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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 13164 (1)
Ορισμός του οικισμού Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας, 

ως ιστορική έδρα αυτού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3463/ 

2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π. Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση 4514/20−2−2012 (ΦΕΚ 112/τ. ΥΟΔΔ/ 
13.3.2012) του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση του 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσωτερικών» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αρ. 33489/02−10−
2012 όμοια.

5. Την υπ’ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αργιθέας, Νομού Καρδίτσας, περί 
ορισμού της Τοπικής Κοινότητας Πετρίλου, ως ιστορικής 
έδρας του Δήμου Αργιθέας, που απεστάλη στη Διεύθυν−
ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. 2804/24.04.2012 έγγραφο 
του Δήμου Αργιθέας.
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6. Το υπ’ αριθμ. 24/2012 πρακτικό του Συμβουλίου Το−
πωνυμιών (θέμα 4ο), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμο−
δοτεί, ομόφωνα, για τον ορισμό της Τοπικής Κοινότητας 
Πετρίλου ως ιστορικής έδρας του Δήμου Αργιθέας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου, απο−
φασίζουμε:

Ορίζουμε την Τοπική Κοινότητα Πετρίλου του Δή−
μου Αργιθέας Νομού Καρδίτσας, ως ιστορική έδρα του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ   

F  

    (2)  
Καταλογισμός Φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων 

και Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή πα−
ράβαση λαθρεμπορίας οινοπνευματωδών.

 Με την υπ’ αριθμ. 119/2012/28−03−2013 καταλογιστική 
πράξη του Δ/ντή του Τελωνείου Κορίνθου, χαρακτη−
ρίστηκε ως λαθρεμπορία ενέργεια που διαπράχθηκε 
από την DIMITROVA MARTA SASHEVA του SASHO ιδι−
οκτήτρια Ατομική Επιχείρησης «Παντοπωλείο», με ΑΦΜ 
137991729 ΔΟΥ ΚΙΑΤΟΥ, και Διεύθυνση επιχείρησης: 25ης 
Μαρτίου 32, ΚΙΑΤΟ, αγνώστων λοιπών στοιχείων και 
άγνωστης μέχρι σήμερα διεύθυνσης κατοικίας.

Η DIMITROVA MARTA SASHEVA του SASHO, ιδιο−
κτήτρια Ατομικής επιχείρησης «Παντοπωλείο» με το 
να προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από τη Βουλγαρία 
(χωρίς τα απαραίτητα τελωνειακά παραστατικά) ήτοι: 
Ουίσκι, Κονιάκ, Βότκα συνολικής ποσότητας 139,52 λί−
τρων άνυδρων, Τσίπουρο συνολικής ποσότητας 96,20 
λίτρων άνυδρων, Λικέρ συνολικής ποσότητας 13,86 λί−
τρων άνυδρων, Μπύρα συνολικής ποσότητας 113,74 Εκα−
τόλιτρα και κρασί συνολικής ποσότητας 291,80 λίτρα 
και συνολικής αξίας 142,68 Ευρώ τα οποία και διέθεσε 
στην κατανάλωση χωρίς να καταβάλει τις αναλογούσες 
φορολογικές επιβαρύνσεις, υπέπεσε σε λαθρεμπορική 
τελωνειακή παράβαση που προβλέπεται από τις συν−
δυασμένες διατάξεις των άρθρων 53, 54 § 1, 57, 119, 119Α 
παρ. 2,142 §§ 2,3, 155 §§ 1β' και 2 ζ' του Ν. 2960/2001 «περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται σύμφωνα 
με τα άρθρα 150 και 158 του ιδίου νόμου.

Το σύνολο των διαφυγόντων φόρων και λοιπών επιβα−
ρύνσεων της ανωτέρω ποσότητας αλκοολούχων ποτών 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων 
δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών «10.402,69€» ευρώ. 
Στην υπαίτιο επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος λαθρεμπορί−
ας στο τριπλάσιο των διαφυγόντων φόρων (ΕΦΚ+ΦΠΑ) 
(10.152,32 Χ 3 =30.456,96€), ήτοι ποσό τριάντα χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών 
το οποίο επιβαρύνεται με Τέλος Χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου ποσοστού 2,4%. Η κατά της οποίας η πα−
ρούσα έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητι−
κού Πρωτοδικείου Κορίνθου εντός τριάντα (30) ημερών 

από την κατά νόμο δημοσίευση της παρούσας πράξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία είναι άμεσα 
εκτελεστή (άρθρο 152 § 7 του Ν. 2960/01). 

 Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ   

F  

 Αριθμ. Φ.800/27/129146 Σ.652 (3)
Διάθεση Εσόδων των Μονάδων − Υπηρεσιών Εξυπηρέ−

τησης Αναπήρων Πολέμου και των Ορθοπεδικών Συ−
νεργείων ΥΠΕΘΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 17, 18, 55 Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251) 

19 του Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λο−
γιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 251).

β) Του άρθρου 8 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ Α΄ 279) «Μι−
σθολογικά Στελεχών Ε.Δ., Αστυνομίας, Πυροσβεστικού».

γ) Της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Φ.951.1/53/452801/10−03−1997 (ΦΕΚ 
Β΄ 223) «Διοίκηση, Οργάνωση, Λειτουργία και διαχείριση 
του Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων 
προερχομένων από το Στρατό Ξηράς.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

3. Την υπ’ αριθμ. 250298/06−07−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσι−
νιώτη» (ΦΕΚ Β΄2130).

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τα έσοδα των Μονάδων − Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης 

Αναπήρων Πολέμου και των Ορθοπεδικών Συνεργείων 
ΥΠΕΘΑ που προέρχονται από την πώληση, τις κατα−
σκευές και επισκευές ορθοπεδικών ειδών και κοστολο−
γούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.600.11/58/22
0273/Σ.3180/30−10−2008/ΑΣΔΥΣ/ΔΠ, αποδίδονται υπέρ 
του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισμα−
τούχων ΜΤΣ (ΕΚΟΕΜΣ), σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
διαδικασίες.

2. Η παράγραφος 7 της υπ’ αριθμ. Φ.443/43/167256/ 
Σ.3290/19−08−1992 υπουργικής απόφασης καταργείται 
και οι λοιπές αναριθμούνται ανάλογα.

3. Η υπ’ αριθμ. Φ.800/102/134799/Σ.2108 18.11.2012 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄3331) καταργείται από την ημε−
ρομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ     
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 Αριθμ. 14474/12370 (4)
Καθιέρωση εξαιρέσεων στο ωράριο λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/
27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 50/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου για καθιέρωση εξαιρέσεων στο 
ωράριο λειτουργίας του προσωπικού της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία σε 24ωρη βάση με βάρ−
διες για μέρος του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας καθώς και κατά τις Κυριακές και αργίες, 
του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλ−
λοντος, για την αποκομιδή απορριμμάτων,

β) Τη λειτουργία σε 24ωρη βάση με βάρδιες για μέ−
ρος του προσωπικού, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
αργίες, του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περι−
βάλλοντος, για την κάλυψη εκτάκτων και απρόβλεπτων 
αναγκών της Υπηρεσίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 156.000,00 € περίπου σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το οικονο−
μικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20−6012, 20−
6022, 20−6042, 35−6012, 35−6022, 35−6042, δαπάνη ύψους 
208.000,00 € περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη 
σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   
F  

 Αριθμ. 15243/479 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
διάστημα Απριλίου − Ιουνίου του έτους 2013 για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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. Την υπ’ αριθμ. 15145/1071/28−3−2012 απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι−
νωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί−
ας/Π.Ε. Κοζάνης» (ΦΕΚ 1702/2012 τ. Β΄).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15185/636/18−2−13 έγγραφο της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Κοζάνης.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης, που ασχολούνται με 
τον έλεγχο των καταστημάτων μαζικής εστίασης, τον 
έλεγχο τροφίμων και ποτών σε κέντρα διασκέδασης τα 
οποία λειτουργούν μόνο εξαιρέσιμες ημέρες και Κυρια−
κές, ο έλεγχος εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, 
τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύκτας, 
όσο και αυξημένη διοικητική εργασία λόγω έλλειψης 
προσωπικού.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
5.400,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0511 και ΚΑΕ 0512 και ειδικού φορέα 072 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2013 για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα Απριλί−
ου − Ιουνίου του έτους 2013, για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Διεύθυνση
Αριθμός 
υπαλλή−

λων

Ώρες απο−
γευματινής 
εργασίας

Ώρες
εξαιρέσιμων, 
νυχτερινών 

και Κυριακών

Δημόσιας 
Υγείας και 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

07 420 240

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες τις (16) ώρες επίσης ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 29049/862 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το διάστημα Απριλίου − Ιουνίου του έτους 2013 για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης (Έδρα) 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
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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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης, λόγω 
έλλειψης προσωπικού, με σκοπό την ηλεκτρονική κατα−
γραφή των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων και την 
ανάγκη διοικητικής υποστήριξης των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
3.200,00€ ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0511 και φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερωριών των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30−6−2013, 
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες απογευματινής
εργασίας

Διοίκησης 05 300

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 2294/47 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) 

για το διάστημα Απριλίου − Ιουνίου έτους 2013 για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμή−
μα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης της Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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. 48/8−1−13 έγγραφο της Δ/νσης 
Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης, που ασχολού−
νται με τον έλεγχο διανομής καυσίμων και βυτιοφόρων 
υγρών καυσίμων, έλεγχο ποιότητας τροφίμων και πο−
τών, ταμειακών μηχανών, δειγματοληψίες κοσμημάτων, 
υποδημάτων και ειδών βρεφικής φροντίδας, λειτουργία 
Λαϊκών Αγορών έως αργά το απόγευμα, όπως επίσης 
έλλειψη προσωπικού και αυξημένων αρμοδιοτήτων που 
επέφερε ο Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/7−6−2010).

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
2.900,00€ ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0511 και φορέα 072 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερωριών των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30−6−2013, για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας:

Διεύθυνση
Αριθμός
υπαλλή−

λων

Ώρες απογευματινής
εργασίας

Ανάπτυξης,
Τμήμα Εμπορίου
και Τουρισμού

05 300

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 29117/867 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για τους 
οδηγούς Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη και 
(απογευματινής) για τους φύλακες και τους υπαλ−
λήλους των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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

4. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους φύλακες, τους οδηγούς του Περιφερειάρχη και του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης καθώς και των υπαλλή−
λων Συλλογικών Οργάνων, με σκοπό την κάλυψη έκτα−
κτων και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν κατά 
την λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
λόγω έλλειψης προσωπικού, [φύλαξη κτιρίου Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο πρώην Ν.Α. Κοζάνης), 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφε−
ρειάρχη Π.Ε. Κοζάνης με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, κ.λπ.].

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
9.100,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0511 και 0512 ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερω−
ριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους οδηγούς Περι−
φερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη και (απογευματινής) 
για τους φύλακες και τους υπαλλήλους των Συλλογικών 
Οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 
έτος 2013:

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες
απογευ−
ματινής
εργασίας

Ώρες 
Εξαιρ.

Ημερών
νυχτερινά 

και
Κυριακών

Οδηγός
Περιφερειάρχη 1 180 144

Οδηγός
Αντιπεριφερειάρχη 1 180 144

Φύλακες 3 540

Υπάλληλοι
Συλλογικών
Οργάνων

2 360

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο και Κυριακές, 
Εξαιρέσιμες και Νυχτερινές τις (16) ώρες ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   
F  

 Αριθμ. 3474/84 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
διάστημα Απριλίου − Ιουνίου του έτους 2013 για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κο−
ζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύ−
σεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασι−
ούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56004/2837/18−11−11 (ΦΕΚ 2742/τ. Β΄/ 
25−11−11) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε−
δονίας «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του έτους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των τμημάτων Συγκοι−
νωνιακών Έργων της Έδρας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων».

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2693/70/11−1−13 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους υπαλλήλους του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, που ασχο−
λούνται με τον τεχνικό εξοπλισμό ως υπεύθυνο για τις 
έκτακτες εποχιακές ή απρόβλεπτες ανάγκες (χιονοπτώ−
σεις − παγετοί − πλημμύρες − κατολισθήσεις − καθιζήσεις, 
κ.λπ.) και του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, Τμήμα−
τος Συγκοινωνιακών Έργων και Τμήματος Εργαστηρίου 
που ασχολούνται με τις συντηρήσεις − μελέτες − επι−
βλέψεις των Δημοσίων έργων.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
28.500,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑΕ 0511 και 0512 ειδικού φορέα 072 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2013, για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: 
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσης έως 30−6−2013, για τους 
υπαλλήλους που ασχολούνται με τον τεχνικό Εξοπλισμό 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και (Απο−
γευματινής) για τους υπαλλήλους του Τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος, Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και 
Τμήματος Εργαστηρίου Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας:

Διεύθυνση 
Τεχνικών 
Έργων

Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες απο−
γευματινής 
εργασίας

Ώρες
εξαιρέσιμων,
νυχτερινών 
& Κυριακών

Τμήμα
Συγκοινωνι−
ακών Έργων,
Δομών Περι−
βάλλοντος
και Εργα−
στηρίων

37 2220 432

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες τις (16) ώρες επίσης ανά υπάλληλο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 6223/201 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το διάστημα Απριλίου − Ιουνίου έτους 2013 για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικού (Έδρα) Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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. 5461/230/21−1−13 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού (Έδρα).

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικού (Έδρα), λόγω 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Εφαρμογή 
του Καλλικράτη, τις ανακλήσεις εντολών ανάληψης, τον 
απολογισμό − Ταμειακά υπόλοιπα, τον προϋπολογισμό 
− εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, τον έλεγχο 
στοιχείων − αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Ενο−
τήτων και τέλος την αποστολή στατιστικών στοιχείων 
ανά μήνα και έκτακτα.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
11.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερωριών 
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα−
τινής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διά−
στημα Απριλίου − Ιουνίου 2013, για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας:

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Οικονομικών 
(Έδρα) 16 960

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ

      Αριθμ. 107237/3457 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
διάστημα Απριλίου − Ιουνίου του έτους 2013 για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 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 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

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. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56004/2837/18−11−11 (ΦΕΚ 2742/τ. Β΄/ 
25−11−11) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακε−
δονίας «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του έτους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των τμημάτων Συγκοι−
νωνιακών Έργων της Έδρας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων».

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 106177/4499/4−12−12 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα).

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους του τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, που ασχολούνται 
με τον τεχνικό εξοπλισμό ως υπεύθυνο για τις έκτακτες 
εποχιακές ή απρόβλεπτες ανάγκες (χιονοπτώσεις − πα−
γετοί − πλημμύρες − κατολισθήσεις − καθιζήσεις, κ.λπ.).

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
21.100,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0511 και 0512 ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του έτους 2013, για την πληρωμή των υπερω−
ριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30−6−2013, για τους 
υπαλλήλους του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας:

Διεύθυνση Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες απο−
γευματινής 
εργασίας

Ώρες
εξαιρέσιμων,
νυχτερινών 
& Κυριακών

Τμήμα
Έργων
Τμήμα

Συγκοινωνι−
ακών Έργων,

16 960 768

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο και Κυριακές, 
Εξαιρέσιμες και Νυχτερινές τις (16) ώρες ανά υπάλληλο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 5 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)  

 Στην υπ’ αριθμ. 2/69891/0022/10−12−2012 απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο−

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3593/Β΄/31−12−2012, επιφέρονται οι 
παρακάτω διορθώσεις:

Στη σελ. 53258 στην παράγραφο Α του διατακτικού 
της απόφασης και στο στίχο 14 εκ των άνω, από το 
εσφαλμένο «...για το 2012» στο ορθό «...για το 2013».

Στη σελ. 53258 στην παράγραφο Δ του διατακτικού 
της απόφασης και στο στίχο 1 εκ των κάτω,από το 
εσφαλμένο «...προκαλείται δαπάνη για το 2012» στο ορθό 
«...προκαλείται δαπάνη για το 2013».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009872404130008*

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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