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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
Σύσταση Επιτροπής για τη μελέτη και επεξεργασία θε−

μάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενερ−
γειακής Κυβερνητικής Πολιτικής.

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Αριθμ. Πράξης 17)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. γ’ του «Κώ−

δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

β) Την ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού οργάνου, 
στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, 
κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και εκπρό−
σωποι της αγοράς στον τομέα της Ενέργειας, για την 
υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και την παροχή 
γνωμοδοτήσεων και προτάσεων για τη χάραξη της 
ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

γ) Την 5649/2−6−2010 εισήγηση της Υπουργού Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

δ) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ε) Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδια−
σμού για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων ενεργει−
ακής πολιτικής.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η συλλογή στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, 

την προμήθεια, τη διάθεση, την κατανάλωση κάθε μορ−
φής ενέργειας, καθώς και με τα ενεργειακά αποθέματα 
της χώρας από τους οικείους ενεργειακούς φορείς.

β) Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για τη χά−
ραξη μεσοπρόθεσμης και μακροχρόνιας ενεργειακής 
στρατηγικής και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της 
πράξης αυτής.

γ) Η διατύπωση γνώμης για θέματα σχετικά με τον 
ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ύστερα από σχετικό 
ερώτημα του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ) Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέρ−

γειας και Κλιματικής Αλλαγής έκθεσης για την πρόοδο 
πραγματοποίησης του μακροχρόνιου ενεργειακού σχε−
διασμού και προτάσεων για την τροποποίησή του.

ε) Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα ή 
επιτροπές άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας.

Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής έντεκα μέλη:
α. το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−

λαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,

β. τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
γ. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−

ρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»,

δ. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε−
ρίου Α.Ε.»,
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ε. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία»,

στ. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»,

ζ. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νομι−
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας»,

η. τέσσερα πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ−
ματα ενέργειας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής απουσιάζει ή κω−
λύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος της Επιτροπής που 
ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Στην περίπτωση 
αυτή ως μέλος της Επιτροπής μετέχει ο Γενικός Διευ−
θυντής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τα μέλη της Επιτροπής με στοιχεία β έως ζ ανα−
πληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους 
στα κύρια καθήκοντά τους.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο 
Πρόεδρος ή όταν το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Γραμματειακή, τεχνική και λοιπή εξυπηρέτηση της 
Επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Ενεργειακής 
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 3

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας της 
Κυβέρνησης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

Ö
    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/12639 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό 

της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/

Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α....κλπ», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010).

β) Του Π.Δ. 320/1998 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανι−
σμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

γ) Του Π.Δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του».

δ) Του Π.Δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 336/Α/1.11.1995) «Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

ε) Του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/
Α΄/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής 
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

στ) Τις αριθ. 2876/7.10.2009 και 2877/7.10.2009 απο−
φάσεις του Πρωθυπουργού με θέμα «Αλλαγή τίτλων 
Υπουργείων» και «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ−
γείων» αντίστοιχα (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).

ζ) Την με αριθ. 383/18−1−2010 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010 και 
ΦΕΚ 60/Β΄/26−1−2010).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση (ΦΕΚ 215/Β/5−
2−04) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.»

3. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 Εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Ν. 3205/2003 κ.λπ.».

4. Την με αριθ.πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο 
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ & ΟΤΑ»

5. α) Την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5/465/12.1.2010 απόφαση «Συ−
γκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας μονίμων 
υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ»

β) Την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5/464/12.1.2010 απόφαση «Συ−
γκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας των με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της 
Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ»

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15−12−06 (ΦΕΚ 1890/Β/ 
29−12−06) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία καθιερώνεται 
απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσι−
μες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυρια−
κές και αργίες α) των οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών 
Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και 
γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 
της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι−
κητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. 

7. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα: 

α) την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των ΚΕΠ.
β) Την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ.
γ) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/21.7.2000, 

η υπηρεσία μας καθίσταται αρμόδια για την επεξερ−
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γασία των προτάσεων−αιτημάτων και στοιχείων, των 
φορέων του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς, 
πλήρωση θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου 
καθώς και για την εισήγηση στην Τριμελή Επιτροπή και 
την κατάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει 
αναλάβει τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδο−
μένων για την παρακολούθηση των προσλήψεων του 
προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι το σύνολο των δαπανών της υπ’ 
αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.5/6446/22.3.2010 απόφασης «Καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 312/
Β/23.3.2010) για τους μήνες Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 
του έτους 2010 που βάρυνε τον ΚΑΕ 0512 του Φορέα 
07/150, ανήλθε στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων 
οχτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (49.815 €).

9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της προαναφερθεί−
σας ανάγκης προκαλείται δαπάνη ποσού εκατόν δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (110.550,00 €) και 
πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) που θα καλυφθούν από 
τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα του 
Φορέα 07/150, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από 
1/5/2010, έως 31/7/2010, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αμοιβή του προσωπικού που αναφέρεται στις 
παρ.6 και 7 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας 
απόφασης.

2. Οι ώρες της κατ’ ανωτέρω με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας ανά μήνα και ο αριθμός του προσωπικού που 
θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:

α) Μέχρι εξήντα (60) ώρες (30 ημερήσιες, 15 νυχτερινές 
και 15 εξαιρέσιμες) για εξήντα (60) μόνιμους οδηγούς 
αυτοκινήτων και τεχνίτες αυτοκινήτων στη Γ.Γ.Δ.Δ. &Η.Δ. 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ.

β) Μέχρι εξήντα (60) ώρες (30 ημερήσιες, 15 νυχτερινές 
και 15 εξαιρέσιμες) για τριάντα (30) οδηγούς αυτοκι−
νήτων και τεχνίτες αυτοκινήτων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου στη Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ.

γ) Μέχρι σαράντα (40) ώρες (απογευματινές) για σα−
ράντα οκτώ (48) μόνιμους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ, 
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στη Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ.

δ) Μέχρι σαράντα (40) ώρες απογευματινές για οκτώ 
(8) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ−
παιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στη Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.
Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ.

3. Ο αριθμός των εν λόγω υπαλλήλων μπορεί να αυ−
ξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με 
ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό 
την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγε−
γραμμένων πιστώσεων.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα 
πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Αριθμ. 08/31.5.2010 (3)
    Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημο−

σιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ει−
δών του άρθρου 10 του ν. 3580/07

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του νόμου 3580/2007 

(Φ.Ε.Κ. 134 Α΄/18.06.2007), «Προμήθειες Φορέων επο−
πτευόμενων από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», που προστέθηκε 
με το άρθρο 24 παρ. 2, του νόμου 3846/2010 (Φ.Ε.Κ 66 
Α΄/11.5.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις».

2. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό από την παρούσα απόφαση, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1ο 

Καθορίζουμε τους όρους και κανόνες λειτουργίας του 
Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 
10 του ν. 3580/07 και τις προϋποθέσεις δημοσιότητας 
αυτών.

Άρθρο 2ο

Στόχος του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι να συλλέγει 
στοιχεία καθώς και τιμές όλων των ειδών του άρθρου 
10 του Ν. 3580/07. Οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας 
του Παρατηρητηρίου τιμών είναι οι εξής: 

1. το παρατηρητήριο τιμών στηρίζεται σε ηλεκτρονική 
εφαρμογή, υπό μορφή βάσης δεδομένων, η οποία θα 
περιέχει την κωδικοποιημένη πληροφορία των ειδών του 
άρθρου 10 του ν. 3580/07. Η πρόσβαση στην εφαρμογή 
θα είναι διαβαθμισμένη,

2. το παρατηρητήριο λαμβάνει ως βάση τη χαμηλό−
τερη τιμή που έχει επιτευχθεί για τα είδη του άρθρου 
10 του Ν.3580/07 από τους φορείς του άρθρου 9, παρ.1, 
την εγκύκλιο του ΙΚΑ καθώς και άλλους ασφαλιστικούς 
φορείς. Στο παρατηρητήριο τιμών καταγράφονται οι 
ποσότητες που αναλώνονται ανά είδος με συστηματική 
παρακολούθηση αυτών ανά μήνα. Παράλληλα συλλέγε−
ται πληροφορία για το κόστος ομοειδών υλικών από 
άλλες χώρες της Ε.Ε.,

3. με μέριμνα του τμήματος προμηθειών του φορέα 
του άρθρου 9 παρ. 1 του ν3580/07, θα καταγράφεται 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή για κάθε νέα σύμβαση, 
ο κωδικός των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07, η 
ποσότητα, όπου απαιτείται και η τιμή μονάδος,

4. μέχρι την ολοκλήρωση δημιουργίας και ελέγχου της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
θα καταγράφει τις τιμές για επιλεγμένα προϊόντα σε 
συνεργασία με τα τμήματα προμηθειών των Υ.Πε και των 
λοιπών φορέων του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3580/07.

Άρθρο 3ο

Οι προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου 
τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07, 
είναι οι εξής: 

Η πρόσβαση στο παρατηρητήριο τιμών θα είναι δια−
βαθμισμένη με τους ακόλουθους χρήστες:

1. Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας και της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας: Πρόσβα−
ση σε όλα τα δεδομένα,
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2. Φορείς υπαγόμενοι στο Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Πρόσβαση σε αναλυτικά στατι−
στικά στοιχεία,

3. Κοινό: Πρόσβαση σε συγκεντρωτικά στατιστικά 
στοιχεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

  F
Αριθμ. 06 (4)
   Έγκριση διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 

2010 από τις Υ.Πε.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/ 22.4.2005).

• Του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» 

• Του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α/10.3.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

• Του άρθρου 6 παρ. 7 του νόμου 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 
134 Α΄/18.06.2007), «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 
από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και άλλες διατάξεις». 

• Του άρθρου 24 παρ. 4, του νόμου 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 
66/Α΄/11.5.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθμό 1/1−2−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης» (ΦΕΚ 99/Β΄/3.2.2010).

3. Τη με αριθμό 1983/10.3.2010 απόφαση – Εγκύκλιο της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες 
εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμη−
θειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010, πιστώσεις 2010 
& 2011».

4. Τις σχετικές εισηγήσεις των Υ.Πε. για την υλοποίηση 
ενιαίων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών 
Υπηρεσιών Υγείας 2010 για τις ανάγκες των φορέων 
ευθύνης τους. 

5. Τo με αριθμό 7 Πρακτικό/21−5−2010 ( θέμα 1ο )της 
Ε.Π.Υ. με την οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση υλο−
ποίηση ενιαίων διαγωνισμών από τις Υ.Πε.

6. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό από την παρούσα απόφαση, αποφα−
σίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε την 1η, 3η, 4η, 5η και 7η Υγειονομική 
Περιφέρεια να διενεργήσουν ενιαίους διαγωνισμούς για 
τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους και για τα είδη 
όπως αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΕΝΙΑΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠε

ΥΠε α/α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1η

1 ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

2 ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ

3 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

4 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

3η 

1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΓΙΑ ΑΥΤ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΓΙΑ ΑΥΤ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΓΙΑ ΑΥΤ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

4 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

5 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

6 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4η 1 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

5η

1 ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

2 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

3 ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ − ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ

5
ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
KAI ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧ. ΝΟΣ. ΧΡΗΣΗΣ

6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
KAI ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

8 ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

9 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

10 ΟΞΥΓΟΝΟ − ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

7η 1 ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2010

  H YΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

Αριθμ. 04 (5)
    Έγκριση διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών του

ΠΠΥΥ 2010 από την Ε.Π.Υ.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/ 22.4.2005).
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• Του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

• Του Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α/10.3.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

• Του άρθρου 6 παρ. 7 του νόμου 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 
134 Α΄/18.06.2007), «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 
από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και άλλες διατάξεις». 

• Του άρθρου 24 παρ. 4, του νόμου 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 
66/Α΄/11.5.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια 
και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθμό 1/1−2−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και 
Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης» (ΦΕΚ 99/Β΄/3.2.2010).

3. Τη με αριθμό 1983/10.3.2010 απόφαση – Εγκύκλιο της 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες 
εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2010, πιστώσεις 2010 και 2011».

4. Το με αριθμό 6 Πρακτικό /13.5.2010 (θέμα 3ο) της 
Ε.Π.Υ. με την οποία εισηγείται την διενέργεια ενιαίων 
διαγωνισμών από την Ε.Π.Υ. ως Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό από την παρούσα απόφαση, αποφα−
σίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, 
ως Αναθέτουσα Αρχή, τη διεξαγωγή ενιαίου Ανοικτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ενδοστεφανιαίων προθέσεων με πρότυπες ενιαίες προ−
διαγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 
έχουν εγκριθεί με το ΠΠΥΥ 2010 καθώς επίσης τη διε−
ξαγωγή ενιαίων ανοικτών διεθνών διαγωνισμών για τα 
ακόλουθα είδη: 

1) Βηματοδότες
2) Απινιδωτές
3) Ενδοφακοί
4) Φίλτρα Τεχνητού νεφρού
5) Συστήματα περιτοναϊκής Κάθαρσης
6) Βελόνες αιμοκάθαρσης
7) Υλικά οστεοσύνθεσης και ορθοπεδικά 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2010

H YΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ − ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
        Αριθμ. 55210 (6)
Τροποποίηση της αριθμ.61829/15−4−2002 (ΦΕΚ 483/

18−4−2002 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης − όπως ισχύει − «Τρόπος διενέργειας διαγωνι−
σμού συμβολαιογράφων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.2993/2002 (ΦΕΚ 58A΄), 

όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το 
άρθρο 59 του Ν.3160/2003 (ΦΕΚ 165/30−6−2003 τ.Α΄).

2. Την αριθμ. 61829/15−4−2002 (ΦΕΚ 483/18−4−2002 τ.Β΄) 
απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 
120790/8.10.2003 (ΦΕΚ 1538/Β΄/17.10.2003) και 61058/ 10−4−2009 
(ΦΕΚ 710/Β΄/15−4−2009) όμοιες αποφάσεις.

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

Την τροποποίηση της αριθμ. 61829/15−4−2002 (ΦΕΚ 
483/18−4−2002 τ.Β΄) απόφασης, όπως ισχύει, ως προς τα 
άρθρα 4, 5 και 6, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 4»

Η πενταμελής Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από έναν 
Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, ένα Πρόεδρο Εφετών των 
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν εισαγγελέα 
Εφετών, ένα Καθηγητή Νομικού Τμήματος της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Πρόεδρο 
του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, 
Αιγαίου και Δωδεκανήσου με τους αναπληρωτές τους. 
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε 
προϊστάμενος του Τμήματος Συμβολαιογραφείων της 
Δ/νσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφεί−
ων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων 
με τον αναπληρωτή του. Η Κεντρική Επιτροπή με από−
φασή της καθορίζει το πρόγραμμα του διαγωνισμού 
και την γνωστοποιεί στους Προέδρους των Τριμελών 
Οργανωτικών Επιτροπών, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, 
οι οποίοι υποχρεούνται να την αναρτήσουν στο Κατά−
στημα του Εφετείου.

Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υπο−
ψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επι−
τροπής προτείνουν είκοσι θέματα ο καθένας για κάθε 
μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση 
πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρα−
κτήρα. Η Κεντρική Επιτροπή σε μυστική συνεδρίασή της 
προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται 
να συμπληρώσει και σε περίπτωση που χρειάζεται διευ−
κρίνιση να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών. 
Για τον σκοπό αυτό η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται 
δύο και ήμισυ τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα 
που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας 
σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Τα θέματα που κληρώθηκαν όπως αυτά τελικώς δια−
τυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή αποστέλλονται 
τριάντα λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας 
με τηλεομοιότυπο (FΑΧ) στους Προέδρους των Τριμε−
λών Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι με ευθύνη τους 
φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη 
ασφάλεια προκειμένου να διανεμηθούν στους εξετα−
ζόμενους. 

Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των 
γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή, 
η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις 
και καθορίζει σε εικοσάβαθμη κλίμακα τις μονάδες αξι−
ολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα 
των θεωρητικών θεμάτων, υποχρεωτικές για τους βαθ−
μολογητές και αναβαθμολογητές. Το πρακτικό αυτό 
διαβιβάζεται αμέσως στις ομάδες βαθμολόγησης της 
παραγράφου 4γ του άρθρου 11 του ν.2993/2002
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«Άρθρο 5»

Τα μέλη των Τριμελών Οργανωτικών Επιτροπών οφεί−
λουν κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στα 
εξεταστικά κέντρα μία τουλάχιστον ώρα πριν από την 
ώρα έναρξης του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα 
όπου διενεργείται ο διαγωνισμός 30 λεπτά νωρίτερα 
από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη 
της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον 
σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από τον 
Πρόεδρο της επιτροπής, ενώ παράλληλα γίνεται και η 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους από κάποιο μέλος της 
επιτροπής με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτό−
τητας των υποψηφίων.

Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της 
δοκιμασίας, ένα μέλος της επιτροπής παραδίδει στους 
εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα, 
την ίδια ώρα σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων. Εάν ένας 
από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα 
κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων 
αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους 
χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή και σφραγίζε−
ται με τη σφραγίδα του οικείου Εφετείου. Στους υπο−
ψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξερ−
γασθούν και να αναπτύξουν το θέμα, απαγορεύεται δε 
απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών 
συγγραμμάτων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των 
κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοη−
θημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγρά−
φως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο 
αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Τριμε−
λούς Οργανωτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα 
φέρει σφραγίδα του οικείου Εφετείου.

Κάθε υποψήφιος κατά τη λήξη της προκαθορισμένης 
για την εξέταση ώρας ή και πριν από αυτήν παραδίδει 
στον πρόεδρο ή σε μέλος της επιτροπής το γραπτό 
του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να 
φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό 
γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψη−
φίου στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας 
του γραπτού. Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του 
δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις 
των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή 
ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικο−
ποίηση της βαθμολογίας. Με την ίδια αδιαφανή ταινία 
καλύπτεται και ο βαθμός κάθε βαθμολογητή και σε 
περίπτωση αναβαθμολόγησης οι βαθμοί των πρηγού−
μενων βαθμολογητών και κάθε αναβαθμολογητή, που 
τίθενται στο πάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας 
του γραπτού. Κατά την παράδοση τα γραπτά όλων 

των υποψηφίων μονογράφονται από όλα τα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής στο τέλος κάθε φύλλου και σε 
κάθε παραπομπή και αφού διαπιστωθεί ότι ο αριθμός 
τους ανταποκρίνεται στον αριθμό των διαγωνισθέντων, 
τα γραπτά κάθε μαθήματος παραδίδονται στον Πρό−
εδρο της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής που τα 
διαβιβάζει στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, 
ο οποίος τα παραδίδει στις ομάδες βαθμολόγησης που 
εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επί−
σης διαβιβάζουν τα σχετικά πρακτικά στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα πρόχειρα σημειώματα 
των εξεταζομένων καταστρέφονται με πρακτικό της 
Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής.

Χρέη γραμματέων των ομάδων βαθμολόγησης εκτε−
λούν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων κατηγορίας Π.Ε. ή ΤΕ ή ΔΕ.

«Άρθρο 6»

Οι ομάδες βαθμολόγησης αφού συγκεντρώσουν τα 
γραπτά των διαγωνιζομένων προβαίνουν στην διαδι−
κασία βαθμολόγησης και τυχόν αναβαθμολόγησης των 
γραπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του 
άρθρου 11 του Ν. 2993/2002. Η διαδικασία βαθμολόγησης 
ολοκληρώνεται το αργότερο σε ενάμιση μήνα από την 
παράδοση των γραπτών δοκιμίων στις ομάδες βαθμο−
λόγησης. Η δε διαδικασία αναβαθμολόγησης ολοκληρώ−
νεται το αργότερο σε είκοσι ημέρες από την παράδοσή 
τους στην Πενταμελή Κεντρική Επιτροπή.

Οι ομάδες βαθμολόγησης καταρτίζουν τελικό πίνακα 
επιτυχόντων, σύμφωνα με την παρ. 8 του Ν.2993/2002, 
τον οποίο διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Στην ίδια Διεύθυνση διαβιβάζονται και τα 
πρακτικά των ανωτέρω ομάδων, καθώς και τα γραπτά 
των υποψηφίων.

Αντίγραφα των πινάκων επιτυχόντων αποστέλλονται 
στους Προέδρους των Τριμελών Οργανωτικών Επιτρο−
πών για ν’ αναρτηθούν στο Κατάστημα των οικείων 
Εφετείων.

Κατά τα λοιπά η ως άνω απόφασή μας ισχύει ως 
έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02007770406100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, 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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