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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1443
10 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.40250/5807
(1)
Τροποποίηση της 13948/1902/2014 (Β΄ 633) Yπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. «Υπάλληλοι — εξεταστές για την
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υπο−
ψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτο−
σικλετών και αυτοκινήτων».

Τροποποίηση της 13948/1902/2014 (Β΄ 633) Yπουργι−
κής απόφασης υπ’ αριθμ. «Υπάλληλοι — εξεταστές
για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδη−
λάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων». ...................
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύν−
σεων και προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις
βάρος του Mohamad Reda Sadek. ..................................
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις
βάρος των SURDU ΙΟΑΝ του GHEORGHE και της
ΜΙΤΑ και CALDARAR ΙΟΑΝ του DANCIU και της
LINA............................................................................................................
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις
βάρος του RADEV RADI του DIMITROV και της
GERGINA................................................................................................
Επαναφορά υπαλλήλου στη θέση που κατείχε στο
ΕΤΕΑ πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα. ..............................
Συμπλήρωση – τροποποίηση της απόφασης καθορι−
σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί−
νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας. .........................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινών, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών με αμοιβή των
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν−
θίας για το έτος 2015. ................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 21491/02.06.2015
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1230/23.06.2015 (τ.Β΄). 8
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. απόφ. 283/2015
του Δημάρχου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1291/Β΄/29.6.2015. .................. 9

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως ισχύει,
β) του Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγί−
ες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009
και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»,
όπως ισχύει, ιδίως της παραγράφου 3.2.2. του Παραρ−
τήματος IV.
γ) του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) «Προσαρμογή της ελληνι−
κής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και
την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών
οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και
της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες
2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004
και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9

15634

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε) του άρθρου 2 «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» του Π.δ. 24/2015
(Α΄ 20),
στ) του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ζ) του Π.δ. 27/2015 (Α΄ 31) «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών»,
η) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
θ) της υπ’ αριθμ. Υ144/2015 (Β΄ 483) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη»,
ι) της υπ’ αριθμ. οικ. 26398/28−7−2015 (ΥΟΔΔ 315) από−
φασης «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Την ανάγκη τροποποίησης των διαδικασιών εκπαί−
δευσης και εξέτασης νέων υπαλλήλων — εξεταστών,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη
διεξαγωγή των πρώτων έξι σειρών εκπαίδευσης το 2014.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση α, της παραγράφου 4 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης
κατηγορίας (A, C, D ή CE κατά περίπτωση).
2. Η περίπτωση γ, της παραγράφου 4 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έχουν συμπληρώσει τρία τουλάχιστον έτη ως εξε−
ταστές δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για
την κατηγορία Β ή είναι κάτοχοι της συγκεκριμένης
κατηγορίας άδειας οδήγησης για πέντε (5) τουλάχιστον
έτη ή έχουν υποστεί θεωρητική και πρακτική αξιολόγη−
ση ικανότητας οδήγησης επιπέδου ανώτερου από αυ−
τού που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης
(όπως με την κατοχή, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).
3. Η περίπτωση β, της παραγράφου 4 του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης υπαλλήλων−
εξεταστών «Μοτοσικλετών» και «Ελαφρών Οχημάτων»
έχουν διάρκεια το κάθε ένα πέντε (5) ημέρες. Προγράμ−
ματα που απευθύνονται σε υπαλλήλους−εξεταστές, οι
οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα
αρχικής κατάρτισης οποιασδήποτε κατηγορίας, έχουν
διάρκεια τρεις (3) ημέρες. Ειδικά, για την ανάδειξη εξε−
ταστών «Ρυμουλκούμενων», η διάρκεια του προγράμ−
ματος καθορίζεται σε δύο (2) ημέρες. Την τελευταία
ημέρα κάθε προγράμματος αρχικής κατάρτισης πραγ−
ματοποιείται θεωρητική και πρακτική εξέταση, ενώ την
τελευταία ημέρα των υπολοίπων προγραμμάτων, πραγ−
ματοποιείται μόνο θεωρητική εξέταση».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5.α. Με το πέρας κάθε προγράμματος κατάρτισης οι
υποψήφιοι εξεταστές υποβάλλονται σε θεωρητική και
πρακτική εξέταση εφόσον απαιτείται, προκειμένου να
αποδεικνύουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, κατα−

νόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.» β. Στη θεωρητική
εξέταση επιτυχών θεωρείται ο υπάλληλος ο οποίος
επιτυγχάνει χαρακτηρισμό αξιολόγησης «ΑΡΙΣΤΗ», σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
ΔΙΕΚ/Α/Φ.3/48310/1991 (Β΄ 8/1992), όπως ισχύει.
γ. Η πρακτική εξέταση πραγματοποιείται με εκπαι−
δευτικό όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας, το οποίο
οδηγεί εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών. Στην περίπτω−
ση που πρόκειται για πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης
«Ελαφρών Οχημάτων» στο εκπαιδευτικό όχημα κατη−
γορίας Β, πέραν του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
επιβαίνουν ο υποψήφιος εξεταστής και ο εξεταστής.
Στην περίπτωση που πρόκειται για πρόγραμμα αρχικής
κατάρτισης «Μοτοσικλετών» στο όχημα που συνοδεύ−
ει την εκπαιδευτική μοτοσικλέτα κατηγορίας Α, πέραν
του άλλου εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών επιβαίνουν
ο υποψήφιος εξεταστής και ο εξεταστής.
Ο υποψήφιος διενεργεί μια πλήρη δοκιμασία προσό−
ντων και συμπεριφοράς, δίνοντας όλες τις εντολές και
διενεργώντας τους αναγκαίους ελέγχους, προκειμένου
να διαπιστώνεται ότι αντεπεξέρχεται επιτυχώς στα κα−
θήκοντα Α΄ και Β΄ εξεταστή. Για την πρακτική εξέταση
χρησιμοποιείται το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης Υπο−
ψηφίου Εξεταστή του Παραρτήματος, το οποίο συμπλη−
ρώνεται από τον παριστάμενο εξεταστή. Η δοκιμασία
θεωρείται επιτυχής εφόσον ο υποψήφιος εξεταστής
πραγματοποιεί έως δύο (2) σφάλματα στην «Τήρηση
υποχρεώσεων Β΄ Εξεταστή» και έως τρία (3) σφάλματα
στην «Τήρηση υποχρεώσεων Α΄ Εξεταστή».»
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η επιμόρφωση των παραγράφων 2 και 3 πραγματο−
ποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Δύναται, να πραγματοποιείται με ειδικά επιμορφωτικά
προγράμματα, με την μορφή ειδικής ενημέρωσης, καθώς
και ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.»
6. Στο άρθρο 5 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5
ως εξής:
«3. Υπάλληλοι − εξεταστές οι οποίοι πιστοποιούνται
για τη συμμετοχή τους στο κύριο έργο της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2, συμμετέχουν υποχρεωτικά στο έργο αυτό
και δεν συμμετέχουν στο βοηθητικό έργο εξέτασης υπο−
ψηφίων οδηγών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο
(2) ετών, από το πέρας της συμμετοχής τους.
4. Υπάλληλοι − εξεταστές οι οποίοι υπόκεινται και
ολοκληρώνουν την περιοδική επιμόρφωση σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3, συμμετέχουν υποχρεωτικά
στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφο−
ράς και δεν συμμετέχουν στο βοηθητικό έργο εξέτασης
υποψηφίων οδηγών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δύο (2) ετών, από το πέρας της συμμετοχής τους.
5. Υπάλληλοι — εξεταστές οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί
ως υπάλληλοι − εξεταστές σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 με πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης «Μοτοσικλε−
τών» ή «Ελαφρών Οχημάτων», συμμετέχουν υποχρεωτικά
στα υπόλοιπα προγράμματα αρχικής κατάρτισης εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους που
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1».
7. Το προσαρτώμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗ−
ΓΗΣΗΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ǻǼȁȉǿȅ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȄǼȉǹȈȉǾ ȉǾȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹȈ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ
īǿǹ ȉǾ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȄǼȉǹȈȉǾ
ǼȆȍȃȊȂȅ :

ȅȃȅȂǹ:

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ :

ǹȇǿĬȂ. ǻǼȁȉǿȅȊ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ:
ȍȇǹ ǼȃǹȇȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȈǾȂǼǿȍȈǾ
ȈĭǹȁȂǹȉȍȃ

1.

ȉǾȇǾȈǾ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼȍȃ Ǻ' ǼȄǼȉǹȈȉǾ

1.1

ǲȜİȖȤȠȢ ĲĮȣĲȠʌȡȠıȦʌȓĮȢ

1.2

ǲȜİȖȤȠȢ İȖȖȡȐĳȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȒ

1.3

ǲȜİȖȤȠȢ İȖȖȡȐĳȦȞ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

1.4

ǲȜİȖȤȠȢ ǻ.Ǽ.Ǽ.

1.5

ȅȡșȒ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǻ.Ǽ.Ǽ. țĮȚ ȆȡĮțĲȚțȠȪ ǼȟİĲȐıİȦȞ

2.

ȉǾȇǾȈǾ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼȍȃ ǹ' ǼȄǼȉǹȈȉǾ

2.1

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȕȠȝȕȘĲȒȢ țȜʌ)

2.2

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ / ıĳȐȜȝĮĲĮ /
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ İȟȑĲĮıȘȢ

2.3

ȅȡșȒ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȠțȚȝĮıȚȫȞ (ȅȂǹǻǹ ǹ'
ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ.)

2.4

ȅȡșȒ İʌȚıȒȝĮȞıȘ ıĳĮȜȝȐĲȦȞ (ȅȂǹǻǹ Ǻ & ī ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ.)

2.5

ȅȡșȒ ĮȞĲȓȜȘȥȘ țȚȞįȪȞȠȣ - ĮʌȠĳȣȖȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ

2.6

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İȟȑĲĮıȘȢ

2.7

ȅȡșȒ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǻ.Ǽ.Ǽ. țĮȚ ȆȡĮțĲȚțȠȪ ǼȟİĲȐıİȦȞ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȍȇǹ ȁǾȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǼȄǼȉǹȈȉǾ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǼȄǼȉǹȈȉǾ

Άρθρο 2
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 26 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(2)
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσε−
ων και προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βά−
ρος του Mohamad Reda Sadek.
Με την υπ’ αριθμ. 16/2013/18.12.2014 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Β΄ Τελω−
νείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150
του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ.
3 του Ν. 2717/ 1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο 64 του Π.δ.
331/1985 (Κ.Φ.Δ.), καταλογίστηκε στον Mohamad Reda
Sadek με Αριθμό ταυτότητας 4907086686 υπήκοο
Βουλγαρίας και ήδη αγνώστου διαμονής πρόστιμο
συνολικού ύψους δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ
(€2.048,00 ευρώ), για απλή τελωνειακή παράβαση του
Ν. 2960/2001, ήτοι την παραβίαση του Καν. 1383/2003
για πειρατικά και προϊόντα απομίμησης − παραποίη−
σης, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν. 2960/2001,
που βρέθησαν στην αριθμ. 12GR00200200147888/03−
08−12 Δήλωση Κοινοτικής Διαμετακόμισης και για το
οποίο ευθύνεται προσωπικά.
Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού κηρύχθηκε η
εταιρεία «SADECO LTD» με Α.Φ.Μ. BGC121267337ZZZZ4
αλληλέγγυα αστικά συνυπεύθυνη.
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(3)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βάρος
των SURDU ΙΟΑΝ του GHEORGHE και της ΜΙΤΑ και
CALDARAR ΙΟΑΝ του DANCIU και της LINA.
Με την υπ’ αριθμ. 15GRYK44310000010 3/19−06−2015
καταλογιστική πράξη του προϊσταμένου της Δ/νσης
του Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκαν, σε βάρος των
α) SURDU ΙΟΑΝ του GHEORGHE και της MITA γεν.
11−10−1967 Υπηκόου Ρουμανίας, και β) CALDARAR ΙΟΑΝ
του DANCIU και της LINA γεν. 12−05−1990 Υπηκόου Ρου−
μανίας αγνώστου διαμονής, στο εξωτερικό, πρόστιμο
της παρ. Α1 του άρθρου 137 περίπτ. α, του Ν. 2960/2001,
ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500,00) ευρώ πλέον
Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% για την Διάπραξη
Τελωνειακής Παράβασης παράνομης κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτου.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F
(4)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση εις βά−
ρος του RADEV RADI του DIMITROV και της GERGINA.
Με την υπ’ αριθμ. 15GRYK44310000011 1/25−06−2015
καταλογιστική πράξη του προϊσταμένου της Δ/νσης
του Τελωνείου Ρεθύμνης, επιβλήθηκαν, σε βάρος του
RADEV RADI του DIMITROV και της GERGINA γεν.
28−11−1978 Υπηκόου Βουλγαρίας, αγνώστου διαμονής,
στο εξωτερικό, πρόστιμο της παρ. Α1 του άρθρου 137 πε−
ρίπτ. α, του Ν. 2960/2001, ύψους πέντε χιλιάδων (5000,00)

ευρώ πλέον Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% για την
Διάπραξη Τελωνειακής Παράβασης παράνομης κυκλο−
φορίας αυτοκινήτου.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
F
Αριθμ. Φ.21250/οικ.28729/8029
(5)
Επαναφορά υπαλλήλου στη θέση που κατείχε στο
ΕΤΕΑ πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει και του
Ν. 4250/2014.
3. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/21575/5902/27.05.2015 (ΦΕΚ
1135 Β΄) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την επανασύσταση από 11.05.2015 είκοσι εννέα (29) οργα−
νικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων του μό−
νιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού του ΕΤΕΑ, (για το προσωπικό των
κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015).
4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του προσωπικού μητρώου του ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
του Παναγιώτη, μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλά−
δου Προσωπικού Η/Υ βαθμού Β΄, ο εν λόγω υπάλληλος
εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης (δ) της παρ. 1
και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4325/2015.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67780/10376/021/12.11.2013 πράξη
θέσης σε διαθεσιμότητα.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63755/19.05.2015 αίτηση του
υπαλλήλου περί επαναφοράς του στην Υπηρεσία.
8. Την υπ’ αριθμ. 8613366193 βεβαίωση επαναφοράς στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΕΤΕΑ, ύψους 16.380,49 ευρώ, διαπιστώνουμε:
Την επαναφορά του ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Πα−
ναγιώτη, μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου
Προσωπικού Η/Υ, βαθμού Β΄, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρι−
κής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στη θέση που κατείχε, λόγω της
προβλεπόμενης αυτοδίκαιης επανασύστασης καταργη−
θέντων κλάδων και ειδικοτήτων δυνάμει του άρθρου
18 παρ. 1 περίπτωση (δ) και παρ. 2 του Ν. 4325/2015, με
τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε ο
υπάλληλος, κατά το χρόνο θέσης του σε διαθεσιμότητα.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 28398/1902
(6)
Συμπλήρωση – τροποποίηση της απόφασης καθορι−
σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕA
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−10−2010)
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυ−
τικής Μακεδονίας».
3. α) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/14−04−2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το οποίο ο αρ−
χαιότερος Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του
Γενικού Γραμματέα, σε περίπτωση που η θέση είναι κενή.
β) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06−02−2015
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία έγινε αποδεκτή η
επιστολή παραίτησης της Γενικής Γραμματέως της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλή−
λων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−03−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ Α΄ 180) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημο−
σία Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 9949/702/10−03−2015 (ΦΕΚ 452/Β΄/
24−03−2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, καθώς
και την αριθμ. 14931/1135/29−04−2015 (ΦΕΚ 1052/Β΄/5−6−2015)
διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης.
8. Τα υπ’ αριθμ. 62914/1393/29−05−2015 και 70220/1528/
16−06−2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τη συνημμένη
σε αυτά αλληλογραφία, σχετικά με τη συμπλήρωση –
τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60880/1835/26−05−2015 συνημ−
μένη στο ανωτέρω έγγραφο βεβαίωση της αρμόδιας
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού (Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης) της Π.Ε. Φλώρινας με την οποία βεβαιώνε−
ται ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας) οικονομικού έτους 2015 έχει
εγγραφεί πίστωση στον φορέα 072 και στον ΚΑΕ 0711.01
για καταβολή οδοιπορικών εξόδων στον Ευάγγελο Χα−
ρίση, Δικηγόρο με πάγια Αντιμισθία, ποσού 2.100 € για
το έτος 2015.
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70164/152/12−06−2015 της Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρι−
σμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
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με το οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στη
σχετική απόφαση η ειδικότητα ενός υπαλλήλου της,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε – τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9949/
702/10−03−2015 (ΦΕΚ 452/Β΄/24−03−2015 απόφασή μας,
κατόπιν και της υπ’ αριθμ. 14931/1135/29−04−2015 διόρ−
θωσης σφάλματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ 1052/
Β΄/05−06−2015) που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπο−
μένων κατά το έτος 2015 ημερών κίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, ως εξής:
Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στο Γραφείο
Νομικής Στήριξης – Υπηρεσίας, στον κλάδο ΠΕ Νομικών,
προστίθεται ένα (1) ακόμη άτομο, και ειδικότερα ένας
(1) Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία με ανώτατο επιτρε−
πόμενο όριο ημερών κίνησης εκτός έδρας τις εξήντα
(60) ημέρες.
Στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου
και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(Έδρα) συμπληρώνεται και προστίθεται η ειδικότητα
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (του υπαλλήλου Αθανασίου
Παπαδημητρίου του Ευαγγέλου), η οποία εκ παραδρο−
μής δε συμπεριλήφθηκε στην αρχική σχετική απόφαση,
με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ημερών κίνησης εκτός
έδρας τις εξήντα (60) ημέρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη 18 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 86450/3645
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινών, Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών με αμοιβή των υπαλ−
λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για
το έτος 2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/27−12−2010 «Οργανισμός
της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο
κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 40525/2565/20−5−2015 (με ΑΔΑ:72Κ3ΟΡ1Φ−
7Υ6) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορισμού ωραρίου ερ−
γασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των ελεγκτικών
υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος
2015 (ΦΕΚ 1034/Β΄/3−6−2015).
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για τους λόγους
που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του ασκού−
ντα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 10.000,00 ευρώ είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας έτους 2015 (ΚΑΕ 0512 του Φορέα 2072), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή, καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών
κατά το έτος 2015 ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

192

93

16 ώρες

10.000,00 €
ευρώ

Ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθ. 45 παρ. 1 Ν. 4071/2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 26 Ιουνίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 21491/02.06.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1230/23.06.2015 (τ.Β΄), στη σελίδα 13787, στην Α΄ στήλη, στο στίχο 3
και στο στίχο 18 εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «μονίμου»
στο ορθό: «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
(Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
F
(9)
Στην αριθμ. 283/2015 απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1291/
Β΄/29.6.2015, στη σελίδα 14537 στήλη β΄, στίχο 37 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «..θέση ΔΕ...»
Στο ορθό: «...θέση ΤΕ...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9

ΑΔΑ: Ω4Ψ9465ΦΘΘ-ΛΨ9

15640

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

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 €

−

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02014431007150008*
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