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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ. 1/226/4584
(1)
Συμπλήρωση της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/15−3−2013 «Κα−
τανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του
ν. 2643/98 έτους 2013» (ΦΕΚ 627/Β΄/19−03−2013) από−
φασης κατανομής.

Συμπλήρωση της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/15−3−2013
«Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του
ν. 2643/98 έτους 2013» (ΦΕΚ 627/Β΄/19−03−2013)
απόφασης κατανομής. ...............................................................
Άδεια εγκατάστασης κατασκήνωσης, στη θέση «Κλη−
μάτι» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Λού−
τσας, Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, του Δήμου
Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με
δικαιούχο το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής
Τραπέζης Ελλάδος (ΤΥΠΕΤ). ................................................
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη−
ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. ..........................................................................................
Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 241816/04−04−2005
(ΦΕΚ Β΄ 427) «Πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της
βρουκέλλωσης των βοοειδών (Brucella abortus)
με το ζωντανό εμβόλιο RB−51». ..........................................
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινής και νυχτε−
ρινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για το χρονικό δι−
άστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως
31/12/2013. ..............................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 38460/Β7 απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού. ................................................. 6
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 22734 απόφαση
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων............................................................ 7

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του
ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ
212/Α/17−12−2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011)
2. Το Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» (ΦΕΚ
147/Α΄/27−6−2011).
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί−
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 3812/2009.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώ−
του του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
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Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
(ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012).
6. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου».
7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. 5262/163/26−2−2013 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες σχε−
τικά με τις εκκρεμότητες διορισμών προστατευομένων
του ν. 2643/98 προς κατανομή.
8. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/15−3−2013 (ΦΕΚ
627/Β'/19−03−2013) απόφαση κατανομής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπ'αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/
15−3−2013 «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμε−
νους του ν. 2643/98 έτους 2013» (ΦΕΚ 627/Β΄/19−03−2013)
απόφασης κατανομής, ως εξής:
Κατανέμεται (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού που τοποθετή−
θηκε με την υπ' αριθμ. 32/14.03.12 Απόφαση − Πρακτικό
της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/1998 (ΔΕ−
ΒΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ).
Κατά τα λοιπά, η υπ'αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/
15−3−2013 (ΦΕΚ 627/Β'/19−03−2013) απόφαση κατανομής,
ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αρ. Πρωτ.: 128930/1352
(2)
Άδεια εγκατάστασης κατασκήνωσης, στη θέση «Κλη−
μάτι» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Λούτσας,
Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, του Δήμου Πάργας,
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με δικαιούχο το
Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελ−
λάδος (ΤΥΠΕΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 18 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις όπως παρατά−
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 303).
β. 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 Α΄ 98).
γ. Των άρθρων 37 παράγραφος 1 και 38 παράγραφος 1
του 998/1979 «Περί προστασίας Δασών κλπ.» (ΦΕΚ Α’ 289)
δ. Των παρ. 2 και 3 άρθρου 19 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ Α΄
128), με τις οποίες ρυθμίσθηκαν τα θέματα δημιουργίας
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των κατασκηνώσεων

του άρθρου 18 του Ν. 3208/03 και διευκρινίσθηκε η έν−
νοια των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων.
2. Το υπ’ αριθ. ΠΔ 85/21−6−2012 Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.
(ΦΕΚ Α΄ 141)
3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 86/21−6−2012 Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Π.Δ.
189/5−11−2009 « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων». (ΦΕΚ Α΄ 221).
5. Την αριθ. Υ 46 (ΦΕΚ Β΄ 2101/2012) απόφαση «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου
Καλαφάτη».
6. Την αριθ. οικ. 14362/2018/7/2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο
Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β΄2166/12).
7. Τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση
2309/20.1−1.2.2006 (ΦΕΚ Β΄114) «Καθορισμός των κατα−
σκευών, εντός των κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών
του άρθρου 18 του ν. 3208/2003».
8. Την από 3−7−2012 αίτηση του Ταμείου Υγείας Προ−
σωπικού ΕΤΕ (ΤΥΠΕΤ) προς τη Δ/νση Δασών Πρέβεζας με
την οποία ζητά την έγκριση άδειας εγκατάστασης κατα−
σκήνωσης στη θέση «Κλημάτι» περιφέρειας της Τοπικής
Κοινότητας Λούτσας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβε−
ζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 3208/
03.
9. Την αριθ.1267/63/28−1−1957 απόφαση του Νομάρχη
Πρέβεζας, με την οποία παραχωρήθηκε στην τέως κοι−
νότητα Λούτσας η κυριότητα της έκτασης.
10. Την αριθ. 1934/13−10−2006 πράξη χαρακτηρισμού
του Δ/ντη Δασών Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία η
έκταση των 40.172,24 μ2 είναι δάσος και εμπίπτει στην
παρ.1 «1, 3Ι,3ΙΙΙ, 3α» του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 και των
παραγράφων 1ε, 2β, 2γ και2δ του άρθρου 4 του ν. 998/
79, όπως ισχύει.
11. Την αριθ. 1553/22−6−2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί Έγκρισης Πε−
ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου: «Παιδικών Κα−
τασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ – αύξηση δυναμικότητας από 180
άτομα σε 300 άτομα – (επέκταση νομιμοποίηση εγκατα−
στάσεων) στην περιοχή «Κλημάτι», Δ.Δ. Λούτσας, Δήμου
Φαναρίου Νομού Πρέβεζας».
12. Την αριθ. 37309/1828/11−10−2012 θετική πρόταση
της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας για την χορήγηση άδειας
εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω κατα−
σκήνωσης.
13. Την από 12/7/2012 Τεχνική Έκθεση για τις Παιδικές
Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ στη Λούτσα Πρεβέζης Του Πολ.
Μηχανικού ΤΥΠΕΤ Δ. Λαζαρίδη.
14. Το 4661/28−7−1997 Μισθωτήριο Συμφωνητικό Ακινή−
του 20ετούς διάρκειας μεταξύ της Κοινότητας Λούτσας
του Ν. Πρεβέζης και του ΤΥΠΕΤ.
15. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στο ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος), άδεια εγκατάστασης κατα−
σκήνωσης, στη θέση «Κλημάτι» περιφέρειας της Τοπικής
Κοινότητας Λούτσας, Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου,
του Δήμου Πάργας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
έκτασης 40.172,24μ2 όπως αυτή απεικονίζεται στο με
κλίμακα 1:500 και ημερομηνία 19/4/2006 τοπογραφικό
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχ/κού Στέ−
λιου Σ. Σταματίου − Κώνστα, με στοιχεία (1,112,113,114,115,
42,43,51,52,53,54,56,66,67,68,74,78,118,91,119, 92,93,94,120,121
,122,123,124,103,104,105,106,107,108,110,111,1) που θεωρήθηκε
από τον Διευθυντή Δασών Πρέβεζας και συνοδεύει το
37309/1828/ 11−10−2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πρέ−
βεζας, καθώς και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών της Δ/νσης Προστασί−
ας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται, τόσο οι κτηρια−
κές όσο και οι αθλητικές, καλύπτουν ποσοστά της έκτα−
σης των 40.172,24 μ2, μικρότερα των 15% και 10% αντί−
στοιχα, όπως απαιτεί η παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3208/
2003 και η παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3467/2006.
Η εγκατάσταση της κατασκήνωσης δεν συνεπάγεται
μεταβολή του δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί
όσο εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο εγκρίνεται
και δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις
εγκατάστασης:
1. Το ΤΥΠΕΤ θα φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζη−
μία σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης
όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασί−
ας της περιβάλλουσας βλάστησης και θα διαθέτει σε
καλή λειτουργία τα απαραίτητα μέσα πυρασφάλειας −
πυροπροστασίας
2. Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή ή
αθλητική εγκατάσταση που πρόκειται να δημιουργηθεί
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της δασικής υπηρεσί−
ας, τηρούμενης της προϋπόθεσης ότι οι επιτρεπόμενες
κατασκευές να μην υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση
στο διηνεκές τα προβλεπόμενα όρια για τις εκτάσεις
που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας.
3. Να τηρηθούν πιστά οι περιβαλλοντικοί όροι της
δραστηριότητας, όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. 1553/22−
6−2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)
του έργου.
4. Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
5. Η παρούσα άδεια χορηγείται για όσο διάστημα ισχύ−
ει η δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί
ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός
για τον οποίο δίνεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν
οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς
άλλες διατυπώσεις ως δασικού χαρακτήρα έκταση, υπό
την εποπτεία της δασικής Αρχής (για να τη διαχειρι−
στεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας) και
η απόφαση παύει να ισχύει.
6. Εφόσον το ΤΥΠΕΤ θελήσει να συνεχίσει τη δρα−
στηριότητά του πέραν της ημερομηνίας λήξης του
μισθωτηρίου συμβολαίου, οφείλει σε εύλογο χρονικό
διάστημα και πριν τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου
της έκτασης να προβεί στη σύνταξη νέου, το οποίο θα
καταθέσει στη Δ/νση Δασών Πρέβεζας, για την έκδοση
τροποποιητικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση
η παρούσα άδεια ανακαλείται.
7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η
δραστηριότητα, το ΤΥΠΕΤ οφείλει να απομακρύνει τις
εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης
και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν

τηρηθεί, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις του άρθρου 71
του Ν. 998/79.
8. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει το ΤΥΠΕΤ από την
εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπομένων εγκρίσεων
ή αδειών.
9. Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολ−
λο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει η Δ/νση Δασών
Πρέβεζας, ως η αρμόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία
και αντίγραφό του θα μας υποβάλλει.
10. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω,
ανατίθεται στη Δ/νση Δασών Πρέβεζας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ.: Δ28/Γ/οικ.9216/919
(3)
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρε−
σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4052 (ΦΕΚ 41/Α)
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες
διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
5. Την υπ' αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β')
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την υπ' αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268Β') Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
7. Την υπ' αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β')
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
δ. Την υπ' αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ37Β') Τρο−
ποποίηση της Γ.Π:Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β') Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
9. Τις εισηγήσεις: 1021/11−2−13 του Περιφερειάρχη Θεσ−
σαλίας και 645/22−2−2013 της Κοινωνικής Συμβούλου της
Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ.δ' του
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86Α') «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α)».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. α΄ του Ν.
3895/2010 (ΦΕΚ 206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».
13. Την υπ' αριθ. 1251/11−03−2013 Γνωμοδότηση της Επι−
στημονικής Επιτροπής του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστο−
ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας, με θετική γνωμοδότηση για τους φορείς.
14. Το Π.Δ.71 /2012 (ΦΕΚ 124Α') «Διορισμός Υπουργών».
15. Την με αρ. οικ. 14362/20(2) Απόφαση (ΦΕΚ1266/Β΄/
19−7−2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο
Παναγιωτόπουλο».
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1) Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων.
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1) Ελληνική Μέριμνα − Παιδική Στέγη Λάρισας.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1293/39319
(4)
Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 241816/04−04−2005
(ΦΕΚ Β΄ 427) «Πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της
βρουκέλλωσης των βοοειδών (Brucella abortus) με
το ζωντανό εμβόλιο RB−51».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/1992 (ΦΕΚ
Α΄ 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για
την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από
λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
2) Το Π.Δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252) περί όρων υγειονομι−
κού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών
ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και
72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3) Την υπ’ αριθ. 2002/598/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής
της 15ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την έγκριση εμβολίων
κατά της βρουκέλλωσης των βοοειδών στο πλαίσιο της
Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4) Την υπ’ αρ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ Β` 2094) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χαρακόπουλο Μάξιμο».
5) Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του
προγράμματος προβλέπονται και μπορούν να καλύπτο−
νται από τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑ 5329−Φ29/110),
σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες κοινές υπουργικές
αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.
6) Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την ανά−
γκη εξυγίανσης και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής
οικονομίας καθώς και την ανάγκη για την προστασία
του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
7) Την από 22/03/2013 σχετική εισήγηση της Διεύθυν−
σης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την ανάγκη εφαρ−
μογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 241816/04−04−2005 από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (ΦΕΚ Β` 427) «Πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της
βρουκέλλωσης των βοοειδών (Brucella abortus) με το
ζωντανό εμβόλιο RB−51», ως εξής:
α) το άρθρο 2 αντικαθίσταται με: «Το πρόγραμμα
εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις Περιφερειακές Ενότη−
τες Θεσσαλονίκης, Πέλλας και στο Δήμο Ελασσόνας
της ΠΕ Λάρισας, από τα τμήματα κτηνιατρικής των ΠΕ,
ως πρόσθετο μέτρο υποστήριξης του προγράμματος
εκρίζωσης της νόσου».
β) το άρθρο 3 αντικαθίσταται με: «Τα τμήματα κτη−
νιατρικής των ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Λάρισας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του
κεφάλαιου Α` Γενικές Διατάξεις της ΥΑ με αριθ. 258734/
17−07−2007 (ΦΕΚ Β΄ 427)».
Η παρούσα ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής
της και εφεξής μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με
άλλη Υπουργική Απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 241816/04−04−2005 ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 297
(5)
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερωριακής
εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών, νυχτερινής και νυχτερινής εργασί−
μων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής για το χρονικό διάστημα από τη δη−
μοσίευση της παρούσας έως 31/12/2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1, Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. 5' του Ν. 3852/
2010 Κ.Δ.Κ.Κ. που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του
Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπάλληλων» (ΦΕΚ 143/28.06.2007/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/ (ΦΕΚ
226/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 12 του Ν. 2503/
1997
5. Την αρ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011».
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11720/9985 − 7.3.2013 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων περί καθιέ−
ρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ΦΕΚ 707/Β/2013),
7. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων
που μισθοδοτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4024/2011
ανέρχεται σε 172 άτομα.
8. Το γεγονός ότι οι ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού του Δήμου κατά τις απονευματινές ώρες
και κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για το
έτος 2013,
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών,
εκτάκτων, επειγουσών και όλως απρόβλεπτων αναγκών
υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
απογευματινής Κυριακών και αργιών, νυχτερινής και
νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου
και συγκεκριμένα:
− Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου,
− Στους Διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου που απα−
σχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονο−
μικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της αυξημένης
εργασίας λόγω συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτή−
των του Δήμου, αλλά και λόγω πολιτιστικών, αθλητικών,
κοινωνικών εκδηλώσεων, και ιδιοκτητών καταστημάτων
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υγειονομικού εν διαφέροντος αλλά και διευθέτηση ερ−
γασιών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν στο σύνηθες
ωράριο των υπηρεσιών, λόγω της εξυπηρέτησης του
κοινού (σύνταξη ισολογισμών, απολογισμός τακτοποί−
ηση ταμείου, εκκαθάριση δημοτολογίων ενόψει του
εθνικού δημοτολογίου κ.λπ.).
Στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προγραμ−
ματισμού για ερνασίες όπως την οργάνωση εθελοντι−
κής αιμοδοσίας έρευνες συνθηκών διαβίωσης, εκτέλεση
εισαγγελικών παραγγελιών, κατ’ οίκον επισκέψεις σε
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, συμμέτοχη σε εράνους
επισκέψεις και συνοδείες σε νοσοκομεία, προγράμματα
πρόληψης και αγωγής υγείας σε εργαζόμενους συμβου−
λευτική στήριξη κ.λ.π.
− Στους απασχολούμενους στην Υπηρεσία Καθαριό−
τητας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών
καθαριότητας της πόλης.
− Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου για την
συντήρηση των χώρων πρασίνου.
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους
2013, στον όποιο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώ−
σεις ποσού 17.534 € στους αντίστοιχους Κ.Α. 10−6012.001,
20−6012, 001,30−6012.001, 35−6012.001, 50−6012.001, 10−
6022.001, 15−6022.004, 20−6022.001, 30−6022.001, 35−
6022.001, 20−6042.001, 35−6042,001 και δεν θα υπερβαίνει
κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων
πιστώσεων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 172 υπαλ−
λήλων του Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2013 για είκοσι (20)
ώρες κατ' ανώτερο όριο ανά υπάλληλο μηνιαίως και
δεκαέξι (16) ώρες κατ' ανώτερο όριο ανά υπάλληλο μηνι−
αίως για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, όσων υπηρετούν
στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην αριθμ. 19/2013
απόφαση του Δ.Σ. για την κατ' εξαίρεση λειτουργία, με
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα στο ανωτέρω εισηγητικό.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Βαρβάρα, 3 Απριλίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. 38460/Β7 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 738/τ.Β΄/1.4.2013, στη σελί−
δα 12663, στην Ειδίκευση: Διαπολιτισμική Νοσηλευτική,
προστίθεται ο εκ παραδρομής παραληφθείς πίνακας Γ΄
και Δ΄ εξαμήνου, ως εξής:

14806

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γ΄ Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ειδίκευσης

ECTS

Διαπολιτισμική
Νοσηλευτική

7

Μεταπτυχιακή
διπλωματική
εργασία

20

Εκπαίδευση και Δι−
απολιτισμική υγεία

5

Άσκηση (β΄ μέρος)

10

Πολιτική Υγείας

4

Κοινωνιολογία της
υγείας μεταναστών
και προσφύγων

4

Κλινική άσκηση
(α΄ μέρος)

10

Σύνολο ECTS

30

Γενικό Σύνολο

(7)
Στην αριθμ. 22734 απόφαση του Υφυπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 757/τ.Β΄/3.4.2013, στη σελίδα
12822, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
3

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

4500

15610

796,11

16406,11

3500

15610

796,11

16406,11

4700

20962

1069,06

2031,06

4700

20962

1069,06

22031,06

Στο ορθό:
3

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Από το εσφαλμένο:
6
Σύνολο ECTS

30

120

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στο ορθό:
6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14807

14808

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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