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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. Υ4α/ΓΠ/31914 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/81673/2013 υπουργικής 

απόφασης με περιεχόμενο: «Κατάργηση ιατρικού 
τμήματος και μεταφορά θέσεων με το προσωπικό 
που τις κατέχει» (ΦΕΚ 54/Β/2014).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3, παράγραφος 5 του N. 1579/1985 (ΦΕΚ 

217/Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 12 του N. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α΄) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Της Υ10δ/οικ. 97174/18.10.2013 (ΦΕΚ 2760/Β΄) υπουρ−
γικής απόφασης σε συνδυασμό με την αριθμ. 101656/
04.11.2013 μεταγενέστερη εκδοθείσα Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας.

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις αριθμ. 28/05.08.2013, 31/30.10.2013, 36/11.03.2014 
αποφάσεις του ΚΕ.Σ..Υ.ΠΕ., καθώς και τις υπ’ αριθ. ΕΜΠ. 
71/2013, 5537/2014, 16093/2014 εισηγήσεις του Διοικητή 
της 4ης ΥΠΕ, αποφασίζουμε:

Στην αριθμ. Υ4α/81673/2013 υπουργική απόφαση επέρ−
χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το Κεφάλαιο Β3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής 

Βιοπαθολογίας του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων 
Θεσσαλονίκης μεταφέρονται και προστίθενται στο κά−
τωθι Νοσοκομείο υποδοχής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 
ΜΕΤΑΦ. 
ΘΕΣΕΩΝ

Ιατρικής
Βιοπαθολογίας

Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
(οργανική μονάδα της έδρας 

του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γ.Ν.Θ. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» − Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»)

5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 5

2. Το Κεφάλαιο Β2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πέντε (5) υφιστάμενες οργανικές θέσεις ειδικευ−

μένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης μαζί 
με το προσωπικό που τις κατέχει, κατανέμονται ως 
ακολούθως: Οι τέσσερις (4) εξ αυτών μεταφέρονται 
και προστίθενται στην οργανική μονάδα της έδρας του 
ενιαίου ΝΠΔΔ «Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» − Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και η μία 
(1) μεταφέρεται και προστίθεται στον Οργανισμό του 
ΠΡΩΤΟΥ ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει 
ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
   Αριθμ. Υ4α/οικ. 92957 (2)
Μεταφορά θέσεων ειδικευομένων Ιατρών στο ΓΟΝΚ 

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1579/1985 

(ΦΕΚ 217/Α΄/1985) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανά−
πτυξη του ΕΣΥ».

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.77292/14.8.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 
2090/Β΄/2013) «Μεταφορές τμημάτων και θέσεων προ−
σωπικού, από το Παράρτημα του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑ−
ΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ στο ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ−
ΓΥΡΟΙ».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της 38ης/5.5.2014 Συνε−
δρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

5. Το αριθμ πρωτ. 29190/4.12.2013 έγγραφο της Διοί−
κησης της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, αποφασίζουμε:

Δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Γα−
στρεντερολογίας του Παραρτήματος του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (η σύσταση των θέ−
σεων έχει γίνει με την αριθμ. πρωτ. Α3β/1286/1987 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ 40/B΄/1987), μεταφέρονται και προστίθενται στον 
οργανισμό του ΓΟΝΚ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Δ.ΥΓ2/οικ.98941 (3)
Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) 

για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής 
τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολο−
γίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν.Δ. 181/1974 

«περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Α΄ 347), 
οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 19 του Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χω−
ριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 231).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152).

4. Το Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του μέρους 1 παρ. 1.4.4 β της κοι−
νής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 1014 ΦΟΡ (94)/ 
25.01.2001 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Β΄ 
216/06.03.2001).

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ−
ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (218η 
συνεδρίαση στις 12.07.2013).

7. Τα πρακτικά της 281ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (281η Συ−
νεδρίαση στις 16.5.2014).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για 
ακτινογραφικές εξετάσεις σε τιμές Air Kerma στην 
επιφάνεια εισόδου της δέσμης στον ασθενή, συμπε−
ριλαμβανομένης της ακτινοβολίας οπισθοσκέδασης − 
Entrance Surface Air Kerma (ESAK) ως εξής:

Ακτινογραφικές εξετάσεις ESAK (mGy)
Κεφαλής ΟΠ/ΠΟ 3,7
Κεφαλής Πλάγια 2,8
Θώρακος ΟΠ 0,35
Θώρακος Πλάγια 1,35
Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής 
Στήλης 1,75

Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής 
Στήλης (ΠΟ) 7,0

Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής 
Στήλης (Πλάγια) 16,0

Λεκάνης−Ισχύων 6,0
NOK 6,5

2. Καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για 
εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε τιμές Ογκομετρι−
κού Δείκτη Δόσης Αξονικής Τομογραφίας (CTDIvol) και 
Γινομένου Δόσης−Μήκους Σάρωσης (DLP), ως εξής:

Εξετάσεις Αξονικής 
Τομογραφίας CTDIvoI (mGy) DLP

Κεφαλής 67 1055
Σπλαχνικό κρανίο 52 605
Έσω ους 63 355
Θώρακος 14 480
Άνω/κάτω κοιλίας 16 760
Θώρακος και Άνω/κάτω 
κοιλίας 17 1020

Οσφυϊκής Μοίρας 
Σπονδυλικής 35 725
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3. Καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για 
οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις σε τιμές Air 
Kerma στο άκρο του κατευθυντήρα της ακτινολογικής 
λυχνίας (Ki), ως εξής:

Οδοντιατρικές ακτινο−
γραφικές εξετάσεις Ki (mGy)

Απεικόνιση 
με φιλμ

Ψηφιακή 
απεικόνιση

Άνω Γομφίοι 3,70 1,20
Κάτω τομείς 2,35 0,65

4. Καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για 
διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας ως εξής:

Επεμβατική 
Καρδιολογία

Συνολικός 
χρόνος 

ακτινοσκόπησης 
(min)

Συνολικό 
γινόμενο Kerma−

επιφάνειας − 
KAP (Gycmz)

Στεφανιογραφία 6 55
Αγγειοπλαστική 
στεφανιαίας 
αρτηρίας(1)

18 130

Τοποθέτηση 
βηματοδότη 7 35

Κατάλυση με 
ραδιοσυχνότητες 
(RF ablation)

40 145

Ακτινοσκοπικός 
ρυθμός δόσης εισό−
δου σε ομομοίωμα(2)

29 mGy/min (για οπτικό πεδίο 
ενισχυτή εικόνας (FOV), 20−25cm)

Δόση εισόδου ανά 
λήψη − frame (CINE) 
σε ομοίωμα(2)

0,23 mGy/fr (20−25cm FoV)

(1): Συμπεριλαμβάνονται όλες οι θεραπευτικές διαδι−
κασίες, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί ή όχι 
διαγνωστική στεφανιογραφία.
(2): Συνθήκες μέτρησης: Ομοίωμα νερού πάχους 20cm, 
απόσταση εστίας−δοσιμέτρου 60cm, ελάχιστη απόστα−
ση ομοιώματος−ανιχνευτή εικόνας.

5. Ευθύνη για την εφαρμογή των Διαγνωστικών Επιπέ−
δων Αναφοράς σε κάθε εργαστήριο έχει ο υπεύθυνος 
του εργαστηρίου και ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας. 
Σε περίπτωση συστηματικής υπέρβασης των Διαγνω−
στικών Επιπέδων Αναφοράς, το εργαστήριο πρέπει να 
προβεί σε σχετική διερεύνηση και λήψη των απαραί−
τητων μέτρων στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της 
δόσης των εξεταζομένων − ασθενών. Η διερεύνηση και 
η λήψη μέτρων υπόκεινται σε έλεγχο από την ΕΕΑΕ. 
Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς επανεξετάζονται 
και επανακαθορίζονται − εφόσον απαιτείται − από την 
ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

    F
 Αριθμ. 2131 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1240/14.08.2014 απόφασης 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για 
τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη 
Μεσόγειο θάλασσα.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 
20ής Νοεμβρίου 2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συ−
στήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοι−
νής Αλιευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Καν. (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013.

5. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
αριθμ. Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφασή της όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

6. Τα άρθρα 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 
200/Α΄/27.08.1998) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/ 
30.07.1999) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμι−
ση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», 
το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/08.10.2001) 
«Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστη−
ριότητας και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 
249/Α΄/16.11.2006) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

7. Το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείρι−
ση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

8. Το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2010) «Αποκέ−
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικό−
τητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι−
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».

9 Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) «Βελτίωση επι−
χειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή− Σή−
ματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα 
το σημείο 4 του άρθρου 242.
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10. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις−Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα−Τροπο−
ποΙηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 1.

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και το Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

12. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.06.2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 
(ΦΕΚ 160/Α΄/10.08.2012).

13. Το Π.Δ. 174/10.12.2013 (ΦΕΚ 277/Α΄/17.122013 «Ρύθμιση 
χρήσης Διχτύων αλιείας».

14. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄/10.06.2014) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. 263857/21.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1639/29.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικής Υπηρεσίας 
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 282966/09.07.2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/ 
13.07.2007) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του Κανο−
νισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ−
μία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

17. Την αριθμ. 2058/23.07.2008 (ΦΕΚ 1563/Β΄/06.08.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση «σύστημα Δημοσιονομικών 
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013».

18. Την αριθμ. 341509/26.112008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/01.12.2008) 
κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότη−
τες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ».

19. Την αριθμ. 37501/04.03.2009 (ΦΕΚ 485/Β΄/17.02.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας 
Δαπάνης στον Ο Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέ−
τρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π ΑΛ. 2007−2013 και της Δρά−
σης 1 "Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων", του μέτρου 
4.2. του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2000−2006 από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

20. Την αριθμ. 1676/26.06.2009 (ΦΕΚ 1867/Β΄/03.09.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΛ. στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας».

21. Την αριθμ. 1871/25.10.2010 (ΦΕΚ 1741/Β΄/05.11.2010) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτο−
φυλακίου με την επωνυμία ΕΝΑΛΙΟ».

22. Την αριθμ. 1197/2011 (ΦΕΚ 1165/8/08.06.2011) κοινή 
υπουργική απόφαση για τον καθορισμό διαδικασιών 
υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών 
ενισχύσεων στους Δικαιούχους για το Μέτρο 1.3 
«Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότη−
τας των αλιευτικών εργαλείων του Άξονα Προτεραιό−
τητας 1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007 − 2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

23. Την αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β΄/23.10.2008) 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Την αριθμ. 656/12.3.2008 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ για την κατανομή Δημόσιας 
Δαπάνης στα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

25. Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν 
κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 − 2013.

26. Τα συμπεράσματα της από 25.02.2014 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ 2007−2013.

27. Οτι το πεπερασμένο χρονικό διάστημα που απομέ−
νει για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 
με την αναγκαιότητα διάθεσης ικανού χρονικού διαστή−
ματος για την υλοποίηση των Πράξεων που θα ενταχθούν 
προς χρηματοδότηση και σύμφωνα με τα σημεία 2 και 
3 του άρθρου 9 της 1197/2011 κοινής υπουργικής απόφα−
σης, επιβάλλουν η αξιολόγηση των αιτημάτων που θα 
υποβληθούν στο πλαίσιο της Παρούσας να είναι άμεση.

28. Το υπ' αριθμ. 227/05.03.2014 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων του ΕΠΑΛ προς την 
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί επιλεξιμότητας 
των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η 
υπ' αριθμ. 10797/ΕΥΘΥ/312/07.03.2014 απάντησή της.

29. Την από 1.7.2014 απάντηση της Ε.Υ.Δ. ΕΠ.ΑΛ. στο 
από 26.06.2011 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ 
σχετικά με παρατηρήσεις−επισημάνσεις, για θέματα αρ−
μοδιότητα της, επί του σχεδίου της απόφασης.

30. Την αριθμ. 2843/08.07.2014 απάντηση της Δι−
εύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Υ.Ν.Α. στο με αριθμ. 
820/03.07.2014 έγγραφο της ΕΥ ΕΦΔ ΕΠΑΛ σχετικά με 
παρατηρήσεις−επισημάνσεις για θέματα αρμοδιότητα 
της επί του σχεδίου απόφασης.

31. Την αριθμ. 1240/14.08.2014 Απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

32. Το γεγονός του αυξημένου ενδιαφέροντος εκ μέ−
ρους των πλοιοκτητών στις κατά τόπους Υπηρεσίες 
Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την υποβολή 
προτάσεων και την ανάγκη διεύρυνσης των υφιστάμε−
νων χρονικών ορίων για τη συμμετοχή τους στο Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 1240/14.08.2014 (ΦΕΚ 2335/B΄/ 
29.08.2014) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και 
επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων» ΜΕΤΡΟ 1.3 του 
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, ως προς την προθεσμία υπο−
βολής αιτήσεων ενίσχυσης, από τους ενδιαφερόμενους 
πλοιοκτήτες, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. 

Ως εκ τούτου το άρθρο 6 της αριθμ. 1240/14.08.2014 
Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης − Χρηματοδότησης

Οι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης − Χρηματο−
δότησης στο πλαίσιο της παρούσας υποβάλλουν Αίτηση 
και σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στις κατά 
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τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, λαμβάνοντας σχε−
τικό αριθμό πρωτοκόλλου, από την ημερομηνία δημο−
σίευσης της παρούσας και το αργότερο μέχρι 28..11.2014 
Η προαναφερόμενη ημερομηνία δύναται να παραταθεί 
με την έκδοση σχετικής πράξης από τον Ειδικό Γραμ−
ματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1240/ 
14.08.2014 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014

Ο Ειδικός Γραμματέας 
Διοικητικού Τομέα Κοιν. Πόρων και Υποδομών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
   F 

 Αριθμ. 121/2014 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Δια−
χείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−

ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − βαθμολόγιο − 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 21393/22.5.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού» (ΦΕΚ Β΄ 747).

3. Το γεγονός ότι το ύψους της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2015, προβλέ−
πεται να ανέλθει στο ποσό των 10.537,68 ευρώ περίπου. 
Το ποσό θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστω−
ση δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2015 που είναι 
σε βάρος του έργου «Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007−2013», αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας για δεκατρείς υπαλλήλους του Φορέα 
Δια χείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού για 
το έτος 2015, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2015.

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φο−
ρέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μου−
στού για το έτος 2015 είναι:

ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ Αριθμός Υπαλλήλων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ για το έτος 
2015 (αριθμός υπαλλήλων 
* αριθμός μηνών * αριθμός 

ωρών ανά μήνα)

Περιγραφή 
εκτίμησης υπερωριών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4 4*12*16 = 768

Τέσσερις (4) υπάλληλοι 
για την περίοδο Ιαν.2015−

Δεκ.2015, για εργασία 
16 ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης μηνιαίως 

(2 ημέρες)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ/ΦΥ−
ΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5 5*12*16 = 960

Πέντε (5) υπάλληλοι για 
την περίοδο Ιαν.2015−
Δεκ.2015, για εργασία 
16 ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης μηνιαίως 

(2 ημέρες)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ−

ΣΙΟΤΗΤΑΣ
4 4*12*16 = 768

Τέσσερις (4) υπάλληλοι 
για την περίοδο Ιαν.2015−

Δεκ.2015, για εργασία 
16 ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης μηνιαίως

(2 ημέρες)
ΣΥΝΟΛΟ 13 2.496

Η ως άνω απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες είναι εντελώς 
απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

Πρόγραμμα επόπτευσης φύλαξης:
Ο Φορέας Διαχείρισης και συγκεκριμένα το Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης στελε−

χώθηκε τον Απρίλιο του 2011, με πέντε άτομα (Φύλακες / Ειδικοί Δασικής Προστασίας) με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των πα−
ράνομων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους. 
Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα.
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Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγρο−
τοπική περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης με τα μέσα που 
διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο φύλαξης/προστασίας λόγω του ότι σε αυτό 
συνέβαλε η συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση 
και συνεργασία των φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα 
όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, όπως:

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, Θηροφυ−
λακή, Αστυνομία.

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί βασική αρμοδιό−
τητα των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης τόσο στις 
ορεινές περιοχές του Πάρνωνα όσο και στις πεδινές. 
Η περίοδος επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές ξεκινάει 
από αρχές Μαΐου και λήγει τέλος Οκτωβρίου. 

Κατά τους μήνες αυτούς διαμορφώνεται κατάλληλα 
ο εξοπλισμός των οχημάτων φύλαξης με βυτία πυρό−
σβεσης, χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες 
κατάσβεσης.

Οι φύλακες έχουν καθημερινή και συνεχή επαφή με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Αρκαδίας και Λακωνίας), 
μέσω ασυρμάτων, και έτσι καταφέρνουν να ειδοποιούν 
έγκαιρα σε περίπτωση φωτιάς καθώς και να επικουρούν 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας ή Λακω νίας στο 
έργο της, περιπολώντας σε περιοχές που δεν υπήρχαν 
περιπολίες της υπηρεσίας. 

Στα περισσότερα περιστατικά η κατάσβεση γινόταν 
από κοινού, και σε αρκετά γινόταν αποκλειστικά από 
τους φύλακες του Φ.Δ. 

Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Επόπτευσης, στην πλει−
οψηφία των περιπτώσεων, εργάζονται υπερωριακά ώστε 
να βοηθούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την δι−
άρκεια των κατασβέσεων των πυρκαγιών όποτε αυτό 
απαιτηθεί.

Η Προστατευόμενη Περιοχή του όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού κατά την τουριστική περίοδο του 
καλοκαιριού και των αργιών στην διάρκεια του έτους 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι περιπολίες που διενερ−
γούνται από το Τμήμα Επόπτευσης κρίνονται αναγκαίες 
και τα σαββατοκύριακα ή αργίες.

Πρόγραμμα παρακολούθησης:
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί εκτεταμένο πρό−

γραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέ−
τρων στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 
92/43 και 2009/147. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί συνεχόμενες 
ημέρες παρουσίας στο πεδίο, με το προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης να υποχρεούται να βρίσκεται στο 
πεδίο μαζί με τους αναδόχους των προγραμμάτων κα−
ταγραφής και παρακολούθησης ώστε να εκπαιδευτεί 
στην καταγραφή και παρακολούθηση σύμφωνα με την 

απαίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλ−
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013» και τις υποχρε−
ώσεις των αναδόχων που αναφέρονται στη διακήρυξη 
του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού Παρακολούθησης 
(266/26.3.2013), υπάρχει ανάγκη απασχόλησης και τα 
σαββατοκύριακα, τόσο για τον έλεγχο των αναδόχων 
όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης:
Η περιβαλλοντική ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού 

αλλά και των επισκεπτών της περιοχής σε θέματα που 
συνδέονται με την προστασία του φυσικού πλούτου 
της προστατευόμενης περιοχής, αποτελεί ένα βασι−
κό εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης 
προκειμένου κάτοικοι και επισκέπτες να εξοικειωθούν 
με την ιδέα της προστατευόμενης περιοχής, με τους 
κανονισμούς και τους όρους που τη διέπουν και με τους 
στόχους που τίθενται για α) την προστασία και διατή−
ρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς β) τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι αρμόδιος για τρία Κέ−
ντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (στο Άστρος, τον 
Άγιο Πέτρο και την Καστάνιτσα Αρκαδίας) τα οποία 
απευθύνονται κυρίως σε μη εξειδικευμένο κοινό και σε 
επισκέπτες κάθε ηλικίας. Κύριος στόχος είναι η ενη−
μέρωσή τους για τη σημασία της προστατευόμενης 
περιοχής, για τις αξίες και τις φυσικές λειτουργίες της 
και για την πανάρχαια και αδιάλειπτη ανθρώπινη πα−
ρουσία στον Πάρνωνα.

Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φο−
ρέα Διαχείρισης υλοποιούνται προγράμματα ξενάγησης 
και είναι επισκέψιμα εργάσιμες ημέρες, αλλά και σαβ−
βατοκύριακα και αργίες κατόπιν ραντεβού, για απλές 
επισκέψεις ή επισκέψεις σχολείων στο πλαίσιο της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πέραν των μεμονωμέ−
νων επισκεπτών και των μαθητών, πραγματοποιούνται 
προγραμματισμένες επισκέψεις από ομάδες εντός της 
προστατευόμενης περιοχής κατά τη διάρκεια του έτους 
που αφορούν: α) ξενάγηση στα κέντρα ενημέρωσης, 
β)  περιήγηση στην προστατευόμενη περιοχή, ή και 
γ) επίσκεψη στο πεδίο για παρατήρηση και γνωριμία 
με τη φύση.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άστρος, 11 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ
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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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