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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ 105218 (1)
   Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−

λων για άσκηση των γιατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί 

ειδικοτήτων» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/1955).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για 

σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/
τ.Α΄/1982) όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
34/τ.A΄/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/ τ. Α΄/1983) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 
2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπη−
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 165/ τ.Α΄/1997).

4. Τις υπ’ αριθμ. 3468/26.6.2008, 3471/26.6.2008 και 
3472/26.6.2008 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτρο−
πής του ΚΕ.Σ.Υ

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
Γ.Π.οικ/125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962/τ.Β΄) κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο», 
αποφασίζουμε:

1. Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετικές 
γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες ανα−
γνωρίζονται οι ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως 
κατάλληλες για άσκηση γιατρών στην αναφερόμενες 
ειδικότητες:
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ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»:

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης 
των ιατρών στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής 
ως ακολούθως:

Α. δυόμισι (2 ½) χρόνια στην κλασική ακτινολογία
Β. δυόμισι (2½) χρόνια στις σύγχρονες απεικονιστικές 

μεθόδους.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ)»
Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος 

ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της Αιματολο−
γίας.

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής: Άσκηση των ιατρών 

για δεκαοκτώ (18) μήνες στην ειδικότητα της Πλαστικής 
Χειρουργικής.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 43221/6038 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30861/3651/2007 υπουργι−

κή απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορή−
γηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέ−
ντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (ΦΕΚ 
895Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 

«Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων 
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 268Α΄).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 30861/3651/2007 υπουργική απόφαση  
«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυ−
σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ−
χου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (ΦΕΚ 895Β΄) τροποποιείται 
ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 
του άρθρου 7 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

«Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και 
με την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος χωρίς 
την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περί−
πτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρημένο τοπογραφι−

κό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια και 
το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ίδιο 
με αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας 
ίδρυσης.».

2. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του 
κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου σε τρία 
αντίτυπα. Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέ−
δια: (i) Ηλεκτρολογικά – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων – Φωτι−
σμού Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά 
– Γενική Διάταξη – Εξωτερικά Δίκτυα και Φωτισμός, (iii) 
Αποχέτευση – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξα−
ερισμού – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά 
συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.». 

3. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οικοδομική άδεια, θεωρημένη από την αρμόδια 
πολεοδομική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας. Εφόσον για τη χορήγηση άδει−
ας ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης 
(δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας 
υποβλήθηκε χωρίς θεώρηση ή βεβαίωση, μαζί με την 
οικοδομική άδεια υποβάλλεται και το θεωρημένο τοπο−
γραφικό διάγραμμα που πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που 
υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Σε όσα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην αυτής του 
δικαιολογητικού της περίπτωσης (ζ) (Πιστοποιητικό Δι−
απίστευσης), διενεργείται αυτοψία των εγκαταστάσεων 
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπαλλήλους του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών. Στη συνέχεια συντάσσονται 
δύο εκθέσεις αυτοψίας, μία για τις κτιριακές, ηλεκτρο−
μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. 
που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων 
Μεταφορών του ΥΜΕ και μία για το μηχανογραφικό 
σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., περί λειτουργίας αυτού σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, που υποβάλλεται στη Διεύ−
θυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. Η αυτο−
ψία των κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται βάσει των 
σημείων ελέγχων του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις, η Δ.Ο.Π. ενημε−
ρώνει τη Δ.Α.Χ.Μ. ότι το μηχανογραφικό σύστημα του 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα 
του ΥΜΕ και διαχειρίζεται ικανοποιητικά τα προβλεπό−
μενα από τις διατάξεις δεδομένα και στη συνέχεια, εφό−
σον υποβληθεί και το έγγραφο του φορέα διαπίστευσης 
σχετικά με την καταρχήν έγκριση της χορήγησης του 
Πιστοποιητικού Διαπίστευσης, εκδίδεται η άδεια λει−
τουργίας από τη Δ.Α.Χ.Μ., η οποία είναι διάρκειας πέντε 
(5) ετών. Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορηγηθείσα 
άδεια λειτουργίας υποβάλλεται υποχρεωτικά και το 
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης. Σε αντίθετη περίπτωση 
ανακαλείται η άδεια.

Σε περίπτωση που στις εκθέσεις αυτοψίας καταγρα−
φούν αποκλίσεις που κατά την κρίση των υπηρεσιών 
δικαιολογούν τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργί−
ας, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για την 
αποκατάστασή τους. Για την πιστοποίηση της αποκα−
τάστασης των αποκλίσεων ακολουθείται η ίδια πα−
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ραπάνω διαδικασία. Για αποκλίσεις για τις οποίες η 
αποκατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με κάθε 
πρόσφορο μέσο (όπως φωτογραφίες κ.λπ.) είναι δυνατή 
η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να διενεργηθεί 
νέα αυτοψία, εφόσον υποβληθούν από τον ενδιαφερό−
μενο δικαιολογητικά (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του 
επιβλέποντος μηχανικού και του ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., 
αναθεωρημένα σχέδια αν απαιτείται, φωτογραφικό υλι−
κό κ.λπ.) που να αποδεικνύουν την αποκατάσταση των 
ελλείψεων. Στην παραπάνω περίπτωση η αποκατάσταση 
των ελλείψεων θα ελεγχθεί κατά την πρώτη επιθεώρηση 
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας.». 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α 16637/1451 (3)
    Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 18200/1979 

(Β΄ 548) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί 
καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγή−
σεως στοιχείων κυκλοφορίας δια δοκιμαστική κυ−
κλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 88 και 90 

αντίστοιχα, του Κώδικα Οδικής Ασφάλειας, που κυρώ−
θηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), «Περί Κυρώσεως του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Της υπ’ αριθμ. 18200/1979 απόφασης του Υπουρ−
γού Συγκοινωνιών «Περί Καθορισμού προϋποθέσεων 
και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας 
δια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσικλετών» (Β΄ 548), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

2. Την ανάγκη αύξησης του αριθμού των χορηγούμε−
νων αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες των αντιπροσώπων 
και εμπόρων εισαγωγέων ή αντιπροσώπων και εμπόρων 
μη εισαγωγέων, καθώς και των εμπόρων ενάριθμων επι−
βατικών αυτοκινήτων των οποίων έχουν εκδοθεί άδειες 
κυκλοφορίας στο όνομά τους.

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

1. Μετά την παράγραφο δ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
18200/1979 (Β΄ 548) απόφασης του Υπουργού Συγκοινω−

νιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται 
νέα παράγραφος ε΄, ως εξής:

«ε. Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων & 
δικύκλων−τρικύκλων, οι άδειες κυκλοφορίας των οποίων 
έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.».

2. H περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 2, της υπ’ 
αριθμ. 18200/1979 (Β΄ 548) απόφασης του Υπουργού Συ−
γκοινωνιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«δ. Επιστολής αναγνωρισμένης τραπέζης ή πιστοποι−
ητικού τελωνείου εισαγωγής ή βεβαίωση της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας, για τους αντιπροσώπους και 
εμπόρους – εισαγωγείς, εμπόρους− μη εισαγωγείς και 
μεσολαβητές πώλησης με προμήθεια ή επικυρωμένων, 
από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, φωτοαντιγράφων αδειών κυκλοφορίας 
επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων−τρικύκλων, για 
τους εμπόρους ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και 
δικύκλων−τρικύκλων, που έχουν εκδοθεί στο όνομα αυ−
τών.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προκύπτει ο αριθμός 
των, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, εισαχθέ−
ντων και πωληθέντων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύ−
κλων−τρικύκλων, για τους αντιπροσώπους και εμπόρους 
– εισαγωγείς, εμπόρους − μη εισαγωγείς και μεσολαβη−
τές πώλησης με προμήθεια και ο αριθμός των, κατά το 
προηγούμενο ή το τρέχον έτος, αδειών κυκλοφορίας, 
που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων 
επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων−τρικύκλων.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
18200/1979 (Β΄ 548) απόφασης του Υπουργού Συγκοι−
νωνιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, 
που δύναται να χορηγηθούν, καθορίζεται βάσει του 
αριθμού εισαχθέντων και πωληθέντων επιβατικών αυ−
τοκινήτων ή δικύκλων−τρικύκλων και των εκδοθεισών 
αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των εμπόρων ενάριθ−
μων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων−τρικύκλων, 
ως εξής:

α. Για την περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων ή 
δικύκλων−τρικύκλων.

α.α. Μία (1) άδεια για δεκαπέντε (15) και άνω επιβατικά 
αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

β.β. Δύο (2) άδειες για εκατό (100) και άνω επιβατικά 
αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

γ.γ. Τρεις (3) άδειες για διακόσια πενήντα (250) και 
άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

δ.δ. Τέσσερεις (4) άδειες για χίλια (1000) και άνω επι−
βατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

ε.ε. Πέντε (5) άδειες για δύο χιλιάδες (2000) και άνω 
επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

στ.στ. Οκτώ (8) άδειες για πέντε χιλιάδες (5000) και 
άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρίκυκλα.

ζ.ζ. Απεριόριστος αριθμός αδειών για είκοσι χιλιάδες 
(20.000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα−τρί−
κυκλα.

β. Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας 
που δύναται να χορηγηθούν για φορτηγά αυτοκίνητα ή 
για λεωφορεία, είναι απεριόριστος εφόσον υποβληθούν 
τα, υπό της υπ’ αριθμ. 18200/1979 (Β΄ 548), οριζόμενα 
δικαιολογητικά».
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4. Τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ή τα δίκυκλα−τρί−
κυκλα, που φέρουν άδεια και κρατικές πινακίδες δοκιμα−
στικής κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν 
κατά τις Κυριακές και τις μέρες αργίας.

Εφόσον διαπιστωθεί κυκλοφορία κατά τις προα−
ναφερόμενες ημέρες, η άδεια και οι κρατικές πινα−
κίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αφαιρούνται, από 
τα αρμόδια όργανα ελέγχου, που διαπιστώνουν την 
παράβαση και αποστέλλονται στη νομαρχιακή υπη−
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, από την οποία 
έχουν χορηγηθεί. 

Η άδεια και οι κρατικές πινακίδες δοκιμαστικής κυκλο−
φορίας, που αφαιρούνται, δεν επαναχορηγούνται.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
18200/1979 (Β΄ 548) απόφαση του Υπουργού Συγκοινω−
νιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α οικ.37096/3278 (4)
    Καθορισμός ενδεικτικών τιμών, σε βασικές διαδρο−

μές του Νομού Αττικής, από το αεροδρόμιο Αθηνών 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και από το λιμάνι του 
Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΟΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) «Ρύθμιση 

θεμάτων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την με υπ’ αριθμ. Α−15352/1383/30.4.2008 (Β΄ 871) 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δη−
μόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή».

3. Την ανάγκη καθορισμού ενιαίου κομίστρου των 
επιβατικών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων με μετρη−
τή, σε βασικές διαδρομές του Νομού Αττικής, από το 
αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και το 
λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ενδεικτικές τιμές, των επιβατικών 
δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων από το Αεροδρόμιο 
Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και το λιμάνι του 
Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) στις παρακάτω διαδρο−
μές:

α. Όταν γίνεται χρήση του τιμολογίου 1
   (μονή ταρίφα): 

1. Από Αεροδρόμιο προς Γλυφάδα (Παραλια−
κή & Μεταξά) μέσω Λ. Βάρης−Κορωπίου 

18€

2. Από Αεροδρόμιο προς Πειραιά (Ακτή Κον−
δύλη) μέσω Λ. Βάρης−Κορωπίου

28€

3. Από Αεροδρόμιο προς Ελευσίνα μέσω Ατ−
τικής Οδού

31€

4. Από Αεροδρόμιο προς Ομόνοια μέσω Λεωφ. 
Κηφισίας

28€

5. Από Αεροδρόμιο προς Περιστέρι (Δημαρ−
χείο) μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού

27€

6. Από Αεροδρόμιο προς Κηφισιά (Πλάτανος) 
μέσω Λεωφ. Κηφισίας

22€

7. Από Αεροδρόμιο προς Παλλήνη (Εκκλη−
σία)

17€

8. Από Αεροδρόμιο προς Ραφήνα μέσω Αττι−
κής Οδού/Λ. Μαραθώνος

22€

9. Από Αεροδρόμιο προς Πειραιά μέσω Εθνι−
κής Οδού/Αττικής Οδού

31€

10. Από Αεροδρόμιο προς Λαύριο 32€

11. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Ομόνοια (μέσω Πειραιώς)

10€

12. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Τραμ)

6€

13. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Κα−
ραϊσκάκη) προς Σταθμό υπεραστικών 
λεωφορείων(Κηφισού)

9€

14. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης

10€

15. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Αεροδρόμιο

28€

16. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Πλατεία Συντάγματος

9€

17. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Ακρόπολη

9€

18. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Μοναστηράκι 

10€

19. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθηνών)

10€

20. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Γλυφάδα

11€

21. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Βουλιαγμένη

13€

β.  Όταν γίνεται χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), 
ήτοι από 24:00 έως και 5:00:

1. Από Αεροδρόμιο προς Γλυφάδα (Παραλια−
κή & Μεταξά) μέσω Λ. Βάρης−Κορωπίου 

24€
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2. Από Αεροδρόμιο προς Πειραιά (Ακτή Κον−
δύλη) μέσω Λ. Βάρης−Κορωπίου

40€

3. Από Αεροδρόμιο προς Ελευσίνα μέσω Ατ−
τικής Οδού

49€

4. Από Αεροδρόμιο προς Ομόνοια μέσω Λεωφ. 
Κηφισίας

40€

5. Από Αεροδρόμιο προς Περιστέρι (Δημαρ−
χείο) μέσω Εθνικής Οδού/Αττικής Οδού

40€

6. Από Αεροδρόμιο προς Κηφισιά (Πλάτανος) 
μέσω Λεωφ. Κηφισίας

32€

7. Από Αεροδρόμιο προς Παλλήνη (Εκκλη−
σία)

24€

8. Από Αεροδρόμιο προς Ραφήνα μέσω Αττι−
κής Οδού/Λ. Μαραθώνος

32€

9. Από Αεροδρόμιο προς Πειραιά μέσω Εθνι−
κής Οδού/Αττικής Οδού

47€

10. Από Αεροδρόμιο προς Λαύριο 46€

11. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Ομόνοια (μέσω Πειραιώς)

13€

12. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας (Τραμ)

7€

13. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Κα−
ραϊσκάκη) προς Σταθμό υπεραστικών 
λεωφορείων(Κηφισού)

12€

14. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης

13€

15. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Αεροδρόμιο

40€

16. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Πλατεία Συντάγματος

12€

17. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Ακρόπολη

12€

18. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Μοναστηράκι 

13€

19. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθηνών)

13€

20. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Γλυφάδα

17€

21. Από το λιμάνι του Πειραιά (Πλ. Καραϊσκάκη) 
προς Βουλιαγμένη

21€

2. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται, η πτώση 
σημαίας, τα πρόσθετα, του Αεροδρομίου, των αποσκευ−
ών και τα διόδια της Αττικής Οδού.

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει, ως έχει, η υπ’ 
αριθμ. Α−15352/1383/30.4.2008 (Β΄ 871) απόφασή μας. 

4. Η υπ’ αριθμ. Α−οικ43909/3764/25.6.2006 (Β΄ 1219) από−
φασή μας παύει να ισχύει.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 22557/892 (5)
    Ορισμός της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με δι−
ακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως Εκκαθαρίστριας Αρχής 
Ραδιοεπικοινωνιακών Λογαριασμών Ελληνικών Εμπο−
ρικών Πλοίων με κωδικό αναγνώρισης (AAIC) GR17.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

β) Της υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994 (ΦΕΚ Β΄/583) από−
φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Ορισμός εκκαθαριστριών εταιρειών για τη λογιστική 
τακτοποίηση λογαριασμών της ναυτικής κινητής και 
ναυτικής κινητοδορυφορικής υπηρεσίας», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 65968/28.6.1999 (ΦΕΚ Β΄/1450), 
16068/766/15.3.2005 (ΦΕΚ Β΄/365) και 70020/2926/23.1.2008 
(ΦΕΚ Β΄/148) όμοιες αποφάσεις.

γ) Του άρθρου 27 του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄/263).

δ) Της σύστασης D90/F11 της CCITT της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. 

ε) Του Κεφαλαίου VII του π.δ. 116/1977 «Περί εγκρίσε−
ως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί Τηλε−
πικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων (ΦΕΚ 
Α΄/38), όπως αυτές ισχύουν με το π.δ. 362/1984 «Θέση 
σ’εφαρμογή Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών των Ελληνι−
κών Εμπορικών Πλοίων», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (ΦΕΚ Α΄/124).

στ) Του π.δ. 364/1983 «Κανονισμός εγκατάστασης και 
λειτουργίας σε ελληνικά πλοία τερματικών δορυφορι−
κών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)» όπως ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄/129).

2. Τις από 9.1.2008 και 29.2.2008 αιτήσεις της Εταιρείας 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
– ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και τα συνημμένα σε αυτές έγ−
γραφα, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 4804/10.4.2008, 19639/ 
11.4.2008, 23463/6.5.2008, 23464/6.5.2008, 23465/6.5.2008 
και 7325/12.5.2008 έγγραφα του Πρωτοδικείου Θεσσα−
λονίκης.

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

1. Ορίζουμε την Εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με 
διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», Κατούνη 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 



21604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

54625, ως εκκαθαρίστρια αρχή, για τη λογιστική τακτο−
ποίηση λογαριασμών της ναυτιλιακής κινητής και της 
ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας.

2. Ο χαρακτηριστικός κωδικός αριθμός αναγνωρίσεως 
(AAIC) της ανωτέρω εκκαθαρίστριας εταιρείας είναι 
GR17.

3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη:
α) να ενημερώνει αμέσως και ανελλιπώς το Υπουρ−

γείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανάληψη εκ−
καθάρισης λογαριασμών νέων πλοίων ως και για την 
καταγγελία σχετικών συμβάσεων,

β) να εξοφλεί τους σχετικούς λογαριασμούς μέσα στις 
οριζόμενες κάθε φορά προθεσμίες,

γ) να ενημερώνει τους συμβεβλημένους με αυτή κινη−
τούς ναυτιλιακούς σταθμούς για την υποχρέωσή τους 
να χρησιμοποιούν κανονικά το AAIC της, και να το γνω−
στοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και 
παράκτιους σταθμούς.

4. Η μη τήρηση των όρων και κανονισμών λογιστικής 
τακτοποίησης λογαριασμών της ναυτιλιακής κινητής 
και της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υφιστάμε−
νη νομοθεσία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 22922/899 (6)
    Ορισμός της Εταιρείας «Δ. ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. 

«GR ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ως Εκκαθαρίστρι−
ας Αρχής Ραδιοεπικοινωνιακών Λογαριασμών Ελ−
ληνικών Εμπορικών Πλοίων με κωδικό αναγνώρισης 
(AAIC) GR16.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

β) Της υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994 (ΦΕΚ Β΄/583) από−
φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Ορισμός εκκαθαριστριών εταιρειών για τη λογιστική 
τακτοποίηση λογαριασμών της ναυτικής κινητής και 
ναυτικής κινητοδορυφορικής υπηρεσίας», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 65968/28.6.1999 (ΦΕΚ Β΄/1450), 
16068/766/15.3.2005 (ΦΕΚ Β΄/365) και 70020/2926/23.1.2008 
(ΦΕΚ Β΄/148) όμοιες αποφάσεις.

γ) Του άρθρου 27 του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄/263).

δ) Της σύστασης D90/F11 της CCITT της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

ε) Του Κεφαλαίου VII του π.δ. 116/1977 «Περί εγκρίσε−
ως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί Τηλε−
πικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων (ΦΕΚ 
Α΄/38), όπως αυτές ισχύουν με το π.δ. 362/1984 «Θέση σε 

εφαρμογή Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών 
Εμπορικών Πλοίων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄/124).

στ) Του π.δ. 364/1983 «Κανονισμός εγκατάστασης και 
λειτουργίας σε ελληνικά πλοία τερματικών δορυφορι−
κών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)» όπως ισχύει 
(ΦΕΚ Α΄/129).

2. Τις από 26.3.2007 και 4.4.2008 αιτήσεις της Εται−
ρείας «Δ. ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ Ο.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτές 
έγγραφα, καθώς και το υπ’ αριθμ. 185/11.4.2008 έγγραφο 
του Πρωτοδικείου Κορίνθου.

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

1. Ορίζουμε την Εταιρεία «Δ. ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ Ο.Ε.» με δια−
κριτικό τίτλο «GR ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», Κύπρου 
69, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, ως εκκαθαρίστρια αρχή, για 
τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της ναυτιλια−
κής κινητής και της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής 
υπηρεσίας.

2. Ο χαρακτηριστικός κωδικός αριθμός αναγνωρίσεως 
(AAIC) της ανωτέρω εκκαθαρίστριας εταιρείας είναι 
GR16.

3. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη:
α) να ενημερώνει αμέσως και ανελλιπώς το Υπουρ−

γείο Μεταφορών & Επικοινωνιών για την ανάληψη εκ−
καθάρισης λογαριασμών νέων πλοίων ως και για την 
καταγγελία σχετικών συμβάσεων,

β) να εξοφλεί τους σχετικούς λογαριασμούς μέσα στις 
οριζόμενες κάθε φορά προθεσμίες,

γ) να ενημερώνει τους συμβεβλημένους με αυτή κινη−
τούς ναυτιλιακούς σταθμούς για την υποχρέωσή τους 
να χρησιμοποιούν κανονικά το AAIC της, και να το γνω−
στοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και 
παράκτιους σταθμούς.

4. Η μη τήρηση των όρων και κανονισμών λογιστικής 
τακτοποίησης λογαριασμών της ναυτιλιακής κινητής και 
της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υφιστάμενη νο−
μοθεσία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 24 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 4731 (7)
    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου 

Αλεξανδρούπολης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις,

β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες δια−
τάξεις», 
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γ) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 το ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι «για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυ−
σικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για 
τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να 
απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ 55/1998» και

δ) τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 ανα−
φορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Η υπ’ αριθμ. Φ 7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιος 
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 12//15275/11.7.2008 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποι−
είται η έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
διάρκειας έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού της Χώρας λόγω της λήξης τους κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.8.2008 έως 31.8.2008.

4. Τις υπ’ αριθμ. 4308/6.7.2001, 2550/1.10.2003 και 
137/9.1.2008 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περ/
ρειας Ανατ. Μακεδονίας − Θράκης περί «Ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου, για 
τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(Κ.Ε.Π) Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα σε ένα (1) 
όπως ειδικότερα αναγράφεται στο συναποστελλόμενο 
πίνακα.

• Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί 
είναι η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος 
για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο−
κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι μέχρι έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης.

• Η σύμβαση θα λήγει αυτοδίκαια με το διορισμό του 
μονίμου υπαλλήλου των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της διάρ−
κειας ισχύος της σύμβασης.

• Σε περίπτωσης αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, 
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα 
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προ−
ηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. 
Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνει δεκτή η νέα 
σύμβαση αλλά και δε θα χρηματοδοτηθεί.

• Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 ευρώ ετησίως μέχρι τη 
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 2.2. 
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μηνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000 ευρώ ετησίως και χρηματοδοτείται 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

• Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χώρος 
στέγασης του ΚΕΠ.

• Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο 
καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα 
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

• Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το 
Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γενικής Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015113107080008*

      ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• 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 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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