−
νοφυσικών και Κτηνιάτρων. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23−12−03/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 

296/23−12−03/Α΄).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−

λείται δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.500.000,00 €) για το 
έτος 2010 που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 
210, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή ενεργών εφημεριών για 
το χρονικό διάστημα από 1−1−2010 έως 31−12−2010, για 
περίπου χίλιους εξακόσιους (1.600) υπαλλήλους που 
ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νο−
σοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 
Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως 
εξής:

α. Νοσοκομεία Αθήνας − Πειραιά − Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί − Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, 

Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτη−
νίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικοί και 
Ψυχολόγοι, μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο 
οκτώ (8) εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επι−
βάλλουν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακο−
ποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυ−
ριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας

Στους Φαρμακοποιούς − Νοσοκομειακούς Φαρμα−
κοποιούς, Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς 
Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε 
Νοσοκομειακά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η 
καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το 
μέγιστο κατά μήνα.

γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16 1/2 ωρη συνεχή 
υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα Κυ−
ριακές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθρ. 16 του Ν. 3205/2003.

δ. Εξαιρέσεις − Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο 

άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κα−
ταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους 
των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί−
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά−
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπε−
ται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες 
μέχρι τους ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. 
Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) 
εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται 
σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα 
των παραπάνω ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 
ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) 
εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγμα−
τοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρο−
νικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργα−
στήριο εφημερεύουν σ’ αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα 
δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν οι 
Χημικοί Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του 
Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφη−
μεριών μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών 
τους.

Σ’ όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσ−
σερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών − Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενερ−
γών εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά 
τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι 
ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτων και Κυρια−
κών δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν 
με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους 
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες 
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονά−
δες μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους 
ή το σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους 
εφόσον αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερή−
σιου ωραρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της 
Ιατρικής ή Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους 
Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήμα−
τα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Ψυχολόγοι μπορούν να 
πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της 
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γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής 
εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου. 

ε) Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακο−

ποιών − Νοσοκομειακών, Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιο−
χημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και 
Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεω−
τικές (άρθρο 13 του Ν. 3204/2003) η δε αποζημίωση σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια, που 
θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια 
πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλού−
νται υποχρεωτικά, αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια 
μετά από εισήγηση προς αυτά του Δ/ντή του Τμήματος 
του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς − Νοσοκομεια−
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων −Ακτι−
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο−
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το 
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες 
που προβλέπεται πιο πάνω.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των ενεργών εφημερι−
ών θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θ’ αναρ−
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει−
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων.

Η κατανομή των εφημεριών κατά Νοσοκομείο ενεργεί−
ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες 
κάθε Νοσοκομείου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργα−
σίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 9 του  N.3329/2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
F

Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 10111 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρεσίμων ημερών − εργασίας του προσωπικού των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Κέντρων Υγείας και 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23−12−03/Α΄).

2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων 
ευρώ (122.000.000,00 €) ευρώ για το έτος 2010 που 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδι−
κότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή τριάντα εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων (30.500.000) ωρών υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργα−
σίας για περίπου ογδόντα επτά χιλιάδες (87.000) 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και 
των Κέντρων Ψυχικής Υγείας του Ν.3329/2005 για 
το χρονικό διάστημα από 1−1−2010 μέχρι 31−12−2010 
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 
24ωρη βάση.

Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί−
ζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/2003/Α΄).

Η κατανομή των ωρών κατά Νοσοκομείο κ.λπ. ενεργεί−
ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες 
κάθε Νοσοκομείου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργα−
σίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 9 του Ν.3329/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F

Αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/1065 (6)
   Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−

σιμες ημέρες για το μόνιμο και με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι−
κό του ΤΑΠ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού ΤΑΠ».
2. του Ν. 3205/2003 άρθρο 16 (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του δημοσίου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ».

3. τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του ΤΑΠ.
4. την αριθ. 2/20−1−2010 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ 

με την οποία εγκρίνεται η κατά τις Κυριακές−εξαιρέ−
σιμες ημέρες εργασία μονίμων και αορίστου χρόνου 
υπαλλήλων του για το έτος 2010.

5. του Π.Δ. 748/1966 για την κωδικοποίηση, κατάργηση, 
τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής ανα−
παύσεως και ημερών αργίας.
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6. την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31−5−1989 «Ρύθμιση θεμά−
των του ΥΠΠΟ», η οποία ακυρώθηκε με το Ν. 1881/1990 
και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7, 
παρ. 8. εδάφιο γ−δδ του Ν. 2557/97 «Θεσμοί, μέτρα και 
δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και

7. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας προκαλείται δαπάνη ύψους 625.800,00 ευρώ 
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού του ΤΑΠ έτους 2010 (ΚΑΕ 0263), αποφα−
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές−εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2010 προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για εκατόν 
τριάντα δύο (132) μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλ−
λήλους του ΤΑΠ, ως εξής: α) ΔΕ15 Προσωπικού Ασφα−
λείας, ΔΕ17 Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ22 Φύλαξης Πλη−
ροφόρησης, ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων, ΔΕ18 Νυκτοφυλάκων 
και ΥΕ4 Καθαριστριών (μόνιμο προσωπικό), και β) ΔΕ 
Πωλητών Εκμαγείων, ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων και 
ΥΕ Πωλητών Εκμαγείων (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου).

2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απο−
ζημίωση ύψους 625.800,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠ (ΚΑΕ 0263) 
οικονομικού έτους 2010.

3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ως άνω εργασίας καθίστανται οι Προϊστάμενοι των 
υπαλλήλων.

4. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα προ της 
δημοσίευσής της και μέχρι 31−12−2010 να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F

Αριθμ. 4795 (7)
    Τροποποίηση της 1175/17−1−97 απόφασης του Υφυπουρ−

γού Πολιτισμού περί εγκρίσεως Κώδικα Ιπποδρομι−
ών (άρθρο 95 και 96).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τον Ν.1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών», παρ. 2 και παρ. 1 ε, περίπτωση IV «Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ 137/Α΄/1985).

β) Του Π.Δ. 63/2005 και ιδίως το άρθρο 90 και το 
άρθρο 52 παρ. 2 περ. ια στοιχείο αα (ΦΕΚ 98/Α/2005) 
«Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά όργανα».

γ) Του Α.Ν. 399/1968 και ιδίως το άρθρο 3 παρ. γ’ «περί 
τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 περί 
Φιλίππου Ενώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 191/1975 και το άρθρο 8 
του Ν. 665/1977 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 3708/2008. 

2. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27−11−
2009 (ΦΕΚ 2403/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί «ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου». 

4. Την υπ’ αριθμ. 1175/17−1−97 (ΦΕΚ 68/Β/1997) Υπουργική 
Απόφαση «έγκριση Κώδικα Ιπποδρομιών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 177 απόφαση που περιλαμβάνεται 
στο υπ’ αριθμ. 17/13−11−09 πρακτικό του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.,το 
οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56228/28−12−2009 από−
φαση της Υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 95 και 96 του Κώδικα Ιππο−
δρομιών ως ακολούθως:

Άρθρο 95
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Είναι όσοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από την Σχολή 
Μορφώσεως Αναβατών και τους έχει χορηγηθεί άδεια 
μαθητευόμενου αναβάτη από την ΕΙ.

α) Η Φ.Ε.Ε. διατηρεί Σχολή Μορφώσεως Αναβατών 
στην οποία έχουν δικαίωμα να εγγραφούν οι συμπλη−
ρώσαντες το 17° έτος της ηλικίας τους και από την 
οποία αποφοιτούν επαγγελματίες αναβάτες Ιπποδρο−
μιών. Το προσωπικό της Σχολής ορίζεται από την Φ.Ε.Ε. 
και ελέγχεται από αυτήν σύμφωνα με τον Κανονισμό 
της Σχολής τον οποίο εφαρμόζουν τόσο το προσωπικό 
όσο και οι φοιτούντες σ’αυτήν.

β) Οι δαπάνες των Σχολών, βαρύνουν τον Ο.Δ.Ι.Ε. ο 
οποίος ασφαλίζει τους μαθητές κατά ατυχήματος και 
ζωής.

΄Αρθρο 96

Για να χορηγηθεί άδεια μαθητευόμενου αναβάτη από 
τη Φ.Ε.Ε, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει:

α) Τίτλο αποφοίτησης μαθητευόμενου αναβάτη από 
την Σχολή Μορφώσεως Αναβατών

β) Συμφωνητικό που υπογράφεται από τον προπονητή 
και από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητευόμενου 
αναβάτη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Αστικού Κώδι−
κα. Το συμφωνητικό αυτό που έχει διάρκεια δύο ετών 
πρέπει να περιλαμβάνει και τους παρακάτω όρους και 
συμφωνίες:

1. Την αμοιβή του μαθητευόμενου αναβάτη.
2. Την υποχρέωση του προπονητή να παρέχει στο μα−

θητευόμενό του τον απαραίτητο χρόνο για την φοίτησή 
του (στο Γυμνάσιο ή άλλη σχολή) για ολοκλήρωση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου του Κώδικα Ιπ−
ποδρομιών, θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2010 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
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Αριθμ. 4791 (8)
    Τροποποίηση της 1175/17−1−97 απόφασης του Υφυπουρ−

γού Πολιτισμού περί εγκρίσεως Κώδικα Ιπποδρομιών 
με προσθήκη παραγράφου ζ στο άρθρο 2.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Τον Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών», παρ. 2 παρ. 1 ε, περίπτωση IV «Γενική Γραμμα−
τεία Αθλητισμού», ΦΕΚ 137/Α΄/1985.

β) Του Π.Δ. 63/2005 και ιδίως το άρθρο 90 και το 
άρθρο 52 παρ. 2 περ. ια στοιχείο αα (ΦΕΚ 98/Α/2005) 
«Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνη−
τικά όργανα».

γ) Του Α.Ν. 399/1968 και ιδίως το άρθρο 3 παρ. γ’ «περί 
τροποποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 858/1937 περί 
Φιλίππου Ενώσεως» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 191/1975 και το άρθρο 8 
του Ν. 665/1977 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 3708/2008. 

2. Το Π.Δ. 186 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/27−11−
2009 (ΦΕΚ 2403/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «περί ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου». 

4. Την υπ’ αριθμ. 1175/17−1−97 (ΦΕΚ 68/Β/1997) Υπουργική 
Απόφαση «έγκριση Κώδικα Ιπποδρομιών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 158 απόφαση που περιλαμβάνεται 
στο υπ’ αριθμ. 16/23−10−09 πρακτικό του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., 
το οποίο εγκρίθηκε με την 56260/28−12−2009 απόφαση 
της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 2 του Κώδικα Ιπποδρομιών 
στο οποίο προστίθεται παράγραφος ζ ως ακολούθως:

΄Αρθρο 2

ζ) Να ορίζει την τριμελή Επιτροπή Ντόπινγκ, τριετούς 
διάρκειας, από δύο (2) μέλη του και τον Γενικό Διευ−
θυντή της Φ.Ε.Ε., με απαραίτητη προϋπόθεση, τα δύο 
μέλη του να μην έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή 
ιπποπαραγωγού δρομώνων ίππων.

Στην περίπτωση που η ανωτέρω προϋπόθεση είναι 
αδύνατον να τηρηθεί, αντί του μέλους ή των μελών του 
Δ.Σ., που απαρτίζουν την Επιτροπή, ορίζονται ως μέλη 
της Επιτροπής, μέλη της Φ.Ε.Ε..

Η Επιτροπή Ντόπινγκ θα ελέγχει την εφαρμογή των 
σχετικών άρθρων των Γ.Δ. και θα αποφασίζει μόνο για 
την δια κληρώσεως χρονική διενέργεια των έκτακτων 
δειγματοληψιών σε μη εγγεγραμμένους Ίππους, σε 
εγγεγραμμένους ίππους, σε συμμετέχοντες ίππους, 
σε στοχευμένους στάβλους και σε ίππους εκτός ιπ−
ποδρόμου που προσωρινώς έχουν απομακρυνθεί. 

Ο τρόπος επιλογής και η διενέργεια των έκτακτων 
δειγματοληψιών, καθορίζεται από σχετικά άρθρα των 
Γενικών Διατάξεων.

Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου του Κώδικα Ιπ−
ποδρομιών, θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2010 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

F

Αριθμ. 4158/411 (9)
    Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Τ.Δ. Ωρω−
πού Δήμου Λούρου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κώ−

δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 −7 του Ν. 2503/97 «περί 
Διοίκησης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης 
των θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες δια−
τάξεις».

3. Την αριθμ. 3088/11.05.2004 (ΦΕΚ 857/Β/11.06.2004) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
περί σύστασης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός Σταθ−
μός Τ.Δ. Ωρωπού Δήμου Λούρου», όπως ισχύει μετά 
τη διόρθωση σφάλματος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1146/Β/29.07.2004

4. Την αριθμ. 930/21.03.2006 (ΦΕΚ 412/ΝΠΔΔ/05.04.2006) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
«περί τροποποίησης του Ο.Ε:.Υ. του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου».

5. Την 24/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παιδικού Σταθμού Τ.Δ. Ωρωπού Δήμου Λούρου, Φα−
ναριού περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

6. Την αριθμ.02/2010 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας, με την οποία ομό−
φωνα γνωμοδοτεί, υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 
του Παιδικού Σταθμού Τ.Δ. Ωρωπού Δήμου Λούρου.

7. Την αριθμ. 23302/10−1−2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «περί μεταβί−
βασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κλπ, «Με Εντολή 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», στο Γενικό Δ/ντή, 
στο Δ/ντή και τους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/
νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης των Νομών, εκτός 
της έδρας της Περιφέρειας (ΦΕΚ 111 τ.Β/28−1−2008)», 
αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την αριθμ. 24/2009 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Τ.Δ. Ωρωπού 
Δήμου Λούρου, περί τροποποίησης του άρθρου 8 του 
ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, 
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
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΄Αρθρο 8 
Οργανική Σύνθεση Προσωπικού

A΄ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Κλάδος ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας
 Θέσεις:  3
Βαθμός Δ΄−Α΄
2. Κλάδος TE Διοικητικός − Λογιστικός
 Θέση:  1
Βαθμός:Δ΄−Α΄
3. Κλάδος ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
 Θέσεις:  1
Βαθμός:Δ΄−Α΄
4. Κλάδος ΔΕ32 Μαγείρων
 Θέση: 1
Βαθμός: Δ΄−Α΄
5. ΥΕ16 Προσωπικό Καθαριότητας
 Θέσεις:  2
Β΄ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
1. TE Βρεφονηπιοκομίας  Θέσεις: 2
2. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  Θέση: 1
3. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας  Θέση: 1
Γ΄ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΥΕ 16 προσωπικό καθαριότητας  Θέση:  1
2. ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας  Θέση:  1
3 ΔΕ 32 προσωπικό μαγειρείου
ή ΥΕ14 βοηθών μαγείρων    Θέση:  1
Κατά τα λοιπά άρθρα, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−

ρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός 
Τ.Δ. Ωρωπού Δήμου Λούρου», παραμένει ως έχει.

Από την ψήφιση του παρόντος ΟΕΥ προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προ−
σώπου, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
8.000,00 Ευρώ ετησίως και βαρύνει τον ΚΑΕ 70−6041.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα 25 Ιανουαρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος

Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
F

(10)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή με 

στοιχεία Επων.: ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ (PAPAZOV) Ον.: ΓΕΟΡΓΙΪ 
(GEORGIY), ον. Πατ. ΧΑΡΙΤΟΝ, ημ. γεν. 29/4/83.

  Με την αριθ. πρωτ. 10211/2/1/2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
2790/00 (ΦΕΚ Α΄24/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα γίνεται δεκτή η από 15/11/2004 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία Επων.: ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Ον.: ΓΕΟΡΓΙΪ, 
ον. Πατ. ΧΑΡΙΤΟΝ, ημ. γεν. 29/4/83, για την απόκτηση 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του ως Έλληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΘ. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

(11)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑ−ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

  Με την 11539/ 30/12/2009 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών χορηγείται στη ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑ−ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη 
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

Αριθμ. οικ.228 (12)
    Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας για τους 

υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ν. Α. Αιτωλ/
νίας κατά το έτος 2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοι−

κήσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους Ν. 2503/1997 & Ν. 3274/2004.

2. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ε.Δ. και αντι−
στοίχων της Ε.Α. κ.λπ.» όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998.
4. Του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δι−

απραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιή−
σεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες δια−
τάξεις»

5. Τη με αρ. 39/5−1−10 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας 
«Ορισμός Αντινομαρχών για το έτος 2010» & με αρ. 
40/5−1−10 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 41/Β/20−01−2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 « Έλεγχος των δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» 
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).

7. Του άρθρου 4§Δ της απόφασης 202/09 (Φ.Ε.Κ. 449/
Β/12−3−09) «ψήφιση τροποποίησης και αναμόρφωσης 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Αιτωλ/
νίας».

Β. Τη έλλειψη προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
που καθιστά επιτακτική για την ομαλή, εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας την υπε−
ρωριακή απασχόληση δέκα (14) υπαλλήλων προκειμέ−
νου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες όπως 
εισηγήσεις στο Ν.Σ. για μελέτες Περβ/κών Επιπτώσεων 
και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του, συμμετοχή σε 
συνεδριάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής, τακτοποί−
ηση αρχείων, αυτοψίες πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, κλπ..

Γ. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης ανέρχεται περίπου στο ποσό των 46.000 €, που 
θα καλυφθεί από πιστώσεις στον προϋπολογισμό της 
Ν.Α. Αιτωλ/νίας και στον ΚΑΕ 0511 του Ε.Φ.310, αποφα−
σίζουμε:



Α. Καθιερώνουμε για το έτος 2010 υπερωριακή ερ−
γασία με αμοιβή για δέκα (14) υπαλλήλους της Δ/
νσης Περιβάλλοντος και του τμήματος Περιβάλλοντος 
Αγρινίου και για 8400 ώρες απογευματινής απασχό−
λησης συνολικά (μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο).

Β. Η οριστική συγκρότηση των συνεργείων θα γίνει 
με απόφαση Προϊσταμένης της Δ/νσης.

Γ. Η υπερωριακή εργασία θα προσφέρεται από Δευ−
τέρα έως και Παρασκευή.

Δ. Δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα καταβολής 
των υπερωριών η είσπραξη από τους υπαλλήλους άλλου 
ποσού από τον ίδιο ή άλλο φορέα για την ίδια αιτία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ι.Π. Μεσολογγίου, 2 Φεβρουαρίου 2010
Ο Αντινομάρχης 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ
F

Αριθμ. 401 (13)

    Κύρωση Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1994 του 
Συνοικισμού ΒΕΓΟΡΑΣ του Ν. Φλώρινας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3147/2003 με 

τις οποίες ορίζεται η διαδικασία κύρωσης όλων των δια−
νομών Αγροκτημάτων και Συνοικισμών, αντικαθιστώντας 
την οριζόμενη διαδικασία στα τρία τελευταία εδάφια 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. Δ. 1189/72.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 3147/2003 
με τις οποίες αντικαθίστανται η παρ. 3 του άρθρου 
15 του Ν. 1734/1987 και ορίζεται ότι οι εκτάσεις που 
έχουν παραχωρηθεί για γεωργική εκμετάλλευση δι−
ατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα, παρά τον προ−
ορισμό παραχώρησης, εφόσον καλύπτονται από τα 
δασοπονικά είδη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 
1734/1987 σε ποσοστό 25%. Η δέσμευση αφορά μόνο 
το καλυπτόμενο τμήμα και εφόσον τα δασοπονικά 
αυτά είδη έχουν ομοιόμορφη διασπορά σε όλη την 
έκταση τότε η δέσμευση του δασικού χαρακτήρα κα−
λύπτει το σύνολο αυτής.

3. Την αριθμ. 2854/16−10−1992 απόφαση του Νομάρχη 
Φλώρινας.

4. Το με ημερομηνία 19−5−1994 πρακτικό της Επιτροπής 
Οριστικών Διανομών.

5. Τα σχετικά διαγράμματα και τους πίνακες της Συ−
μπληρωματικής Διανομής έτους 1994 του Συνοικισμού Βε−
γόρας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με την Συμπληρωματική Διανομή το έτος 1994 
στον Συνοικισμό Βεγόρας του Ν. Φλώρινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Φλώρινα, 29 Ιανουαρίου 2010
Ο Νομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 12497 (14)

    Κατανομή οκτώ (8) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Π.) για το έτος 2010, στα Τμήματα των Σχο−
λών του ΤΕΙ Λάρισας και των Παραρτημάτων Καρ−
δίτσας και Τρικάλων 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

(Τ.Ε.Ι) ΛΑΡΙΣΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 15 και του άρθρου 21 του 

Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

β) του άρθρου 11 παρ. 1−5 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 
τ. Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 32 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 
141 τ. Α΄).

γ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 147/1998 (ΦΕΚ 113/τ. Α΄).

δ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 211/2004 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄).

2) Την υπ’ αριθμ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25.5.2009 (ΦΕΚ 
1097/9.6.2009), κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκαν ως προς το οικονομικό τους σκέλος τα 
τετραετή ακαδημαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα 2009−
2012 των Α.Ε.Ι.

3) Το ΦΕΚ 1846/03−09−2009 τ. Β΄ σχετικά με την Προ−
γραμματική Συμφωνία του Υπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας & Θρησκευμάτων και του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για τον 
ακαδημαϊκό−αναπτυξιακό προγραμματισμό των ετών 
2009−2012.

4) Την με αρ. 71334α/Ε5/2−7−2008 Υπουργική Πράξη με 
την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Ιωάννη Κόκκορα 
ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι./Λ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
351/11−8−2008 τ. ΥΟΔΔ και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 366/25−
8−2008 τ. ΥΟΔΔ.

5) Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λάρισας 
αριθμ. 427/11−12−2009.

6) Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται ουδε−
μία δαπάνη, κατανέμουμε:

Τις οκτώ (8) κενές οργανικές θέσεις Ε.Τ.Π. που διατέ−
θηκαν στο Ίδρυμά μας με το αριθμ. ΦΕΚ 1846/03−09−2009 
τ. Β΄ σχετικά με την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για τον ακαδημαϊκό − αναπτυξιακό 
προγραμματισμό των ετών 2009−2012, η οποία υπογρά−
φηκε στις 23.07.2009, στα κάτωθι τμήματα των Σχολών 
και των Παραρτημάτων Καρδίτσας και Τρικάλων του 
Ιδρύματός μας:

Για το έτος 2010

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

− Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επί−
πλου: θέση μία (1)

− Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας: θέσεις δύο (2).

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

− Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: θέση μία (1)

ΦΕΚ 118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1770 α



ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Σ.ΤΕ.Γ.)
− Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων: θέση μία (1)
− Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: θέση μία (1) 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
− Τμήμα Ηλεκτρολογίας: θέση μία (1)
− Τμήμα Μηχανολογίας: θέση μία (1) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ  

1770 β 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*02001180802100012*

1770 δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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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