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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 8193
Αριθμ. Διεκπ.: 5143 (1)
  Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμμα−

τέα της Βουλής σχετικά με τον «Λογαριασμό Αλλη−
λοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών».

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κα−

νονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 
106/Α/87), όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 97 και 164 ΣΤ΄ 
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), 
όπως ισχύουν,

3. Την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελ−
λήνων για τη σύσταση «Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας 

Βουλευτών, Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 163 Α΄/ 30.11.1990), 
αποφασίζουμε:

τη μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής  
Γιώργο Θαλάσση της εξουσίας υπογραφής αντί της 
Προέδρου της Βουλής και με εντολή της κάθε εγγράφου 
και αποφάσεως που αφορά την τήρηση του «Λογαρια−
σμού αλληλοβοήθειας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών» και 
ιδίως την παροχή των προβλεπόμενων από την υπό 
(3) σχετική απόφαση χρηματικών βοηθημάτων/δανείων 
και υπό τους όρους αυτής, των αναγκαίων προς τούτο 
αναλήψεων εκ του Λογαριασμού και κάθε άλλης ανα−
γκαίας πράξης προς εκπλήρωση των οικείων σκοπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 25 ΜαGου 2015

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Δ15/Α /15722 /1351 (2)

Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.714/70 (ΦΕΚ Α 238) «περί ιδρύ−

σεως ΔΕΜ παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργα−
νώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

2. Το άρθρο 27 του Ν.3913/2011 (ΦΕΚ Α 18) «περί ανα−
διοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
άλλες διατάξεις».

3. Το Π.δ. 56/1989 (Α΄28) «περί Οργανισμού της ΥΠΑ», 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4. Το Παράρτημα 17 περί «Ασφάλειας Αερομεταφο−
ρών» της Σύμβασης του Σικάγο, η οποία κυρώθηκε με 
το Ν.211/1947 (ΦΕΚ A 35). 

5. Τον Κανονισμό 300/08 του Ευρ. Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο 
πεδίο της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας και την 
κατάργηση του κανονισμού 2320/2002».

6. Τον Κανονισμό 185/2010 της Επιτροπής «σχετικά 
με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των 
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κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας πολιτικής αερο−
πορίας από έκνομες ενέργειες».

7. Την με αρ.Δ15/Α/18070/1501/10−6−2011 Υπουργική 
Απόφαση «Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής 
Αεροπορίας – ΕΚΑΠΑ» (ΦΕΚ Β 1485). 

8. Την με αρ. Δ15/Α/39382/3235/24−12−2013 απόφαση 
Διοικητή ΥΠΑ «Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αερο−
πορικής Ασφάλειας» (ΦΕΚ Α 3298).

9. Την υπ’ αρ. Υ144/2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρ. 
Σπίρτζη (ΦΕΚ Β 483).

10. Τις ανάγκες στελέχωσης με το απαιτούμενο προ−
σωπικό ασφάλειας των περιφερειακών αερολιμένων για 
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους σε συνδυασμό 
με την αυξημένη αεροπορική κίνηση κατά τη θερινή 
περίοδο.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην παρ. 12.4.3 του Μέρους Α΄ του Εθνικού Κανο−
νισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), που 
αναφέρεται στο σημείο 7 του προοιμίου, προστίθεται 
δεύτερη παράγραφος, ως ακολούθως:

«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην περί−
πτωση (γ) της προηγουμένης παραγράφου, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται με την ανάγκη 
άμεσης κάλυψης ζωτικών αναγκών ασφάλειας αερομε−
ταφορών, δύναται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ 
να επιτρέπεται για περιορισμένη χρονική περίοδο η 
διατήρηση σε ισχύ αδειών ελεγκτών ασφάλειας αερο−
μεταφορών που απέχουν από τα καθήκοντά τους για 
διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) αλλά όχι πέραν των 
δεκαοκτώ (18) μηνών, υπό την προϋπόθεση παρακο−
λούθησης επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αερο−
πορικής Ασφάλειας πριν από την εκ νέου ανάληψη των 
καθηκόντων τους». 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελληνικό, 4 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 F
      
   Αριθμ. ΔΕΑΦ 1075889 ΕΞ 2015 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (Β΄1848) 

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανο−
μή κοινωνικού μερίσματος.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας», όπως αυτό ισχύει.

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

7. Την αριθ. Υ6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄204).

8. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄204).

9. Την αριθ Υ59/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (Β΄256).

10. Την αριθ. Υ57/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Όλγα − Νάντια Βαλαβάνη (Β΄ 256).

11. Την αριθ. Υ56/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φω−
τίου (Β΄ 253). 

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών (Β΄ 130 και Β΄372), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. Δ6Α 1125239/ΕΞ2013 (Β΄2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 
2013 (Β΄3317).

13. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».

14. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
15. Την αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014 (Β΄ 960) Κοινή Υπουρ−

γική Απόφαση για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
16. Την αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (Β΄ 1848) κοινή 

υπουργική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της 
αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014 (Β΄ 960) κοινής υπουργικής 
απόφασης για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται εφάπαξ επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ύψους 10 εκατ. 
ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που 
θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ειδικός φορέας 
23−200, ΚΑΕ 2762), αποφασίζουμε: 

Άρθρο Πρώτο
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της 

αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (Β΄ 1848) κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή έχουν παρα−
πεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί 
έως και την 30/09/2015».
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Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ      ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 25543/374 (4)
Παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης, 

κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπει−
ρίας για έως 118 πρώην εργαζόμενους της εταιρεί−
ας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4283/2014 «Ίδρυση 

και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την 
Παιδεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 189 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3762/2009 «Ανα−
διοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε), 
ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 182 Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 
3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
3463/ 2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 
113/ 2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(ΦΕΚ 194 Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄).

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

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/27−01−2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/27−01−2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/ 
2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄). 

14. Την υπ’ αριθμ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄) 

15. Την από 18.08.2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ, 
αφενός του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και αφετέρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Έβρου ΑΕ (ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.), των Δήμων Αλεξανδρουπόλεως, 
Φερών και Τραϊανουπόλεως, για την υλοποίηση ειδικού 
προγράμματος έως 118 απολυμένων από την εταιρεία 
«ΘΡΑΚΗ ΑΕ» του Νομού Έβρου».

16. Την Πράξη 194/2009 του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο 
της 18.08.2009 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία κοι−
νοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 40919/23−07−2009 έγγραφο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

17. Την υπ. αριθμ. 6042/203/28−03−2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης «Παράταση του ειδικού προγράμ−
ματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγ−
γελματικής εμπειρίας για τους 118 πρώην εργαζόμενους 
της εταιρείας «ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ»» (ΦΕΚ 983 Β΄).

18. Την από 10−09−2012 «Τροποποίηση της από 18.8.2009 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αφενός του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
αφετέρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου ΑΕ 
(ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.) και των Δήμων Αλεξανδρουπόλεως, Φε−
ρών και Τραϊανουπόλεως, για την υλοποίηση ειδικού 
προγράμματος έως 118 απολυμένων από την εταιρεία 
«ΘΡΑΚΗ ΑΕ» του Νομού Έβρου».

19. Την Πράξη 364/2012 του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η «Τροποποίηση 
της από 18.8.2009 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
αφενός του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και αφετέρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Έβρου ΑΕ (ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.) και των Δήμων Αλεξανδρουπό−
λεως, Φερών και Τραϊανουπόλεως, για την υλοποίηση 
ειδικού προγράμματος έως 118 απολυμένων από την 
εταιρεία «ΘΡΑΚΗ ΑΕ» του Νομού Έβρου», η οποία κοι−
νοποιήθηκε με το υπ. αριθμ. 42717/07−08−2012 έγγραφο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

20. Την υπ’ αριθμ. 26828/6187/07−09−2009 απόφαση 
«Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης» (ΦΕΚ 403 
ΥΟΔΔ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

21. Την υπ’ αριθμ. 32010/ΔΕ.4389/24−06−2009 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με 
την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου με κωδικό 
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2009ΣΕ03400003 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ−
σεων (ΠΔΕ) 2009 στη ΣΑΕ 034 του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συνολικού προ−
ϋπολογισμού 6.569.000 ευρώ. 

22. Την υπ’ αριθμ. 43762/5−9−2014 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με 
την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου με κωδικό 
2009ΣΕ03400003 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ−
σεων (ΠΔΕ) 2014 στη ΣΑΕ 034 του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.441.072,15 ευρώ (ΑΔΑ: ΒΧΝΥΦ−Λ6Η).

23. Το υπ’ αριθμ. 188/19−8−2014 έγγραφο της Αναπτυ−
ξιακής Εταιρείας ΑΕ, με το οποίο ζητείται η παράταση 
του ειδικού προγράμματος.

24. Την υπ’ αριθμ. οικ 15436/2514/9−4−2015 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

25. Το υπ’ αριθμ. K.M.K.E. 112107 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/2−4−2015 
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο οι 
εν λόγω πρώην εργαζόμενοι τοποθετούνται μόνο σε 
φορείς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, υπό 
την έννοια των κανόνων του ανταγωνισμού.

26. Το υπ’ αριθμ. οικ. 14608/230/07−04−2015 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Απασχόλησης προς τη Διεύθυνση Οι−
κονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης περί προέγκρισης της αύξησης του προϋπολο−
γισμού του έργου στο ΠΔΕ.

27. Το υπ. αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.16316/784/23−4−2015 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι−
ονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς 
το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού περί προέγκρισης της αύξησης του προϋ−
πολογισμού του έργου στο ΠΔΕ.

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον συνολική δαπάνη 
ύψους 1.795.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Προ−
ϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΣΑΕ 034). Η ανωτέρω δαπάνη 
κατανέμεται ως εξής: 618.000,00 ευρώ στο έτος 2015 και 
1.177.000,00 ευρώ στο έτος 2016 και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του ΠΔΕ των αντίστοιχων ετών, εντός του 
υφιστάμενου ανώτατου ορίου δαπανών, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση του ειδικού προγράμματος επανει−
δίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας για έως 118 πρώην εργαζόμενους της εται−
ρείας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.», το οποίο πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της από 18.08.2009 «Προγραμματικής Σύμβασης, 
που έχει συναφθεί μεταξύ αφενός, του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αφετέρου, 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου ΑΕ (Α.Ν.Ε.Ε. Α.Ε.) και 
των Δήμων Αλεξανδρουπόλεως, Φερών και Τραϊανου−
πόλεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι την 
31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4283/2014.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ     ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

F

    Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429 (5)
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ' αριθ. Γ.Π. 

οικ.56432/28.06.2014 (ΦΕΚ 1753/Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και 
διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτι−
κής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυ−
νάτων πολιτών».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2082/1992 (ΦΕΚ 158/ 

Α΄) «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθι−
έρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 1729/1987 
«Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προ−
στασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144/Α΄)», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Νόμος 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Πρωτο−
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 
ΕΟΠΥΥ) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/ Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ 29/ Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά−
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την με αριθ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1747/Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων 
και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και 
οικονομικά αδυνάτων πολιτών», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Την με αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28.06.2014 (ΦΕΚ 1753/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, 
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κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα 
φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονο−
μικά αδυνάτων πολιτών».

11. Το με αριθ. πρωτ. 344/13−3−2015 έγγραφο, του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
με τη συνημμένη σχετική αλληλογραφία.

12. Την με αριθ. πρωτ. 37113/19−5−2015 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Προϋπολογισμών των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Η υπ' αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28.06.2014 (ΦΕΚ 1753/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κρι−
τηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρ−
μακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά 
αδυνάτων πολιτών», τροποποιείται και συμπληρώνεται, 
ως εξής:

Στην παράγραφο 2, μετά το πρώτο εδάφιο, προστί−
θεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ειδικά σε δικαιούχους οι 
οποίοι παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα του 
ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, αρμόδιοι για τη συνταγογρά−
φηση φαρμάκων είναι οι ιατροί του ΟΚΑΝΑ και του 
ΚΕΘΕΑ, αντίστοιχα».

Κατά τα λοιπά, η υπ' αριθ. Γ.Π. οικ.56432/28.06.2014 
(ΦΕΚ 1753/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ       ΥΓΕΙΑΣ
      ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

 F
   Αριθμ. 38355/20926 (6)
Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ.: 75/2015 ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καμα−
τερού. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια−

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο−
φορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 48, 
παραγ. 9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

5. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρ−
μογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και 
περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας».

7. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων».

8. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ−ΔΞΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999».

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ−ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ.: 47870/39280/10.09.2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του Άρ−
θρου 52Α Ν. 2696 / 1999», όπως ισχύει.

11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: 
«Διευκρινίσεις − Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια−
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων». 

12. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015) και το Άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14−04−2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. 

13. Το Άρθρο 28, παραγ. 1, του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ−47/Α/ 
11−05−2015) περί Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

14. Το Άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/ 
23−03−1999) (ΚΟΚ) περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αποφάσεων εκδιδόμενες κατ’ εξου−
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

15. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ.: 38355/ 20926 
– 19/05/2015 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως 
ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπη−
ρεσία, υπ' αριθμ. 75/2015 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων − Καματερού που αφορά σε κυκλο−
φοριακή ρύθμιση, με τα συνημμένα της.

16. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού, βάσει 
της οποίας λήφθηκε η Απόφαση : 23/2015 της ΕΠΟΙΖΩ 
για την υπόψη κυκλοφοριακή ρύθμιση.

17. Την, υπ' αριθμ. 75/2015 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, σύμφωνα με το πρα−
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κτικό της, από 2−4−2014, 4ης Συνεδρίασης, με την οποία 
εγκρίθηκε ομόφωνα η υπόψη κυκλοφοριακή ρύθμιση, 

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακής ρύθμισης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου και επειδή:

1. Η Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού, είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένη, αποφασίζουμε:

1) Την απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από την εί−
σοδο του ιατρείου του Λιάκα Σωτήριου στην οδό Καλύ−
μνου 33 της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων, επί 
μήκους 1,50 μ. Η απαγόρευση θα υλοποιηθεί με οριζόντια 
διαγράμμιση επί του οδοστρώματος όπως προβλέπεται 
στο Άρθρο 5, παραγ. 5α του ΚΟΚ (λοξές κίτρινες γραμ−
μές πλαισιωμένες από συνεχή κίτρινη γραμμή).

Η εν λόγω έγκριση γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Η ρύθμιση θα ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα 

που υφίσταται ισόγειο ιατρείο.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμο−

γή της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς. 

3. Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση να υποστη−
ρίζει και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμέΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 

να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ−
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τή−
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την 
απόφαση αυτή. 

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναφέρονται 
στην Τεχνική – Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθ−
μίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, βάσει της οποίας λή−
φθηκε η εν λόγω Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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