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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./38/24450 (1)

 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012),

2. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

3. Την Απόφαση Υ210/24−7−2015 (ΦΕΚ 1562/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 
Βερναρδάκη»,

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Το υπ’ αριθμ. Α1α/οικ.56006/23−7−15 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας,

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2015, δύο (2) Μελών ΔΕΠ 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως εξής:

> ΚΑΒΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
στην έδρα Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Πε−

ριβάλλοντος
> ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
στον Τομέα Διατροφής και Βιοχημείας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./35/23326 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015 

απόφασης «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμε−
τάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους OTA Α΄ και 
β΄ βαθμού, έτους 2015», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015 όμοια.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 
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άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη−
μοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ210/24−7−2015 (ΦΕΚ 1562/Β/24−7−2015) 
Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστό−
φορο Βερναρδάκη».

4. Το υπ’ αριθμ. 20801/10−7−2015 έγγραφο του Δήμου 
Σπάρτης.

5. Το υπ’ αριθμ. 10467/22−6−2015 έγγραφο του Δήμου 
Βέλου − Βόχας.

6. Το υπ’ αριθμ. 367/12−6−2015 έγγραφο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 544) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1204), όμοια απόφαση.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/ 
19−3−2015 απόφασης για την κατανομή προσωπικού σε 
εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους 
OTA α΄ και β΄ βαθμού έτους 2015, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015, όμοια, 
ως εξής:

1. Κατά το μέρος της παραγράφου II. α. και ειδικότερα 
στο Δήμο Σπάρτης όπου κατανέμεται ο ΣΤΕΛΛΑΚΟΣ ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗΣ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 316/2012 απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε θέση ΔΕ 29 Οδη−
γών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων) αντί ΔΕ Οδηγών.

2. Κατά το μέρος της παρ II. β. κατανέμονται:
2.α. στην περ. 46, ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αριθμ. 63/2008 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδι−
κείου Κορίνθου και της υπ’ αριθμ. 122/2011 απόφασης του 
Εφετείου Ναυπλίου σε θέση ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης − Άρδευσης αντί της ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Ύδρευσης στο Δήμο Βέλου Βόχας.

2.β. στην περ. 74, ο ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 50/2012 του 
Μονομελούς Πρωτ. Κυπαρισσίας, ειδικότητας ΔΕ ΚΑ−
ΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ στη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας αντί του Δήμου Τρι−
φυλίας − Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Κυπαρισσίας.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015 
απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ−
ΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015, όμοια ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

    Αριθμ. 9010/1/16−ιζ΄ (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9010/1/16−γ΄ από 05−01−2001 

απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Λειτουργία 
περιοδικού Αστυνομική Επιθεώρηση» (Β΄20).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.1481/1984 

(Α΄−152) «Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 
(Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του
Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 του 
Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμι−
ση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 Ν.4281/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ορ−
γανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 160).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

7. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2, του άρθρου 
13 και της παρ. 4 του άρθρου 17 του Π.δ. 178/2014 «Ορ−
γάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

9. Την υπ’ αριθ. Υ97 από 20−02−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Ιωάννη Πανούση» (Β΄ 299), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθ. Υ188 από 10−06−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (Β΄ 1098).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
της υπ’ αριθμ. 9010/1/16−γ΄ από 05−01−2001 απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β' 20), όπως προστέθηκε 
με την παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 9010/1/16−ιδ΄ από 16−09−2014 
(Β΄ 2858) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσω−
πικού/ Α.Ε.Α.».
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
9010/1/16−γ' από 05−01−2001 απόφασης Υπουργού Δημό−
σιας Τάξης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρχισυντάκτης του περιοδικού ορίζεται, σύμφω−
να με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 5, 
αστυνομικός με το βαθμό του ανθυπαστυνόμου έως και 
του αστυνόμου β' ή πολιτικός υπάλληλος κλάδου Π.Ε. με 
δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ο οποίος έχει τις 
αναγκαίες προς τούτο ειδικές γνώσεις και ικανότητες 
ή σχετική εμπειρία».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 6 Αυγούστου 2015

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
F

        Αριθμ. πραξ. 313/13/29−07−2015 (4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙ−

ΔΗ (ον) IBAN του Βασιλείου, για τελωνειακή παρά−
βαση λαθρεμπορίας. 

 Με την αριθ. 313/13/29−07−2015 Καταλογιστική Πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ−
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/2−α/07−08−2013 «Απο−
στολή Συνοδείας» του Α.Τ. Ασσήρου Θεσσαλονίκης προς 
τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε 
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο 
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 313/13, 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 3.173,64 € πλέον 
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον (επ) ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΗ 
(ον) IBAN του Βασιλείου και της Ελπίδας γεν. το έτος 
1935 στη Γεωργία, κατοίκου βάση δικογραφίας Λαχανά 
Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 134832393, και ήδη αγνώστου 
διαμονής για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συ−
νολικής ποσότητας (334) είκοσι πακέτων τσιγάρων, η 
οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 
παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F

    Αριθ. 35396/1739 (5)
Καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης του Ενιαίου 

Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)− Το−
μέας Νομικών (TAN) για την κάλυψη μέρους του ελ−
λείμματός του για το έτος 2015 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 

(Α΄, 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) 
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α΄29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (Α΄83) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

8. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

9. Την αριθμ. Υ59/20.2.2015 (Β 256) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

10. Την υπ’ αριθμ. 360/30.7.2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του ΕΤΑΑ−ΤΑΝ (θέμα 20).

11. Την υπ’ αριθμ. 35117/1488/03−08−2015 οικονομική έκ−
θεση του Τμήματος των Αναλογιστικών Μελετών της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης 
Νομικών Προσώπων.

12. Την αριθμ. οικ. 34980/1716/31.7.2015 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.ΚΑ.ΓΕ) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ. 34η/31.7.2015 
συνεδρίασή της.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη 
ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.ΚΑ.ΓΕ/Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 
2015.

15. Την με αριθμ. Φ.3/1/οικ22902/1109/22.5.2015 (ΑΔΑ: 
7ΔΔΓ465Θ1Ω−ΩΛΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
για τον ΚΑΕ 2499/α «Επιχορηγήσεις σε Φ.Κ. Α. για κά−
λυψη ελλειμμάτων».

16. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/α «Επιχορη−
γήσεις σε Φ.Κ. Α. για κάλυψη ελλειμμάτων» είναι εντός 
των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2015 του Α.Κ.Α.ΓΕ. 
(Κ.Υ.Α. Φ.ΑΚΑΓΕ/22245/942/22.5.2015/ΑΔΑ: Β8ΝΡ465Θ1Ω−
ΟΩΑ). Διευκρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το 
έτος 2015 έχει τεθεί 400 εκ. ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων 
ευρώ (20.000.000,00 €) για την κάλυψη μέρους του ελ−
λείμματος του ΕΤΑΑ−Τομέας Νομικών (TAN) για το έτος 
2015 από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο Α.Κ.Α.ΓΕ. 
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2. Η μεταφορά του ποσού στο ΕΤΑΑ−ΤΑΝ θα γίνει 
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλ−
ληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση 
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12), σε δύο ισόποσες δόσεις των 
δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €), η πρώτη στις 
24/8/2015 και η δεύτερη στις 24/9/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

F
   Αριθμ. οικ. 36008/1771 (6)
Κατανομή κινητής περιουσίας μεταξύ του Ενιαίου Τα−

μείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και του 
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 του 

Ν.4052/2012 (Α΄41) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
N.4147/2013 (Α΄98) Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντι−
μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(Α 180), όπως ισχύουν

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (Α΄ 83) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

7. Την αρ. πρωτ. 34985/1484/05−8−2015 οικονομική με−
λέτη της Δ/νσης Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών 
Προσώπων − Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών του Υπουρ−

γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Α. 1. Κατανέμουμε το σύνολο της κινητής περιουσί−
ας διακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα 
επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και μηδέν ένα 
λεπτά (261.267.840,01) του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) όπως έχει διαμορφωθεί την 
01/03/2013, κατά ποσοστό σαράντα οκτώ τοις εκατό και 
τριακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (48,387%) υπέρ του 
ETAT και κατά ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό και 
εξακόσια δέκα τρία χιλιοστά (51,613%) στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ ) σε τρείς τμηματικές 
καταβολές όπως ειδικότερα ορίζεται:

2. Ποσό πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ θα 
καταβληθεί στο ΕΤΕΑ μέχρι την 24/08/2015.

3. Ποσό πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ θα 
καταβληθεί στο ΕΤΕΑ μέχρι την 24/09/2015.

4. Το εναπομείναν ποσό που θα προκύψει μετά την 
εκκαθάριση των δαπανών που τυχόν πραγματοποιήθη−
καν μετά την 01/03/2013 από κάθε Φορέα για λογαρια−
σμό του άλλου (ETAT, ΕΤΕΑ) θα καταβληθεί μέχρι την 
23/10/2015 στο ΕΤΕΑ.

Β. 1. Οι υπολειπόμενες δύο δόσεις της Alpha Bank 
ποσού εξήντα επτά εκατομμυρίων (67.000.000) εκάστη, 
κατανέμονται κατά ποσοστό σαράντα οκτώ τοις εκατό 
και τριακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (48,387%) υπέρ 
του ETAT και κατά ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό 
και εξακόσια δέκα τρία χιλιοστά (51,613%) στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) οι οποίες θα 
καταβληθούν εντός του Α΄ τριμήνου 2016 και εντός του 
Α΄ τριμήνου 2017.

Γ. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
          Αριθμ. οικ. 10102 (7)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Χανίων.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014, «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015, «Εκδη−
μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/6−2−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

7. Την υπ’ αριθ. 13678/1−11−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β΄/12−12−2011).

8. Την αριθμ. 160/9−3−2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων, με την οποία τροποποιήθηκε ο Ορ−
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

9. Το αριθμ. 9/29−5−2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων OTA Νομού Χανίων, με το οποίο 
παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση σχετικά με την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 13678/1−11−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β'/12−12−
2011) ως ακολούθως:

Α) Καταργούνται από τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων οι 
παρακάτω διατάξεις:

1. Ολόκληρο το Εδάφιο 5 («Διεύθυνση Δημοτικής Αστυ−
νομίας»), της Ενότητας ΣΤ του Άρθρου 1 του Μέρους 1.

2. Ολόκληρο το Άρθρο 21 («Αρμοδιότητες Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας») του Μέρους 2.

3. Ολόκληρη η παράγραφος Δ («Γραφείο Δημοτικής 
Αστυνομίας»), του Άρθρου 26 του Μέρους 2.

Β) Ι. Προστίθεται εδάφιο «στ. Τμήμα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων», στην 
Παράγραφο 2, της Ενότητας ΣΤ, του Άρθρου 1, του 
Μέρους 1.

II. Προστίθεται εδάφιο «6) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθ−
μευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων χώρων», στην πα−
ράγραφο Β, του άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κε−
φαλαίου 2.1, του Μέρους 2.

III. Προστίθεται εδάφιο [6] στην Παράγραφο Γ του 
Άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του 
Μέρους 2, ως εξής:

«[6] Αρμοδιότητες Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων:

1. Ελέγχει την τήρηση των όρων ελεγχόμενης στάθ−
μευσης στους ειδικά ορισμένους με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου χώρους, καθώς επίσης και τη 
στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων (ζω−
νών κέντρου πόλης και περιοχών Παλαιάς Πόλης και 
Κουμ−Καπί) σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις 
και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.

2. Ελέγχει την λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμε−
νης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη 
δημοτική αρχή για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας 
του.

3. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη 
χρήση αλσών, κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και 
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

4. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη 
χρήση των παραλιών.

5. Συνεργάζεται και συνεπικουρείται από την ΕΛ.ΑΣ. 
για θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με την εύ−

ρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθ−
μευσης καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή 
για τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων.

6. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην υπαίθρια διαφήμιση.

7. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέ−
πονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανο−
νιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, 
για τη χρήση και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς.

8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

9. Διενεργεί ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές 
για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την άδεια των 
οποίων εκδίδει ο Δήμος, συντάσσει τις σχετικές εκθέ−
σεις ελέγχου και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.

10. Συγκεντρώνει και διαβιβάζει όλες τις σχετικές εκ−
θέσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τα πρό−
στιμα στο Τμήμα Εσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου.

11. Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τηρεί αρχείο των 
ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους και παρέχει 
στατιστικά στοιχεία.

12. Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων 
υπαίθριας διαφήμισης, τηρεί αρχείο των ελέγχων και 
των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοι−
χεία.

13. Προβαίνει στην έκδοση και ανανέωση καρτών 
στάθμευσης των μονίμων κατοίκων σύμφωνα με τις 
κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις 
του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που 
βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος.

15. Τηρεί αρχείο των αιτημάτων και των ενστάσεων 
των πολιτών.

16. Συγκεντρώνει και, σε συντρέχουσα περίπτωση, δια−
βιβάζει τις σχετικές εκθέσεις περί υπαίθριας διαφήμισης 
σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων.

17. Τηρεί Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται 
περιστατικά και συνθήκες που επηρεάζουν τον έλεγχο 
του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τους 
υπαλλήλους του Τμήματος.

18. Διαχειρίζεται τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τμή−
ματος.

19. Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό και χειρόγραφο σύ−
στημα καταγραφής και αποθήκευσης των παραβάσεων.

20. Διαβιβάζει το σύνολο των παραβάσεων στο Τμήμα 
Εσόδων για την βεβαίωση των εσόδων και την ταμειακή 
τους είσπραξη.»

IV. Προστίθεται εδάφιο ε), στον Α/Α 9, της Παραγρά−
φου 2, του Άρθρου 37, του Μέρους 5, ως εξής:

Α/Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική Μονάδα) ΚΛΑΔΟΣ

9

ε) Τμήμα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 
και Ελέγχου 

Κοινοχρήστων Χώρων

ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού, 
Π Ε Οικονομολόγων, TE 

Διοικητικού, TE Διοικητικού − 
Οικονομικού, TE Διοικητικού−

Λογιστικού, TE Πολιτικών 
Μηχανικών Δομικών Έργων
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V. Προστίθεται ο αριθμός 13, στο εδάφιο [4], της πα−
ραγράφου Γ, του άρθρου 15, του Κεφαλαίου 2.1, του 
Μέρους 2, ως εξής: «13. Ελέγχει την τήρηση των όρων 
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δη−
μοτικές αρχές (π.χ. Κανονισμό Καθαριότητας), για την 
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και βεβαιώνει 
τις σχετικές παραβάσεις.»

VI. Τροποποιείται ολόκληρος ο αριθμός 11, του εδα−
φίου [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του Κεφα−
λαίου 2.1, του Μέρους 2, ως εξής:

«Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης των δια−
τάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και 
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δημοτικές αρχές και αφορούν τα εγκαταλελειμμένα 
οχήματα.»

3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το νέο Τμήμα "Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου 

κοινοχρήστων χώρων" θα στελεχωθεί από ήδη υπηρε−
τούντες υπαλλήλους του Δήμου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ APΘPO − ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν συνιστώνται νέες θέσεις 
προσωπικού επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Ν. 3584/2007 άρθρο 10 παρ. 3, κατά το οποίο για τη 

σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος 
όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών 
να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η 
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλα−
σιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

Το κόστος των επιδομάτων θέσης ευθύνης του δη−
μιουργούμενου Τμήματος έχει ως εξής: Προϊστάμενος 
Τμήματος 1 θέση x 288,75€ x 7 μήνες = 2.021,25 € περί−
που για το έτος 2015 και 3.465 € για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10−6011.001 
και 10−651 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 
του οικείου Δήμου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. 13678/1−11−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/
Β΄/12−12−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 6 Αυγούστου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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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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