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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 7653 (1)
Έγκριση συμμετοχής φορέων στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙ−

ΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώ−
σιμη Ανάπτυξη» (EGTC EFXINI POLI − SOLIDARCITY 
NETWORK). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1082/ 

2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 1302/2013 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτών των ομίλων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ Ν. 3345/ 
2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του Ν. 3463/ 
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
Α΄ 114), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 22 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. 36808/2008 
(ΦΕΚ Β΄ 1262) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξω−
τερικών «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 
Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)».

5. Τις υπ’ αριθμ. 203/25−2−2015, 178/19−12−2014 και 167/
8−12−2014 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 
2β΄ του Ν. 3345/2005 με τις οποίες χορηγήθηκε σύμφω−
νη γνώμη περί της συμμετοχής φορέων στον Ε.Ο.Ε.Σ. 
«ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βι−
ώσιμη Ανάπτυξη» (EGTC EFXINI POLI − SOLIDARCITY 
NETWORK).

6. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί−
ου, των Δήμων Ζίτσας, Σπάτων − Αρτέμιδας, Κρωπίας, 
Αμπελοκήπων − Μενεμένης, Αίγινας, Βάρης − Βούλας − 
Βουλιαγμένης, Αλμυρού και Μεταμόρφωσης, καθώς και 
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της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον ΕΟΕΣ «Εύξεινη 
Πόλη − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανά−
πτυξη» (EGTC EFXINI POLI−SOLIDARCITY NETWORK). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ   

F  
 Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.15727 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31−12−2014 

Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία τοποθετήσεως 
ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας» 
(ΦΕΚ 68/2015 τ.Β΄) .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 123/1975 «Περί ρυθ−

μίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουρ−
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 τ.Α΄).

β) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173 τ.Α΄).

γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 τ.Α΄).

δ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31−12−2014 υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ει−
δίκευση στα νοσοκομεία της χώρας» (ΦΕΚ 68/15 τ.Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ104/2−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 
309 τ.Β΄).

4. Την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31−12−2014 
(ΦΕΚ 68/2015 τ.Β΄) υπουργική απόφαση ως εξής:

Α. Στην παράγραφο 3 αντικαθίσταται ο σύνδεσμος 
και της φράσης και σε ηλεκτρονική καταχώρηση, από 
το σύνδεσμο ή, οπότε η φράση διαμορφώνεται ως εξής:

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τοποθέτηση κατα−
χωρούνται σε ειδικό βιβλίο σειράς προτεραιότητας ή 
σε ηλεκτρονική καταχώρηση στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Περιφερειακής Ενότητας. πρωτοκόλλου της Δ/νσης.

Β. Στην παράγραφο 4 μετά τη λέξη τηλεομοιοτυπία 
προστίθενται οι λέξεις ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γ. Στην παράγραφο 8 τα αναφερόμενα δικαιολογητικά 
συμπληρώνονται ως εξής:

α. Για πτυχία της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο πτυχί−
ου. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται 
η ημερομηνία κτήσης του, απαραίτητη η προσκόμιση 
βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από 
την οποία να προκύπτει.

β. Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της 
Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου με φω−
τοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης του. Σε περί−

πτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται η ημερομηνία 
κτήσης του, απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης ξε−
νόγλωσσης και επίσημα μεταφρασμένης από τη γραμ−
ματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει.

γ. Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: 
Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοα−
ντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα των Ια−
τρικών Σχολών της χώρας.

δ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή δια−
βατηρίου.

ε. Βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, ή άδεια 
διαμονής κοινοτικού υπηκόου, ή δελτίο ταυτότητας ομο−
γενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (σύμφωνα με τα 
άρθρα 80 και 81 του Ν. 4251 / 2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή Δελτίο 
Μόνιμης Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 83 και 
85 του Ν. 4251/2014), ή προσωποπαγής άδεια διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 84 και 85 του Ν. 4251/ 
2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης 
χώρας (άρθρα 88 και 97 του Ν. 4251/2014), ή άδεια δια−
μονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή 
κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρο 114 του Ν. 4251/2014).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν ως έχουν.
Επιπλέον πριν την παράγραφο 9 προστίθεται η πα−

ρακάτω πρόταση:
Οι ιατροί κατά τη σύναψη της σύμβασης τους με τα 

Νοσοκομεία της χώρας οφείλουν να προσκομίσουν απα−
ραίτητα τη βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
(άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος).

Δ. Στην παράγραφο 9 στα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά προστίθεται πριν το αντίγραφο πτυχίου:

Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
Όλα τα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων δικαιολο−

γητικών θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).

Ε. ^Επιπλέον όπου αναφέρεται « Περιφερειακή ενότη−
τα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αρμόδια Περιφέρεια».

Κατά τα λοιπό ισχύει η αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 139/31−12−2014 
(ΦΕΚ 68/2015 Β΄) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

F
     Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31−12−2014 

υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της Α9γ/ 
38800/98 (ΦΕΚ 1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον 
τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης για−
τρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση
δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευ−
ση στα Νοσοκομεία» (ΦΕΚ 27/2015 τ.Β΄). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 123/1975 «Περί ρυθ−

μίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουρ−
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 τ.Α΄),

β) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 τ.Α΄),

δ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ. 137/31−12−2014 υπουργι−
κή απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/ 
31−12−2014 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της 
Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον 
τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών 
προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για 
ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση Νοσοκομεία» 
(ΦΕΚ 27/2015 τ.Β΄)».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ104/2−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 
309 τ.Β΄).

4. Την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31−12−2014 
(ΦΕΚ 27/2015 τ.Β΄) υπουργική απόφαση ως εξής:

Α. Η παράγραφος 5 μετατίθεται μετά την ισχύουσα 
παράγραφο 8, οπότε διαφοροποιείται η αρίθμηση των 
παραγράφων ως εξής:

α. οι τέσσερις (4) πρώτες παράγραφοι παραμένουν 
ως έχουν, η έκτη (6) αριθμείται ως πέμπτη (5), η έβδομη 
(7) ως έκτη (6), η όγδοη (8) ως έβδομη (7) και η πέμπτη 
(5) παράγραφος ως όγδοη (8),

Β. το τέταρτο (4) εδάφιο της β. παραγράφου του 
κεφαλαίου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαί−
δευσης τους−εφόσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανω−
τέρω προϋποθέσεις−μπορούν επίσης να παραμείνουν με 
παράταση στην οργανική τους θέση.

Η παρούσα τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 
14 Ιανουαρίου 2015.

Γ. Στην παράγραφο 14 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα διαμορφώνονται ως εξής:

• Πιστοποιητικό γέννησης, ή φωτοτυπία αστυνομικής 
ταυτότητας, ή φωτοτυπία διαβατηρίου, ή πιστοποιητι−
κό οικογενειακής κατάστασης (για μέλη οικογένειας 
Έλληνα ή υπηκόου κράτους−μέλους Ε.Ε), ή βεβαίωση 
εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, ή άδεια διαμονής κοι−
νοτικού υπηκόου, ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή 
άδεια διαμονής ομογενούς (σύμφωνα με τα άρθρα 80 
και 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή Δελτίο Μόνιμης 
Διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών(άρθρα 83 και 85 του 
Ν. 4251/2014), ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων 
τρίτων χωρών (άρθρα 84 και 85 του Ν. 4251/2014), ή άδεια 
παραμονής επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης 
χώρας (άρθρα 88, 97 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής 
δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή 
μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 του Ν. 4251/2014).

• Άδεια διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με 
το άρθρο 47 του Ν. 4254/2014 ΦΕΚ 80 Α΄ (στα πλαίσια 
του προγράμματος D.A.C.).

• Για πτυχία της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
• Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της 

Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου με φω−
τοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του.

• Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε: 
Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοα−
ντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα των Ια−
τρικών Σχολών της χώρας.

• Βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο.
Όλα τα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων δικαιολο−

γητικών θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν ως έχουν:
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 137/

31−12−2014 (ΦΕΚ 27/2015 Β΄) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

F  
 Αριθμ. Α1β/Γ.Π. 3387 (4)
Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοι−
πούς φορείς που υπάγονται σε αυτό. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 

26/Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/ 
2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» και της παρ. 3. του άρθρου Έβδομου του Ν. 4057/ 
2012,

β. της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/9−3−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

δ. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ε. του Π.δ. 25/105 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

στ. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/18−6−2012 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη σύσταση 
Πειθαρχικών Συμβουλίων (Α.Δ.Α. Β4ΛΘΧ−5ΥΚ).

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

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα εποπτευόμε−
να Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, αρμόδιο για τα 
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πειθαρχικά θέματα του προσωπικού, ήτοι των Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων, του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των εποπτευό−
μενων φορέων αυτού, με έδρα το κατάστημα στέγασης 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Αριστοτέλους 17).

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. 1 είναι τριμελές, 
συνεδριάζει δημόσια και αποτελείται από τα κατωτέρω 
πρόσωπα:

α. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών 
ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικα−
στηρίων ή αντιεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή 
αντιεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικεί−
ου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας 
εισαγγελίας.

β. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από 
τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ. Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπλη−
ρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Υγείας. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμι−
ου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που 
γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 9 του άρθρου 146Β του Ν. 4057/2012 
και υπηρετούν στην έδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
της παρ. 1.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου της παρ. 1 μετέχουν σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος των τακτικών μελών. Ο αναπληρωτής του 
προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ−
ματος του προέδρου.

4. Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 
1 ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βαθμό τουλάχιστον 
Δ΄, κατηγορίας ΠΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του με την απόφαση ορισμού μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου.

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί−
ων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

6. Η αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88462/13−9−2012 (O.E.) υπουργι−
κή απόφαση σύστασης Πειθαρχικού Συμβουλίου για το 
Υπουργείο Υγείας και τους φορείς που υπάγονται σε 
αυτό (Α.Δ.Α.: Β43ΞΘ−16Κ) (ΦΕΚ 2577/Β΄/24−9−2012 και ΦΕΚ 
διόρθωσης σφάλματος 2791/Β΄/15−10−2012) παύει να ισχύ−
ει από τη δημοσίευση της παρούσας για τους φορείς 
που ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

       Αριθμ. 1792 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ενιαίου Συν−
δέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4147/ 
2013 (ΦΕΚ 98/Α΄/2013) (Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014).

6. Την υπ’ αριθμ. 3363/17−02−2000 (ΦΕΚ 352/Β΄/2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα πρώην Περιφέρειας 
Κρήτης περί σύστασης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχεί−
ρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), η οποία τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6350/07−05−2007 (ΦΕΚ 828/
Β΄/2007), 606/04−02−2008 (ΦΕΚ 268/Β΄/2008), οικ.7355/
16−04−2010 (ΦΕΚ 526/Β΄/2010), 24797/22−12−2010 (ΦΕΚ 2147/
Β΄/2010) και 13214/26−09−2014 (ΦΕΚ 2704/Β΄/2014) όμοιες.

7. Την υπ’ αριθμ. 7/27−11−2014 ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχεί−
ρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου 
στην οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.

8. Την υπ’ αριθμ. 246/29−12−2014 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Κισσάμου περί αποχώρησης του οικείου 
Δήμου από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμ−
μάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.).

9. Την υπ’ αριθμ. 7/30−01−2015 ομόφωνη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχεί−
ρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) περί αποδοχής 
του αιτήματος του Δήμου Κισσάμου για αποχώρησή του 
από τον εν λόγω Σύνδεσμο.

10. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3363/17−2−2000 (ΦΕΚ 352/
Β΄/17−03−2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα πρώην 
Περιφέρειας Κρήτης περί σύστασης του Ενιαίου Συν−
δέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), 
όπως ισχύει, ως προς το άρθρο 1 αναφορικά με τα μέλη 
του Συνδέσμου, τα οποία μετά την αποχώρηση του 
Δήμου Κισσάμου είναι τα εξής:

Δήμοι Ηρακλείου, Αρχανών−Αστερουσίων, Μαλεβιζίου, 
Φαιστού, Γόρτυνας, Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδας, Βιάννου, 
Αγίου Νικολάου, Σητείας, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου, 
Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου, Ανω−
γείων, Πλατανιά, Σφακίων και Καντάνου−Σελίνου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3363/17−2−2000 
(ΦΕΚ 352/Β΄/2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
πρώην Περιφέρειας Κρήτης περί σύστασης του Ενι−
αίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 
6350/7−5−2007 (ΦΕΚ 828/Β΄/2007), 606/4−2−2008 (ΦΕΚ 
268/Β΄/2008), οικ.7355/16−4−2010 (ΦΕΚ 526/Β΄/2010), 24797/
22−12−2010 (ΦΕΚ 2147/Β΄/2010) και 13214/26−09−2014 (ΦΕΚ 
2704/Β΄/2014) όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   
F  

 Αριθμ. 19561 (6)
Ένταξη υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία 

Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 

20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/6−9−2011 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 2 του Ν. 4235/ 
2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55, παρ. 2 
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄).

3. Τη Διαπιστωτική Πρυτανική πράξη αριθμ. 23139
/(17−3−2014)/24−3−2014 (ΦΕΚ 929/14−4−2014 τ.Β΄), για την 
αυτοδίκαιη ένταξη από 11−2−2014 των υπηρετούντων με−
λών Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π.

4. Το έγγραφο αριθμ. 34241/25−6−2014 της Γραμμα−
τείας Συγκλήτου του Α.Π.Θ., σύμφωνα με το οποίο στη 
συνεδρίαση της Συγκλήτου αριθμ. 2889/18−6−2014, συ−
ζητήθηκε το θέμα της ένταξης στην κατηγορία του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), των 
υπηρετούντων στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον διαθέτουν τα 
τυπικά προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή.

5. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. στο 
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας της Αικα−
τερίνης Λάζου, υπηρετούντος μέλους του Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, 
η οποία είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου, σχετικό 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφούς 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

6. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής για τον 
ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την έντα−
ξη του υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) (συνε−
δρίαση Κοσμητείας αριθμ. 15/15−7−2014).

7. Την από 12−1−2015 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση−
γητικής Επιτροπής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας.

8. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας αριθμ. συνεδρ. 20/3−2−2015 για την ένταξη 

στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Αικατερίνης Λάζου, μέλους 
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, για την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
την ένταξη της στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (έγγραφο της 
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας αριθμ. πρωτ. 
1423/18−2−2015),

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.

10. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Αικατερίνης Λάζου του Κωνσταντίνου 

υπηρετούντος μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι−
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην κατηγορία Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, 
με αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κατέχει σε 
αντίστοιχη θέση των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του 
Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., επειδή διαθέτει 
τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή, 
διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξης της βαθ−
μολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση 
του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011 − Προεδρικού διατάγματος και του προ−
βλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2015

O Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

F  
 Αριθμ. απόφ. 5/2ου Δ.Σ./4−2−2015 (7)

Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. έτους 2015. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 2932/2001.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2015
3) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2015 

του ΟΛΗ Α.Ε.
4) Την εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κων − Δ/κων Υπηρε−

σιών και την θετική εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος 
Συμβούλου, με την αρ. 5/2°υ Δ.Σ./4−2−2015 αποφάσισε 
ομόφωνα:

> Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα−
σχόλησης, είκοσι πέντε (25) υπηρετούντων υπαλλήλων 
Ο.Λ.Η. Α.Ε. έτους 2015 προς κάλυψη υπηρεσιακών ανα−
γκών ως εξής:

ο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, τρεις (3) υπάλληλοι
ο ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, δύο (2) υπάλληλοι
ο TE ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ, τρεις (3) υπάλληλοι
ο TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ένας (1) υπάλ−

ληλος
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ο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, δέκα (10) υπάλληλοι
ο ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, τέσσερις (4) υπάλληλοι
ο ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, δύο (2) υπάλληλοι
> Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−

ρωριακής απασχόλησης των ωρών νυχτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών καθώς και ο 
αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπε−
ρωριακά κάθε φορά θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές 
υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε 
μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης 
και θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο 
του Ο.Λ.Η. Α.Ε. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 

τις είκοσι (20) μηνιαίως. Οι ώρες νυχτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά 
υπάλληλο τις δεκαέξι (16) μηνιαίως.

> Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Η. Α.Ε., θα ανέλθει 
στο ποσό των 118.500 € ευρώ περίπου και θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Ο.Λ.Η. Α.Ε. έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004082403150008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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