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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας.

Ανάκληση Προκήρυξης και Ακύρωση διαγωνισμού για
πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επι−
στημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου για το ΥΠΕΘΑ. ....
1η τροποποίηση της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14−
05−2010 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
4η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20−
11−2008 (704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
περί καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά−
δας 2007−2013 (ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008)..........................
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσι−
μες και αργίες εργαζομένων A΄ φάσης στη Π.Ε.
Σταυρού κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους
2010. ...........................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15185/2010
Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου
και Επικοινωνίας.

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Toυ άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν.
3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία
της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ Α΄ 102) και όπως
κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.
1 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2) Του Π.Δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως αυτό ισχύει.

3) Του Π.Δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»
(ΦΕΚ Α΄ 107), όπως αυτό ισχύει.
4) Του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργάνωση και λει−
τουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρω−
σης», και ειδικότερα άρθρου 2 και του άρθρου 3, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
6) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
7) Της υπ’ αριθ. Υ134/03.12.2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό» (ΦΕΚ Β΄ 2408/03.12.2009).
8) Την ανάγκη περικοπών των δαπανών λειτουργίας
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης, ως μέρος των ενεργειών που
απαιτούνται για το δημοσιονομική εξυγίανση και τον
εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου.
9) Την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών της Υπηρεσίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς
και τις νέες τεχνολογικές και διοικητικές εξελίξεις, απο−
φασίζει:
Την αναστολή λειτουργίας των κάτωθι Γραφείων Τύ−
που και Επικοινωνίας από 31 Οκτωβρίου 2010:
1. Βοστώνης
2. Δουβλίνου
3. Ζάγκρεμπ
4. Κοπεγχάγης
5. Λισσαβώνας
6. Λος Άντζελες
7. Πράγας
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
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Αριθμ. Φ.470.1/143/1456/Σ.416/13.07.2010
(2)
Ανάκληση Προκήρυξης και Ακύρωση διαγωνισμού για
πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστη−
μονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου για το ΥΠΕΘΑ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνω−
ση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων».
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 290/2002 (ΦΕΚ Α΄ 260/24.10.2002), «Οργανισμός Πο−
λιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.02.2008).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 «Κώδι−
κας Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 45/09.03.2009).
ε. Την υπ’αριθμ. 248449/2008 Κοινή Υπουργική Από−
φαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ
Β΄1371/14.07.2008) «Καθορισμός διαδικασίας πλήρωσης
θέσεων και ειδικοτήτων των πενήντα πέντε (55) θέ−
σεων και λοιπές ρυθμίσεις για το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό».
στ. Την υπ’αριθμ. 246263/21.01.2009 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄92/27.01.2009) «Προκήρυξη πλήρωσης πενήντα
πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπι−
κού».
ζ. Την υπ’αριθμ. 246264/21.01.2009 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
16/τ.ΥΟΔΔ/22.01.2009) «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής
για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση
θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο ΥΠΕ−
ΘΑ».
η. Την υπ’αριθμ. Υ156/23.12.2009 Απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη» (ΦΕΚ
Β΄ 2520/24.12.2009).
θ. Το υπ’αριθμ. 3066/15.12.2009 πρακτικό Δ’ Τμήματος
ΑΣΕΠ.
ι. Το Αρ. Πρωτ. 1931/26.04.2010 Έγγραφο Συνηγόρου
του Πολίτη.
κ. Το από 11.06.2010 Ενημερωτικό Σημείωμα του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΕΔΤ.
λ. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
2. Ανακαλούμε την με αριθμό 246263/21.1.09 (Β92) σχε−
τική Απόφαση ΥΕΘΑ και ακυρώνουμε το διαγωνισμό για
πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημο−
νικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου για το ΥΠΕΘΑ, που διενεργήθηκε
με βάση τα ανωτέρω σχετικά και τους συνταχθέντες
Πίνακες από τη συγκροτηθείσα Ειδική Επιτροπή Επιλο−
γής των υποψηφίων, καθόσον κατά τον αυτεπάγγελτο
έλεγχο νομιμότητας των όρων του διαγωνισμού από
το ΑΣΕΠ και των υποβληθεισών ενστάσεων κατά της

διενέργειας αυτού ενώπιον του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου
του Πολίτη, προέκυψε ότι, οι όροι της σχετικής προκή−
ρυξης στερούνται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότη−
τας, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η ορθή
αξιολόγηση των προσόντων και η αξιοκρατική κατάταξη
των υποψηφίων, με συνέπεια να πλήττεται το δημόσιο
συμφέρον, με την έννοια της μη εξασφάλισης επαρκών
εγγυήσεων αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, ούτε
ίσων όρων πρόσβασης στο δικαίωμα της εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

F
Αριθμ. 0.13461/οικ.6.2365
(3)
1η τροποποίηση της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14−
05−2010 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−
04−2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5 και 7 αυτού.
3. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α/31−03−2010).
4. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008, όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά.
5. Την Κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό
25253/2235/7−4−2008 (ΦΕΚ 603/Β/8−4−2008) «Τροποποί−
ηση της υπ’ αριθμ. 118267/14−12−2000 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ
1595/Β΄/29−12−2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά».
6. Την υπ’ αρ. Ε/2007/5534/12−11−2007 Απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14−05−2010 «Εκ−
χώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙ−
ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΦΕΚ 714/Β/26−5−2010).
8. Τη θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
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9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 0.9723/οικ. 6.1415/14−05−
2010 απόφασή μας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχεί−
ρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ως
προς το άρθρο 2 «Αντικείμενο της εκχώρησης», το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για
κατηγορίες πράξεων/πράξεις του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφω−
να με την εξειδίκευση που περιλαμβάνεται στο Δελτίο
Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας, ως εξής:
1. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και
των επιχειρήσεων», Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2, 2.3
1.1. Κωδικός θέματος προτεραιότητας 62 «Ανάπτυξη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ−
ΣΜΟΣ

συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις
επιχειρήσεις· παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους
εργαζομένους για τη βελτίωση της δυνατότητας προ−
σαρμογής τους στις μεταβολές· προαγωγή της επιχει−
ρηματικότητας και της καινοτομίας», συγχρηματοδοτού−
μενης δημόσιας δαπάνης 80.000.000,00 ευρώ
1.1.α Κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Βελτίωση της προ−
σαρμοστικότητας των επιχειρήσεων»
Δράση 1 «Κατάρτιση εργαζομένων και προώθηση σύγ−
χρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις Επιχειρήσεις»
2. Η εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη και η ετήσια κατανομή της αποτυπώνεται στο
χρηματοδοτικό πίνακα εκχώρησης διαχείρισης του συ−
νημμένου παραρτήματος I.
3. Το συνολικό ποσόν της συγχρηματοδοτούμενης δη−
μόσιας δαπάνης των επί μέρους προσκλήσεων πράξεων
που θα εκδοθούν και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα δύναται να ανέλθει σε 80.000.000,00
ευρώ.
4. Ενδεικτικά, το προτεινόμενο προς εγγραφή έργο
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2010

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2011

2012

2013

Κατάρτιση εργαζο−
μένων και προώθηση
σύγχρονων τεχνικών
δια βίου μάθησης στις
Επιχειρήσεις

80.000.000,00

16.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

9.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

80.000.000,00

16.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

9.000.000,00

5. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται μέσω της Συλλο−

γικής Απόφασης Έργων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 5970
(4)
4η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20−11−
2008 (704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί
καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατά−
σταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013
(ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ.3 του Ν. 992/1979 (Α΄ 280)
2. Το άρθρο 39, παρ. 10 του Ν. 2065/1992 (Α΄113)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (Α΄ 200), και ειδικώ−
τερα του άρθρου 14 παρ. 4
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 131/1974 (Α΄ 320), όπως ισχύει
και ειδικώτερα του άρθρου 1 παρ. 4α.
5. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/1988) «Οργανισμός του
Υπουργείου Γεωργίας» όπως ισχύει σήμερα.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής».
8. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
9. Την αριθ. 6809/ΔΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β/2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη».
10. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα
του άρθρου 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του
Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας».
11. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως
τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24.
12. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη
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στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως
τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο 13.
13. Τη με αριθμό Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση
της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την πε−
ρίοδο προγραμματισμού 2007−2013 όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που
δεν απαιτούν τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης.
(Β 1886).
14. Τη με αριθμό 9828/21.10.2008 Απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί εκχώρησης
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−
2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.−
Π που μετονομάστηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
Αγροτικής Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 324005/09−09−
08 Κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1886).
15. Tη με αριθμό 11283/9−12−2008 (ΦΕΚ 2603/Β΄/2008)
Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδι−
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγρο−
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.)
στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του
άρθρου 6 του Ν. 3614/2007.
16. Τη με αριθμό πρωτ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ Β 2226)
Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύ−
σεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
17. Τη με αριθμό πρωτ. 1422/27.1.2009 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρό−
σκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης− φακέ−
λων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του
Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα
1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013,
για το έτος 2009».
18. Την υπ’ αριθμ. 2112/9−3−2009 απόφαση ένταξης/χρη−
ματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 1692/9−4−2010 απόφαση.
19. Τη με αρ. πρωτ. 2655/30.3.2010 Κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση κατανομής πιστώσεων κατά
Περιφέρεια για την 1η Προκήρυξη Έτους 2009 και του
ύψους παρεχόμενης ενίσχυσης ανά δικαιούχο του Μέ−
τρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007−
2013» (ΦΕΚ 429/Β΄/14.4.2010).
20. Την απόφαση αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β΄/18.1.2010) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του υφυπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ., Γ.
Ντόλιου» παρ. 3 εδ. Ββ΄
21. Την ανάγκη χορήγησης στους Νέους Γεωργούς
μεγαλύτερου ποσοστού της συνολικής οικονομικής ενί−
σχυσης με την 1η δόση, προκειμένου να διευκολυνθούν
οι δικαιούχοι του Μέτρου στην επίτευξη των δεσμευτι−
κών στόχων του προγράμματος.
22. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

15668

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20−
11−2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2497/Β/9−
12−2008) ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 25 «Επίβλεψη υλοποίησης» τροποποιείται
ως εξής:
Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού
Σχεδίου των δικαιούχων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί επι−
τόπιο έλεγχο για κάθε δικαιούχο ως προς τις εκτάσεις
και το ζωικό κεφάλαιο.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποι−
ούνται στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περι−
φερειών ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το διοικητικό
έλεγχο».
2. Το άρθρο 27 «Διαδικασία καταβολής των ενισχύσε−
ων» τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
i. Τα ποσοστά επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης
της 1ης, 2ης και 3ης δόσης καταβολής της ενίσχυσης
τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4
του άρθρου 27 τροποποιούνται αντίστοιχα σε 70%, 15%
και 15%.
Τα αναφερόμενα, σε αποφάσεις Έγκρισης πράξης που
έχουν εκδοθεί, ποσοστά των δόσεων, προσαρμόζονται
αντίστοιχα και ισχύουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης.
ii. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27 προ−
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών πραγματο−
ποιείται από το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου, σύμ−
φωνα με το άρθρο 35»
3. Το άρθρο 35 αριθμείται εκ νέου σε άρθρο 36 και
προστίθεται άρθρο 35
4. Προστίθεται το άρθρο 35 ως ακολούθως:
Άρθρο 35
Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρω−
μών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το Παράρτημα
Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού (ΕΚ) 885/2006
της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3614/2007,
εκχωρεί στις Περιφέρειες μέρος των καθηκόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)
1290/2005, για το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».
2. Οι Περιφέρειες, αναλαμβάνουν τον έλεγχο καθώς
και την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για το κα−
θεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 για τις υποχρεώ−
σεις της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013.
3. Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαι−
τούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και πα−
ρέχουν επαρκή εχέγγυα ότι:
i. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.
ii. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
iii. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.

iv. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικά, συμπε−
ριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την
έννοια των κοινοτικών κανόνων.
v. Αποδέχονται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
παρέχουν σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδι−
οτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.
vi. Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
vii. Διασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση των υπηρεσι−
ών εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις
διαδικασίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 26/ΤΕΕ/15784
(5)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες
και αργίες εργαζομένων A΄ φάσης στη Π.Ε. Σταυρού
κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2010.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄) περί κώδικος
Νομ/κής Αυτ/σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε−
ρα, β) Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νο−
μαρχ. Αυτοδ/σης Θεσ/νίκης όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
2 α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδαφ. 2 του
Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική Αυτοδ/ση και άλλες
διατάξεις», γ) του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα, δ) του άρθρου 34 παρ. 5 του
Ν. 2768/99 ε) το Π.Δ. 410/88, στ) το άρθρο 16 του
Ν.3205/2003, ζ) τη παραγρ. 7, άρθρο 25 του Ν. 2738/99.
3. Την κοινή Υπουργική απόφαση Π1β/Γ.Π.17781/17−5−
2010 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών
Εξοχών−κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος
σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» (Β 677).
4. Την Π4/ΓΠοικ.77392/24−06−2010 Κ.Υ.Α. απόφαση
«Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκη−
νώσεις».
5. Την αρ. πρωτ. 26/ΤΕΕ/15272/06−7−2010 απόφαση του
Νομάρχη Θεσ/νίκης «Έγκριση Α΄ πρόσληψης εποχικού
προσωπικού στην Παιδική Εξοχή Σταυρού».
6. Την αρ. 4/12−7−2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επι−
τροπής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που αφορά την έγκριση απασχόλησης των εργαζομένων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Α΄ φάση) κατά τις Κυριακές και αργίες στην Παιδική
Εξοχή Σταυρού.
7. Το γεγονός ότι στην Παιδική Εξοχή Σταυρού φι−
λοξενούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ηλικίας
6 −12 χρονών και ηλικιωμένοι κρίνεται απαραίτητο και
επιβεβλημένο το προσωπικό να εργάζεται και κατά τις
Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.
8. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 60.000 περίπου ευρώ (Α΄ και Β΄ φάση πρόσλη−
ψης), η οποία καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 0512 του προ−
ϋπολογισμού έτους 2010 της Παιδικής Εξοχής Σταυρού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και
εξαιρέσιμες ημέρες στην Π.Ε. Σταυρού του παρακάτω
προσωπικού ως εξής:
Α. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ (1) από 6−07 έως 22−10−2010
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2. ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (1) από 6−07 έως 30−9−2010
3. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (1) από 6−07 έως 30−9−2010
4. ΜΑΓΕΙΡΑΣ (1) από 6−07 έως 30−9−2010
5. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (1) από 6−07 έως 30−9−2010
6. ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ (6) από 6−07 έως 30−9−2010
7. ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ (2) από 6−07 έως 04−8−2010
7. ΕΡΓΑΤΕΣ (3) από 6−07 έως 30−9−2010
8. ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ (1) από 6−07 έως 28−9−2010
9. ΓΙΑΤΡΟΣ (1) από 6−07 έως 27−9−2010
10. ΦΥΛΑΚΑΣ (1) από 6−07 έως 28−9−2010
11. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ (1) από 6−07 έως 28−9−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2010
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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

30 €

-

Ƚ

¦

-

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Γ΄

50 €

¦

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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).

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

•
•

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 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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