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Αρ. Φύλλου 896

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Ιουνίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας..............................................
απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2010. .........
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων
για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που
έχουν υποστεί βλάβες από τους σεισμούς στις 18
και 22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών
Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας.......................................
Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμό−
πληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης
και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατά−
σταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς
στις 18 και 22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των
Νομών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας ....................
Χαρακτηρισμός του οικοπέδου ιδιοκτησίας ΚΑΡΥΩΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται στον οικισμό «Καλύβια» του
Δημοτικού Διαμερίσματος Λεονταρίου του Δήμου
Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας, ως δυσπρόσιτο,
που παρουσιάζει δυσχέρειες στην πρόσβαση των
μηχανικών μέσων και στην μεταφορά των υλικών
για την ανακατασκευή του κτιρίου, το οποίο είχε
χρήση κατοικίας και καταστράφηκε από τις πυρ−
καγιές του καλοκαιριού του 2007. ....................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στον Αγρόγιαννη Δημήτριο. ....
Απόρριψη αίτησης για έκδοση άδειας μεταλλευτι−
κών ερευνών στο Ν. Κοζάνης. .............................................
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β. Τις από, 19 Νοε. 2001 (ΦΕΚ 4Β7 2002), 14 Νοε. 2002
(ΦΕΚ 1604Β΄/30 Δεκ. 2002), 5 Μαϊ. 2003 (ΦΕΚ 1123 Β΄/8
Αυγ. 2003), 8 Δεκ. 2003 (ΦΕΚ 213Β΄/5 Φεβ. 2004), 20
Μαϊ 2004 (ΦΕΚ 992Β΄/2 Ιουλ. 2004) 8 Δεκ 2004 (ΦΕΚ
1954Β΄/30−12−2004) , 3 Ιούν. 2005 (ΦΕΚ 930 Β΄/6 Ιουλ.2005),
14 Νοεμ. 2005 (ΦΕΚ 1783 Β΄/20 Δεκ. 2005), 22 Μαϊ 2006
(ΦΕΚ 983Β΄/25 Ιουλ. 2006), 11 Δεκ. 2006 (ΦΕΚ 23Β΄/17 Ιαν.
2007), 8 Ιούν. 2007 (ΦΕΚ 1235 Β΄/18 Ιουλ. 2007), 6 Δεκ. 2007
(ΦΕΚ 306 Β΄/26 Φεβ. 2008), 23 Ιούν. 2008 (ΦΕΚ Β΄/1651/14
Αυγ. 2008), 17 Δεκ. 2008 (ΦΕΚ Β΄ 209/9 Φεβ. 2009), 9
Ιουνίου 2009 (ΦΕΚ Β΄/21 Ιουλίου 2009) και 27 Νοε. 2009
(ΦΕΚ 9Β΄/13 Ιαν. 2010) Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, «Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευ−
νας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ)».
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο:
Παρατείνεται μέχρι 31.12.2010 η προβλεπόμενη στο
σχετικό νόμο προθεσμία έκδοσης του Π.Δ (Οργανισμός
ΚΕΤΕΘΑ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.000/88305
(1)
Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ
128 Α΄/2001) «Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΚΕ−
ΤΕΘΑ»

F
Αριθμ. Δ15/οικ/11819
(2)
Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Π.Δ 456/85 «περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περι−
βάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και
Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας».
Β) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέ−
λεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συ−
ναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» παρ 3 και 4 του
άρθρου 45.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γ) Τις διατάξεις του Ν.716/77 «περί Μητρώου Μελετη−
τών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού
ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη
πτυχίου».
Ε) Τις διατάξεις του αρθ 6 του ΠΔ. 189/2009 «καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων
«(ΦΕΚ Α 1221/15−11−2009).
ΣΤ) Την υπ αριθμ οικ/69239/7766 απόφαση περί Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μετα−
φορών καιΔικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Με−
ταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2514/22−12−2009)
Ζ) Το υπ’ αρ Γ7−153/16−4−2010 έγγραφο της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου
επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τε−
λευταίου τριμήνου των αναφερομένων σε αυτή ετών.
Η) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2010 ο χρησιμοποιούμε−
νος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής
των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 798/78 είναι ίσος προς
τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών
καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2009 και 1978,
ήτον 113,610 = 26,46μ.
4,294
2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης
πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:
Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του Π.Δ
798/78: 1−10−13−14−16
ΠΤΥΧΙΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 38.826 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ Από 19.413 EURO έως 97.065 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Από 58.239 EURO έως 349.435 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Από 155.304 EURO έως 776.522 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε΄ ΤΑΞΗΣ Από 232,957 EURO και άνω
Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του Π.Δ
798/78: 2−6−11−15−19−20−21−22−27
ΠΤΥΧΙΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 23.302 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ Από 11.651 EURO έως 58.239 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Από 34.952 EURO έως 209.655 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Από 93.177 EURO έως 465.913 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε΄ ΤΑΞΗΣ Από 139.780 EURO και άνω
Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του Π.Δ
798/78: 3−4−5−7−8−9−12−17−18−23−24−25−26
ΠΤΥΧΙΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως
11.651 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ Από
5.811 EURO έως
29.112 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Από 17.461 EURO έως 104.828 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ Από 46.603 EURO έως 232.957 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε΄ ΤΑΞΗΣ Από 69,875 EURO και άνω
3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφα−
σης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως
αυτά καθορίζονται από την αρ Δ15 /οικ/19263/13−8−2009
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε
καταργείται από τότε η αρ. Δ15 /οικ/19263/13−8−2009
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Αριθμ. οικ. 3509/Β11
(3)
Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για
την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν
υποστεί βλάβες από τους σεισμούς στις 18 και 22 Ια−
νουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδας και
Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και του άρθρου
3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος
κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24), και του άρ−
θρου 10 του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως
της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων
και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.
5. Την Απόφασή οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/
Φ.1331/27.9.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ. και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005 Αποφ.
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της
ΥΑΣ.
6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή απόφαση Υπουργού
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/07.10.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου
Υπουργείων.
8. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α/05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005,
Α΄ 98, άρθρο 52 (στ), (αα)».
9. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/07.10.2009), για το
διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
10. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/07.10.2009), για την
ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/05.11.2009), για τον
καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.
12. Την απόφαση με αριθμό οικ./1356/4/24.6.91 (ΦΕΚ
430Β΄) περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκπό−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων
που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό.
13. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και
Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό»
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη−
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.
14. Τις Υπουργικές αποφάσεις οικ330/ΑΖ5β/16−1−2001
και οικ5172/ΑΖ5β/18.10.99 περί καθορισμού ελαχίστων
υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών
αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες
από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα
και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επι−
σκευής / ενίσχυσης.
15. Την με αρ. πρωτ. οικ./69139/7766/21.12.09 απόφαση
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
16. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 2823/Α32/06.05.2010
(Φ.Ε.Κ. 700/Β/25.05.10) Κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και των Υφυπουργών Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών &
Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές
διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από τους σεισμούς στις 18 και 22 Ιανουαρίου
2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδας και Αιτωλοα−
καρνανίας».
17. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες
που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών
των Νομών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, αποφα−
σίζουμε:
Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση
των βλαβών που προκάλεσαν οι σεισμοί στις 18 και
22 Ιανουαρίου 2010, σε περιοχές των Νομών Φωκίδας
και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
Υ.Α.Σ. οικ. 2712/B11/30.04.10 (Φ.Ε.Κ. 640/Β/13.05.10) απόφα−
ση του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Καθορισμός
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση
φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες
από το σεισμό της 20ης Ιουνίου 2009 σε περιοχές του
Νομού Σάμου».
Αντίγραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα πα−
ραπάνω χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο,
στο Δήμο στα Διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το
σεισμόπληκτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α.
Η χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) στους
δικαιούχους ορίζεται στα αναφερόμενα στην υπ.
αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 2823/Α32/06.05.2010 (Φ.Ε.Κ. 700/
Β/25.05.10) Κοινή Υπουργική απόφαση, που αφορά στην
οριοθέτηση και στις πιστωτικές διευκολύνσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το συμβάν
που αναφέρεται στο θέμα της παρούσας.
Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
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Αριθμ. οικ. 3510/Β9
(4)
Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμό−
πληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και
των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 18 και
22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκί−
δας και Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου
3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος
κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο
του Ν. 1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι−
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 25, παρ.6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυμθίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 23/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
4. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σήμερα.
5. Την Απόφασή οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/
Φ.1331/27.9.2002 Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005 Αποφ. Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ.
6. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή απόφαση Υπουργού
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη−
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.
Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημο−
σίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78.
8. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργα−
σιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση
Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Την υπ’ αρ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/07.10.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου
Υπουργείων.
10. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α/05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005,
Α΄ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/07.10.2009), για το
διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
12. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/07.10.2009), για την
ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/05.11.2009), για τον
καθορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.
14. Τη με αρ.πρωτ.οικ./69139/7766/21.12.09 απόφαση με
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων».
15. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ.2823/Α32/06.05.2010
(Φ.Ε.Κ.700/Β/25.05.10) Κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και των Υφυπουργών Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 18 και 22 Ια−
νουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδας και
Αιτωλοακαρνανίας».
16. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών των Νο−
μών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε να εφαρμοστεί η με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ.
2713/Β9β/30.04.10 (Φ.Ε.Κ.641/Β/13.05.10) απόφαση του
Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με
θέμα «Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σει−
σμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και
των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 20ης Ιουνίου 2009
σε περιοχές του Νομού Σάμου» και στις επισκευές κτι−
ρίων που έπαθαν ζημιές από τους σεισμούς στις 18 και
22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Φωκίδας και
Αιτωλοακαρνανίας όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ.
Υ.Α.Σ. οικ. 2823/Α32/06.05.2010 (Φ.Ε.Κ. 700/Β/25.05.10).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ 1146/ Β11Π07Α
(5)
Χαρακτηρισμός του οικοπέδου ιδιοκτησίας ΚΑΡΥΩΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται στον οικισμό «Καλύβια» του
Δημοτικού Διαμερίσματος Λεονταρίου του Δήμου
Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας, ως δυσπρόσιτο, που
παρουσιάζει δυσχέρειες στην πρόσβαση των μηχα−
νικών μέσων και στην μεταφορά των υλικών για την
ανακατασκευή του κτιρίου, το οποίο είχε χρήση κα−
τοικίας και καταστράφηκε από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού του 2007.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ.2 και 3 της από
28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέ−

δρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών
εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ.
και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», που
κυρώθηκε με το Ν.867/79 (ΦΕΚ 24/Α /7.2.79).
2. Τις διατάξεις του Ν.1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
Ν.2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό
Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17−6−96).
3. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων»
4. Την Κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του Υπουρ−
γού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ
154/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δαπάνη βαρύνει
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα
το έργο 2007ΣΕ26900000, της ΣΑΕ 269. Μέρος του πο−
σού της προκαλούμενης δαπάνης και μέχρι 100.000.000
ευρώ θα καλυφθεί από συνεισφορά του Ειδικού Ταμείου
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.
6. Τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 2576/98 «Βελτίωση
των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 187 /2009 (ΦΕΚ 214 /Α/7.10.2009) για το διο−
ρισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την υπ’ αριθμ 2876/2009(ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου
Υπουργείων.
9. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/
05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ.69/1988, Α΄28, Π.Δ. 63/2005,
Α΄98, άρθρο 52 (στ), (αα)»
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.οικ/5285/
Α32/31.8.2007 Κοινής απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1744/Β/31.8. 2007) «Οριοθέτηση
περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των
Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθί−
ας Ευβοίας Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας», βάσει της
οποίας έγινε και η Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
του Δήμου Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας.
11. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.οικ/6996/Α32/31.08.2007 Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007) με θέμα «Παροχή
πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου
και Αυγούστου 2007σε περιοχές των Νομών Ηλείας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας,
Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρ−
γολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθι−
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ώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας.» και συγκεκριμένα
στην παρ Α.III.4 του κεφ. 4 αυτής, βάσει της οποίας
παρέχεται η δυνατότητα προσαυξήσεως του καθορι−
σθέντος ποσού της δωρεάν κρατικής αρωγής ανά τ.μ.
σε ποσοστό 15%,που χορηγείται στο δικαιούχο για ανα−
κατασκευή κατοικίας για περιοχές που είναι δυσχερής η
μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες
περιοχές).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.οικ/3637/Α32/13.05.2008 Κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 992/Β/29.05.2008) με θέμα «Παροχή πι−
στωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια και την επιδότηση ενοικίου για την
κάλυψη δαπανών στέγασης πυροπαθών αντίστοιχα, που
αφορούν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκα−
γιές του καλοκαιριού 2007.» και συγκεκριμένα την παρ.
Α αυτής, βάσει της οποίας η δαπάνη θα καλυφθεί από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 269.
13. Τη με αριθμ. πρωτ 1146/19.02.2010 αίτηση του Κα−
ρυώτη Μιχαήλ βάσει της οποίας ζητά να χαρακτηρι−
σθεί το οικόπεδο ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στον
οικισμό «Καλύβια» του Δημοτικού Διαμερίσματος Λε−
ονταρίου του Δήμου Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας,
ως δυσπρόσιτο, ώστε να του χορηγηθεί η προσαύξη−
ση της εγκεκριμένης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής κατά
15% για την ανακατασκευή της πυρόπληκτης κατοικίας
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις πιστωτικές δι−
ευκολύνσεις στην παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.
οικ/6996/Α32/31.08.2007 Κοινής Υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007).
14. Την από 4 Μαΐου 2010 συνταχθείσα Τεχνική Έκ−
θεση από Μηχανικούς της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, βάσει της οποίας μετά από διενέργεια
αυτοψίας στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρυώτη Μιχαήλ
που βρίσκεται στον οικισμό «Καλύβια» του Δημοτικού
Διαμερίσματος Λεονταρίου του Δήμου Φαλαισίας του
Νομού Αρκαδίας, όπου υφίστατο το πυρόπληκτο κτίσμα,
διαπιστώθηκε ότι στο οικόπεδο αυτό υπάρχει δυσχέρεια
πρόσβασης μηχανικών μέσων και μεταφοράς οικοδο−
μικών υλικών για την ανακατασκευή του κτιρίου, που
επλήγη από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007
και είχε χρήση κατοικία, αποφασίζουμε:
I. Καθορίζουμε το οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρυώτη Μι−
χαήλ και βρίσκεται στον οικισμό «Καλύβια» του Δημο−
τικού Διαμερίσματος Λεονταρίου του Δήμου Φαλαισίας
του Νομού Αρκαδίας, ως δυσπρόσιτο, διότι παρουσιάζο−
νται δυσχέρειες στην πρόσβαση των μηχανικών μέσων
και στην μεταφορά των υλικών για την ανακατασκευή
του κτιρίων, το οποίο είχε χρήση κατοικία και επλήγη
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.
ΙΙ. Στις περιοχές που αναφέρονται στη παράγραφο I
της παρούσης για τα καθορισθέντα ποσά της δωρε−
άν κρατικής αρωγής ανά τ.μ. στις παρ. Α.III.1 και Α.III.2
του κεφ. 4 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ/6996/Α32/31.08.2007
Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007), ισχύει
προσαύξηση των ποσών αυτών (τιμών) κατά ποσοστό
15%,τα οποία χορηγούνται στους Δικαιούχους (ιδιοκτή−
τες) χωρίς όμως υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιφα−
νείας των 120 τ.μ. της καταστραφείσας κατοικίας των.
ΙΙΙ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
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σμού, διότι αυτή έχει προβλεφθεί στις Κοινές Αποφάσεις
Υ.Α.Σ. οικ/6996/Α32/31.08.2007(ΦΕΚ2122/Β/31.10.2007) και
Υ.Α.Σ. οικ/3637/Α32/13.05.2008 (ΦΕΚ 992/Β/29.050.2008) των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της
από 26.03.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που
κυρώθηκε με το Ν. 1190/81.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
(6)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον Αγρόγιαννη Δημήτριο.
Με την 1086/1−6−2010 απόφαση Νομάρχη Αιτωλ/νίας,
χορηγείται στον Αγρογιάννη Δημήτριο άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΝΑ
F
(7)
Απόρριψη αίτησης για έκδοση άδειας μεταλλευτικών
ερευνών στο Ν. Κοζάνης.
Με την απόφαση 489/25−05−10 του Νομάρχη Κοζάνης,
σύμφωνα με:
α.) Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 και 34 του
Ν.Δ/τος 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.274/1976.
β.) Την από 18−03−2010 αίτηση του Τσούρλου Πέτρου
που επιδόθηκε σε εμάς νόμιμα και καταχωρήθηκε στο
τηρούμενο ειδικό βιβλίο Μεταλλείων της Νομαρχίας
Κοζάνης με αύξοντα αριθμό ΑΒΜ 1583, με την οποία
ζητά τη χορήγηση άδειας Μεταλλευτικών ερευνών σε
χώρο έκτασης 2.144.962,00 τ.μ., που βρίσκεται στην πε−
ριοχή του Δ. Χρωμίου του Ν. Κοζάνης, αποφασίσθηκε
η απόρριψη (σύμφωνα με το άρθρο 24 του (α) σχετι−
κού) της ως άνω σχετικής αίτησης, λόγω του ότι δεν
συνοδευόταν από το προβλεπόμενο από το άρθρο 23
πιστοποιητικό ιθαγένειας.
Mε την απόφαση 410/25−05 −10 του Νομάρχη Κοζάνης,
σύμφωνα με:
α.) Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 και 34 του
Ν.Δ/τος 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.274/1976.
β.) Την από 18−03−2010 αίτηση του Καστρίτη Ιωάννη
που επιδόθηκε σε εμάς νόμιμα και καταχωρήθηκε στο
τηρούμενο ειδικό βιβλίο Μεταλλείων της Νομαρχίας
Κοζάνης με αύξοντα αριθμό ΑΒΜ 1581, με την οποία
ζητά τη χορήγηση άδειας Μεταλλευτικών ερευνών σε
χώρο έκτασης 1.407.254,03 τ.μ., που βρίσκεται στην πε−
ριοχή του Δ. Δ. Χρωμίου του Ν. Κοζάνης αποφασίστηκε
η απόρριψη (σύμφωνα με το άρθρο 24 του (α) σχετι−
κού) της ως άνω σχετικής αίτησης, λόγω του ότι δεν
συνοδευόταν από το προβλεπόμενο από το άρθρο 23
πιστοποιητικό ιθαγένειας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Με την απόφαση 409/2^05−10 του Νομάρχη Κοζάνης,
σύμφωνα με:
α.) Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 24 και 34 του
Ν.Δ/τος 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.274/1976.
β.) Την από 18−03−2010 αίτηση του Καστρίτη Ιωάννη
που επιδόθηκε σε εμάς νόμιμα και καταχωρήθηκε στο
τηρούμενο ειδικό βιβλίο Μεταλλείων της Νομαρχίας
Κοζάνης με αύξοντα αριθμό ΑΒΜ 1582, με την οποία ζητά
τη χορήγηση άδειας Μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο
έκτασης 421.777,51 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή του
Δ. Δ. Χρωμίου του Ν. Κοζάνης, αποφασίστηκε η απόρρι−

ψη (σύμφωνα με το άρθρο 24 του (α) σχετικού) της ως
άνω σχετικής αίτησης, λόγω του ότι δεν συνοδευόταν
από το προβλεπόμενο από το άρθρο 23 πιστοποιητικό
ιθαγένειας.
Προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να
ασκηθεί στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση περίλη−
ψης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Αρ. 35 Ν. 210/73).
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

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

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

