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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της προμήθειας
που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις πα−
ρεχόμενες εγγυήσεις του .......................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127169/Ε5/4.11.2011 (ΦΕΚ
2497/Β΄) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση της
οργανωτικής επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας» ...
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33079/Γ2/3.4.2003 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 401) με θέμα «Διοργάνω−
ση Πανελληνίων Μαθητικών Αγώνων Επιχειρημα−
τολογίας − Αντιλογίας».............................................................
Μεταφορά θέσης στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας αρ−
μοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ...
Mεταφορά θέσης από το Δήμο Σπάτων − Αρτέμιδος
στο Δήμο Ιλίου .................................................................................
Μεταφορά θέσης από το Δήμο Χερσονήσου Νομού
Ηρακλείου στο Δήμο Αχαρνών ..........................................
Μεταφορά θέσης στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών − Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών ..............................................................
Μεταφορά θέσης στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμ−
ματέων ....................................................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 104/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου και έντα−
ξη στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης των Σχολικών Επιτροπών των Νηπιαγω−
γείων Καραβαγγέλη και Αυλής..........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6

Αριθμ. οικ. 2/9441/0025
(1)
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της προμήθειας
που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο για τις παρε−
χόμενες εγγυήσεις του.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2707/2011−
23.6.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ......................................
Διόρθωση σφάλματος στην διαπιστωτική πράξη αυ−
τοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων, του
Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων .....................................................................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 6412 πράξη του
Διοικητή του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ..................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.1596/2011/0
006856/18.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2700/Β΄/11.11.2011 ...................

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. οικ.2854/7.4.2011
περίληψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011. .......
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. οικ.2854/7.4.2011
περίληψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011 ........
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 32579/10/1.4.2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011 ................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. οικ.8553/11.8.2011
περίληψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2595/Β΄/7.11.2011 .........
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 2322/1995 «Παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση
δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/6.7.1995).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευ−
στότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης»
(ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008).
3. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ/2579/
30.3.2009 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία λήψης
δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από
τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/
2005» (ΦΕΚ 588/Α΄/31.3.2009).
4. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β/2884/26.11.2008 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 2471/Β΄/
4.12.2008).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011).
6. Το υπ’ αριθμ. 3573/8.4.2011 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, για την παροχή της εγγύησής
του, δικαιούται προμήθεια που υπολογίζεται ως ποσοστό
επί του ανεξόφλητου κάθε φορά εγγυημένου υπολοίπου
του δανείου. Η προμήθεια αυτή προορίζεται για τη μεί−
ωση της επιβάρυνσης του Ελληνικού Δημοσίου από τις
παρεχόμενες εγγυήσεις του και αποτελεί έσοδο του Ελ−
ληνικού Δημοσίου. Το ακριβές ποσοστό της προμήθειας
καθορίζεται κατά περίπτωση με την απόφαση παροχής
της εγγύησης. Η είσπραξη και η απόδοση της προμήθειας
πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με τη μέριμνα
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τις δανειοδοτήσεις εσω−
τερικού, ενώ για τις δανειοδοτήσεις εξωτερικού πραγμα−
τοποιείται απ’ ευθείας από τους δανειολήπτες.
2. Η προμήθεια λογίζεται και εισπράττεται, ως κα−
τωτέρω:
α) Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου για κάλυψη δανείων ή πιστώσεων, η
προμήθεια καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της εγγύησης. Σε περιπτώσεις υπερημερίας, όπου προ−
βλέπεται ότι καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, η προμήθεια υπολογίζεται επί του ποσού που
προκύπτει μετά την πρόσθεση των εγγυημένων τόκων
υπερημερίας στο ανεξόφλητο εγγυημένο κεφάλαιο.
Για τα δάνεια ή πιστώσεις που εξοφλούνται εφάπαξ,
η προμήθεια καταβάλλεται κατά το χρόνο εισπράξεως
των τόκων.
Για τα εξοφλητέα σε δόσεις δάνεια, εάν δεν ορίζεται
διαφορετικά στην απόφαση παροχής της εγγύησης, η
προμήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε τοκοφόρου
περιόδου. Ειδικότερα, κατά την εκταμίευση του δανείου,
καταβάλλεται η αναλογούσα μέχρι την πρώτη δόση του
δανείου προμήθεια.
β) Στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου για την κάλυψη εγγυητικών επιστολών,
η υπέρ του Δημοσίου προμήθεια υπολογίζεται επί του
εκάστοτε εν ισχύ ποσού της εγγυητικής επιστολής και
σε εξαμηνιαία βάση, δηλαδή από 1.1. − 30.6. και 1.7.− 31.12.
Ο υπολογισμός και η είσπραξή της γίνεται στην αρχή
κάθε εξαμήνου. Στην περίπτωση που το χρονικό διά−
στημα είναι μικρότερο του εξαμήνου, η προμήθεια του
Δημοσίου υπολογίζεται αναλογικά για το μικρότερο
αυτό χρονικό διάστημα.
γ) Ειδικά, στις περιπτώσεις παροχής της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου σε πιστωτικά ιδρύματα για κάλυψη
δανείων συναφθέντων στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντι−
μετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστω−
τικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/Α΄/9.12.2008),
η υπέρ του Δημοσίου προμήθεια, υπολογίζεται κατά τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 54201/Β΄2884/26.11.2008 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ
2471/Β΄/4.12.2008), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Η υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου προμήθεια αποδί−
δεται σε πίστωση:

α) του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου 23/
200538: «Προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς
εκτός Γενικής Κυβέρνησης» με IBAN GR69010002300000
00000200538, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
όταν αφορά σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
β) του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου 23/200539:
«Προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου για Δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, και
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» με IBAN GR42010002
30000000000200539, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, όταν αφορά σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί
σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ιδρύματα και
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
γ) του λογαριασμού No 2341126337 «Ε.Δ. − Λογαρια−
σμός κατάθεσης ποσών υπέρ Δημοσίου από την προ−
μήθεια επί της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που
θα παρασχεθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για τη σύναψη
δανείων», όταν αφορά σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί
στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την 25η Διεύθυν−
ση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κίνηση
των ανωτέρω λογαριασμών.
4. Σε περίπτωση μη εισπράξεως της προμήθειας από
το δανειολήπτη, το οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα, ενημερώ−
νει εγγράφως την 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους αποστέλλοντας εις διπλούν πλήρη φάκελο
με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση υπολογισμού της προμήθειας
που δεν έχει καταβάλλει ο δανειολήπτης,
β) Πλήρη στοιχεία των τυχών συνοφειλετών και εγγυ−
ητών που εμφανίζονται στη δανειακή σύμβαση ή στις
πρόσθετες πράξεις που συνδέονται με την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.),
γ) Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων των
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων,
δ) Ανάλυση της κίνησης των λογαριασμών που τηρή−
θηκαν για κάθε σύμβαση χωριστά από την υπογραφή
της μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού της προβλεπό−
μενης προμήθειας.
Εν συνεχεία, η 25η Διεύθυνση διενεργεί έλεγχο των
δικαιολογητικών και διαβιβάζει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία με τη σειρά της
προβαίνει στην εν στενή έννοια βεβαίωση του ποσού
της οφειλόμενης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε., ως εξής:
α) υπέρ του Κωδικού Αριθμού Εσόδων (ΚΑΕ) 3334
«Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και
φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», όταν αφορά σε δά−
νεια που έχουν χορηγηθεί σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και
φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης,
β) υπέρ του Κωδικού Αριθμού Εσόδων (ΚΑΕ) 3335
«Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρ−
νησης», όταν αφορά σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί
σε δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα οργανισμούς και
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Στις περιπτώσεις δανειοδοτήσεων εξωτερικού, ο
δανειολήπτης και σε περίπτωση που αυτός κατοικεί ή
εδρεύει στο εξωτερικό, ο νόμιμος εκπρόσωπος του στην
Ελλάδα, ενημερώνει εγγράφως την 25η Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβολή ή
την αδυναμία καταβολής της υπέρ του Δημοσίου προ−
μήθειας. Σε περίπτωση μη καταβολής της προμήθειας,
αποστέλλει στην 25η Διεύθυνση πλήρη φάκελο με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία μεριμνά για τη
βεβαίωση της από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα υπό (α) και (β).
6. Ειδικά για τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαί−
σιο του Ν. 3723/2008, σε περίπτωση μη καταβολής της
υπέρ του Δημοσίου προμήθειας, η Τράπεζα της Ελλάδος
ενημερώνει την 25η Διεύθυνση, η οποία μεριμνά για τη
βεβαίωση της υπέρ του Κωδικού Αριθμού Εσόδων (ΚΑΕ)
2993 «Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος
αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης».
7. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, ενη−
μερώνουν ηλεκτρονικά, στη λήξη κάθε τοκοφόρου πε−
ριόδου, την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους για την απόδοση της προμήθειας από
τους δανειολήπτες και την καταβολή της στους ανω−
τέρω λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Ειδικότερα, για τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαί−
σιο του Ν. 3723/2008, η σχετική ηλεκτρονική ενημέρω−
ση γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε μηνιαία
βάση.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο
αυτής των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλο−
ποίηση της, ανατίθεται στην 25η Διεύθυνση Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 11268/Ε5
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 127169/Ε5/4.11.2011 (ΦΕΚ
2497/Β΄) υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση της
οργανωτικής επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ18/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
3. Την υπ’ αριθμ. 127169/Ε5/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2497)
υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της οργανωτικής
επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας».
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4. Τις από 10.1.2012 και από 16.1.2012 αιτήσεις παραίτη−
σης λόγω συνταξιοδότησης του Βλαχόπουλου Ευάγγε−
λου και της Μανωλοπούλου Ελένης.
5. Το υπ’ αριθμ. 3/14.12.2011 πρακτικό της Οργανωτικής
Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με το οποίο ανακηρύσ−
σεται ως υποψήφιος για την ανάδειξη των εσωτερικών
μελών του 1ου συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ο κα−
θηγητής Κωνσταντίνος Τσούντας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 127169/Ε5/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄
2497) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της οργανωτι−
κής επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας» μόνο ως προς τα
μέλη Βλαχόπουλο Ευάγγελο και Μανωλοπούλου Ελένη
αντικαθιστώντας τους με τους καθηγητές που έχουν το
μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως μέλη Ε.Π. στη βαθμίδα
του καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ως ακολούθως:
1. Τον Δημόπουλο Ιωάννη του Φωτίου, Καθηγητή του
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 792830, ως μέλος, σε
αντικατάσταση του Καθηγητή Βλαχόπουλου Ευάγγελου
του Γεωργίου λόγω συνταξιοδότησής του.
2. Τον Μαυρέα Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος καθηγη−
τή του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 229581, ως μέλος,
σε αντικατάσταση της Καθηγήτριας Μανωλοπούλου
Ελένης του Δημητρίου λόγω συνταξιοδότησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 11258/Γ2
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33079/Γ2/3.4.2003 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 401) με θέμα «Διοργάνωση
Πανελληνίων Μαθητικών Αγώνων Επιχειρηματολο−
γίας − Αντιλογίας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρου 6 και 47 του Ν. 1566/1985(ΦΕΚ
Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄
188) περί «Ενιαίου Λυκείου, πρόσβασης των αποφοίτων
του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 5 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α΄ 206) Δευτερο−
βάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις.
4. Την υπ’ αριθμ. Γ2/4867/1992 (ΦΕΚ Β΄ 629) υπουργική
απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. 33079/Γ2/3.4.2003 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 401) με θέμα «Διοργάνωση Πανελληνίων Μαθη−
τικών Αγώνων Επιχειρηματολογίας − Αντιλογίας».
6. Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/2.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου».
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της ενότητας II της
υπ’ αριθμ. 33079/Γ2/3.4.2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 401), ως εξής:
Η άσκηση των μαθητών γίνεται εκτός Ωρολογίου Προ−
γράμματος, αρχίζει από την έκδοση εγκυκλίου με την
οποία γνωστοποιείται στις σχολικές μονάδες η διεξα−
γωγή των αγώνων για κάθε διδακτικό έτος και τελειώνει
με την ολοκλήρωση των αγώνων, τον Μάρτιο ή Απρίλιο
του ίδιου διδακτικού έτους.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2011−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(4)
Μεταφορά θέσης στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας
αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 46907/2011/9.1.2012 απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄/2007) και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/2011), μετατάσσεται η ΜΠΑΚΛΑΒΑ Ασπασία
του Κλεόβολου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου TE Λο−
γιστικής του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας αρμοδιότητας
του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατέχει και εφόσον δεν υπάρχει
κενή θέση, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει, ύστερα
από αίτησή της και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η ανωτέρω υπάλληλος έχει την υποχρέωση να πα−
ραμείνει για μια δεκαετία στην υπηρεσία που μετα−
τάσσεται.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
(5)
Mεταφορά θέσης από το Δήμο Σπάτων − Αρτέμιδος
στο Δήμο Ιλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 6/13.1.2012 απόφαση του Δημάρχου
Ιλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 28, 33
και 35 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότη−
ση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμ.
11/2011 πρακτικό) και του Δημάρχου Σπάτων − Αρτέμιδος
(υπ’ αριθμ. 363/12.10.2011 απόφαση) και τις διατάξεις του
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνι−
μη υπάλληλος ΖΗΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ηλία, κλάδου TE
Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Ε’, από το Δήμο

Σπάτων − Αρτέμιδος στο Δήμο Ιλίου με μεταφορά της
θέσης της.
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου
Ιλίου 1914/13.1.2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 1013/
987/26.1.2012).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
Μεταφορά θέσης από το Δήμο Χερσονήσου
Νομού Ηρακλείου στο Δήμο Αχαρνών.
Με την υπ’ αριθμ. 4226/16.1.2012 απόφαση του Δημάρχου
Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, των άρθρων 28,
33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής
Αττικής (υπ’ αριθμ. 24/2011 πρακτικό) και του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Ν. Ηρακλείου (υπ’ αριθμ. 11/2011 πρακτικό) και
του Δημάρχου Χερσονήσου (υπ’ αριθμ. 177/33173/2011 από−
φαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010,
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΣΠΙΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄,
από το Δήμο Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου στο Δήμο
Αχαρνών, με μεταφορά της θέσης της.
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου
Αχαρνών 3549/13.1.2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 2148/
2047/26.1.2012).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Μεταφορά θέσης στον κλάδο
ΠΕ Μηχανικών − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Με την υπ’ αριθμ. 13410/12.1.2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και
74 του Ν. 3528/2007 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4024/
2011, μετατάσσεται ο Θεόδωρος Βαλσαμίδης του Σπυ−
ρίδωνα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με
βαθμό Δ΄, στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών − Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Πειραιά 4694/21.12.2011).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
F
(8)
Μεταφορά θέσης στον κλάδο
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Με την υπ’ αριθμ. 118986/3765/4.1.2012 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 246 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων
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69 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) και ύστερα από
τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’
αριθμ. 2/22.11.2011 πρακτικό), μετατάσσεται η Ραπτάκη −
Παππά Όλγα του Χαραλάμπους, από τον κλάδο ΔΕ Τη−
λεφωνητών, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 3ο, με μεταφορά της
οργανικής θέσης που κατέχει στον κλάδο ΔΕ Διοικη−
πκών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 3ο.
Η ανωτέρω μετάταξη δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ερυ−
τανίας Π.Σ.Ε. 4677/28.12.2011).
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F
Aριθμ. απόφ. 409/2011
(9)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 104/2011 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου και ένταξη στη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των
Σχολικών Επιτροπών των Νηπιαγωγείων Καραβαγ−
γέλη και Αυλής.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 104/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Παγγαίου περί συγχώνευσης σε ένα
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου των υφιστάμενων
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των
πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στον νέο Δήμο Παγ−
γαίου.
2. Την υπ’ αριθμ. 4050/29.3.2011 εγκριτική απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης, της υπ’ αριθμ. 104/2011 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.
3. Την υπ’ αριθμ. 408/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου περί συμπλήρωσης της
αριθμ. 104/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Παγγαίου και την ένταξη στη Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολικών Επιτροπών
των Νηπιαγωγείων Καραβαγγέλη και Αυλής.
4. Την υπ’ αριθμ. 16313/28.9.2011 εγκριτική απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης, της υπ’ αριθμ. 408/2011 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου.
5. Το ΦΕΚ 536/Β΄/6.4.2011, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 104/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου ως εξής:
Στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω−
νυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», η σύσταση του οποίου
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 536/Β΄/6.4.2011, συγχωνεύονται
και οι Σχολικές Επιτροπές:
1. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Καραβαγγέλη και
2. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αυλής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 104/2011 προγε−
νέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Παγγαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευθερούπολη, 31 Ιανουαρίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθμ. 2707/2011−23.6.2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1591/τΒ΄/5.7.2011, στη σελίδα 22002,
γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «11.4.1983»,
στο ορθό: «11.4.1985».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(11)
Στη διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης
οργανικών θέσεων, του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2976/Β΄/23.12.2011, στη σελίδα 43209, γίνεται η ε−
ξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος
στο ορθό:
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος

4

1

1γ

3

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(12)
Στην υπ’ αριθμ. 6412 πράξη του Διοικητή του Παθολο−
γικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3155/Β΄/30.12.2011,
στη σελίδα 44868, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από τον εσφαλμένο αριθμό πράξης: «8239»,
στον ορθό: «6412».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(13)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.1596/2011/0006856/18.10.2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2700/Β΄/11.11.2011,
στη σελίδα 40160 στη στήλη Β στο στίχο 8 εκ των άνω
διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο κύριο όνομα της μητέρας: «ΣΟ−
ΦΙΓΙΕ»,
στο ορθό: «ΣΟΦΙΓΕ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
F
(14)
Στην υπ’ αριθμ. οικ.2854/7.4.2011 περίληψη απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011, σελ. 25108)
για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη, υπό στοιχεία ΧΑΖΑ
ΓENOYZ (HASA JENUZ) του ΧΑΜΖΑ (ΗΑΜΖΑ), κατοίκου
Δήμου Πέλλας, διορθώνεται το επίθετό του:
Από το εσφαλμένο: «ΧΑΖΑ»,
στο ορθό: «ΧΑΣΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)
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(15)
Στην υπ’ αριθμ. οικ.2854/7.4.2011 περίληψη απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011, σελ. 25108)
για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμέ−
νει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη, υπό στοιχεία
ΧΑΖΑ OΛΙΓKEPT (HASA OLIGERT) του ΧΑΜΖΑ (ΗΑΜΖΑ)
κατοίκου Δήμου Πέλλας, διορθώνεται το επίθετό του:
Από το εσφαλμένο: «ΧΑΖΑ»,
στο ορθό: «ΧΑΣΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)
F
(16)
Στην υπ’ αριθμ. 32579/10/1.4.2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης (ΦΕΚ 1843/Β΄/19.8.2011, σελ. 25168) για απόκτηση
Ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών
που και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα
στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη, υπό στοιχεία ΚΑΣΜΟΛ−
ΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (KASMOLLARI ALEKSANDROS) του
ΜΙΡΓΙΑΝ (ΜIRJΑΝ), κατοίκου Δήμου Πέλλας, διορθώνεται
το μητρώνυμο:

Από το εσφαλμένο: «ΣΑΜΙΡΑ»,
στο ορθό: «ΖΑΜΙΡΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)
F
(17)
Στην υπ’ αριθμ. οικ. 8553/11.8.2011 περίληψη απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ 2595/Β΄/7.11.2011, σελ. 37891)
για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που και ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη, υπό στοιχεία ΜΟΥ−
ΤΣΙ MAPIA (MUCI MARIA) του ΣΠYPO (SPIRO), κατοίκου
Δήμου Σκύδρας, διορθώνεται:
Α) Η συνεχής διαμονή του πατέρα:
Από την εσφαλμένη: «2.2.2000»
στην ορθή: «1.7.1998» και
Β) Το όνομα της μητέρας:
Από το εσφαμένο «ΚΡΙΣΤΙΝΑΣ»,
στο ορθό: «ΚΡΙΣΤΙΝΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας − Θράκης)
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øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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