
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2630
31 Δεκεμβρίου 2009

32093

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε Μονίμους 
Υπαλλήλους. ....................................................................................... 1

Συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρ−
μογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έρ−
γων Υδραυλικών και Λιμενικών». ....................................... 2

Μεταφορά θέσης από το ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας στο 
Δήμο Ν. Ερυθραίας....................................................................... 3

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομο−
γενή ΠΑΣΚΑΛ ΠΕΛΑΓΙΑ (PASKAL PELAGIYA) του 
Ιλίγια και της Γιεκατερίνας. .................................................. 4

Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Ιτάνου (ΔΕΠΤΑΔΙ)» σε κοινωφε−
λή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Ιτάνου (Κ.Ε.Δ.Ι.) .................................................................................. 5

Ανάκληση απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθα−
γένειας από την ομογενή Ντζεϊράνοβα Βιολέτα 
(DZHEYRANOVA VIOLETTA) σύζυγος Ντζεϊράνωβ 
Νικολάϊ το γένος Μαγνταλιάνωβ Σαλικό . ............... 6

Ανάκληση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένει−
ας από τον ομογενή από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, κάτοικου εξωτερικού, Ντζεϊράνοβ Κιριάκ 
(DZHEYRANOV KIRIAK) του Νικολάϊ και της Ελιο−
νόρας ........................................................................................................ 7

Ανάκληση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένει−
ας από τον ομογενή από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, κάτοικου εξωτερικού, Ντζεϊράνοβ Κιριάκ 
(DZHEYRANOV KIRIAK) του Νικολάϊ και της Αλε−
ξάντρας. ................................................................................................. 8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης. .................................. 9
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στην Καραμάνου Χριστίνα του 
Αντωνίου. .............................................................................................. 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ. 568619/Σ.3290 (1)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε 
Μονίμους Υπαλλήλους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

«Κώδικας Κατάστασης Δημ. Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων»

β. Φ.447/ΑΔ.1710/Σ.1710/14−5−09/110 ΠΜ
γ. Φ.473/676/ΑΔ.1810/Σ.1810/3−6−09/ΑΤΑ/Β5
δ. Τη με αριθμ. 35/09 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμ−

βουλίου ΓΕΑ, αποφασίζουμε:
2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στους 

κατωτέρω Μονίμους Υπαλλήλους της 110 ΠΜ, διότι δια−
κατεχόμενοι από επαγγελματικό ζήλο και ενδιαφέρον για 
την Υπηρεσία εργάσθηκαν πέρα του καλώς εννοούμενου 
καθήκοντος και συνέβαλαν, σε συνεργασία με στρατιωτικό 
προσωπικό, στην κατασκευή νέου κτιρίου φόρτου βελτιώ−
νοντας έτσι τις συνθήκες των παρεχόμενων ευκολιών του 
προσωπικού της Μονάδας και των επιβατών που χρησιμο−
ποιούν το Αεροδρόμιο της 110 ΠΜ αποφέροντας σημαντικό 
οικονομικό όφελος για την Πολεμική Αεροπορία:

α. MY ΚΛ/ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΔΗΓΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ−
ΜΗΧ/ΤΩΝ) με Α’βαθμό ΜΑΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (AM 5657),

β. MY ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) με Α’ βαθμό 
ΣΔΟΥΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ (AM 7895),

γ. MY ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤ/ΚΩΝ & 
ΑΝΥΨ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ), με Γ’ βαθμό ΜΠΑΝΤΟΥΛΗ ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟ (AM 7818),

δ. MY ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) με Δ’ βαθ−
μό ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (AM 8324) και

ε. στον αποσπασμένο από το ΓΕΝ MY ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙ−
ΚΟΥ (ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ) με Γ’ βαθμό ΖΙΩΓΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ (AM 9991).

3. Η απόφαση να δημοσιευθεί σε Φύλλο της Εφημερί−
δας της Κυβερνήσεως, να γραφεί στην Ημερήσια Δγή και 
ν’ αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Μονάδας.
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Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε ΑΤΑ − ΔΑΥ − ΔΑΕ, προ−
κειμένου να ενημερωθούν, με μέριμνά τους οι Μονάδες 
που εποπτεύουν.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

    Αριθμ. Δ11γ/759 (2)
Συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής 

και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυ−
λικών και Λιμενικών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 

3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).

2. 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 Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθ. Δ17γ/06/28/Φ.Ν.437/24−2−2009 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ”Έγκριση αναπροσαρμογής και 
συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών 
και Λιμενικών” (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4−
5−2009), αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ. Δ17γ/06/28/
Φ.Ν.437/24−2−2009 ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συ−
μπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών 
και Λιμενικών” (ΦΕΚ Β΄ 410/6−3−2009 και ΦΕΚ Β΄ 822/4−
5−2009). και στο Τιμολόγιο Μελέτης υδραυλικών έρ−
γων (περιγραφικό τιμολόγιο) στην ομάδα 12. ΣΩΛΗΝΕΣ 
− ΔΙΚΤΥΑ στο άρθρο 12.31 “Σωληνώσεις αποχέτευσης 
ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP) δι−
πλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφά−
νεια” προστίθενται οι παράγραφοι 12.31.3 και 12.31.4 που 
αφορούν σε σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας (ring 
stiffness) SN8 ως εξής: 
12.31.03 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) 
κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] 
 12.31.03.01 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.03.02 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.5
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.03.03 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.03.04 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.01.05 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
12.31.04 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) 

κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]
 12.31.04.01 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 160 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.04.02 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 

 12.31.04.03 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.04.04 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.04.05 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.5
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.04.06 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 500 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
   Αριθμητικώς: 
 12.31.04.07 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 630 mm 
  Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7
  ΕΥΡΩ Ολογράφως: 

   Αριθμητικώς: 
2. Οι πίνακες τιμών μονάδων εργασιών υδραυλικών 

έργων κάτω του 1.500.000 ευρώ, από 1.500.000 έως 
5.000.000 ευρώ και από 5.000.000 ευρώ και άνω συ−
μπληρώνονται με τις τιμές του παρακάτω πίνακα: 
12.31.03 Τυποποίηση ονομα−

στικής διαμέτρου σω−
λήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο 
[DN/ID]

     

12.31.03.01 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ID 300 mm

ΥΔΡ 
6711.4

m 30,70 29,80 29,00 

12.31.03.02 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ID 400 mm

ΥΔΡ 
6711.5

m 52,60 51,00 49,60 

12.31.03.03 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ID 500 mm

ΥΔΡ 
6711.7

m 84,30 81,90 79,50 

12.31.03.04 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ID 600 mm

ΥΔΡ 
6711.7

m 123,80 120,20 116,70 

12.31.03.05 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ID 800 mm

ΥΔΡ 
6711.7

m 233,80 227,00 220,40 

      
12.31.04 Τυποποίηση ονομα−

στικής διαμέτρου σω−
λήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD]

     

12.31.04.01 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 160 mm

ΥΔΡ 
6711.1

m 8,70 8,50 8,10 

12.31.04.02 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 200 mm

ΥΔΡ 
6711.2

m 11,70 11,40 10,80 

12.31.04.03 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 250 mm

ΥΔΡ 
6711.3

m 18,50 18,10 17,10 

12.31.04.04 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 315 mm

ΥΔΡ 
6711.4

m 28,70 27,90 26,60 

12.31.04.05 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 400 mm

ΥΔΡ 
6711.5

m 42,20 40,90 39,10 

12.31.04.06 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 500 mm

ΥΔΡ 
6711.7

m 62,30 60,50 57,70 
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12.31.04.07 Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 630 mm

ΥΔΡ 
6711.7

m 95,80 93,00 88,40 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F

      (3)
    Μεταφορά θέσης από το ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας στο 

Δήμο Ν. Ερυθραίας.

  Με την αριθμ. 434/17−11−09 απόφαση της Δημάρχου 
Ν. Ερυθραίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 101 και 181 του Ν.3584/07 και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων και του Προέδρου του ΚΑΠΗ Νίκαιας, με−
τατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΘΩΜΑΪΣ του Κυριάκου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού, από το ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας στο Δήμο 
Ν. Ερυθραίας, με μεταφορά της θέσης της.

(Αρ. πρωτ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Ν. Ερυθραίας: 
15721/16−11−09) 

(Αρ. απ. Περιφέρειας Αττικής 41167/26188/11−12−2009)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ 

F (4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

ΠΑΣΚΑΛ ΠΕΛΑΓΙΑ (PASKAL PELAGIYA) του Ιλίγια και 
της Γιεκατερίνας.

    Με την αριθ. Κ10560/20375/15−12−2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, γί−
νεται δεκτή η από 11−08−2003 αίτηση της ομογενούς 
ΠΑΣΚΑΛ ΠΕΛΑΓΙΑΣ (PASKAL PELAGIYAS) του Ιλίγια και 
της Γιεκατερίνας, που γεννήθηκε στην Ουκρανία το έτος 
1964, με την οποία ζητά την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, την οποία κατέθεσε στην Υπηρεσία μας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2790/2000, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 76 του 
Ν. 2910/2001.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 8631 (5)
Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης Δήμου Ιτάνου (ΔΕΠΤΑΔΙ)» σε κοινωφελή επιχείρη−
ση του άρθρου 254 του ν. 3463/2006 με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιτάνου (Κ.Ε.Δ.Ι.)

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση/οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107/1997/Α).

2. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/4.12.1997) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης».

3. 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 98 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 252−264, 268−270 του ν. 
3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114/2006/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Το υπ’ αριθμ. 10819/εγκ.16/22.2.2007 έγγραφο του 
ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επι−
χειρήσεων ΟΤΑ.

6. Την υπ’ αριθμ. 71245/77/19.12.2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις ζητημάτων που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι−
σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις».

7. Την αριθμ. 6730/12−8−2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γρα−
φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 
1288/τ.Β/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθμ. 2223/1992 απόφαση του Νομάρχη Λασι−
θίου με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Ιτάνου Νομού 
Λασιθίου αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου 
Ιτάνου (ΔΕΠΤAΔΙ)» (ΦΕΚ 199/τ.Β/1992) όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. 7756/2000 (ΦΕΚ 48 τΒ΄/2000) από−
φασή μας.

9. Τα αριθμ. πρωτ. 6247/31−12−2009, 4211/3−9−2009, 
3201/26−6−2009 και 1396/30−3−2009 έγγραφα του Δήμου 
Ιτάνου με τα οποία εστάλησαν οι αριθμ. 65 και 34/2009 
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 
μελέτης βιωσιμότητας και μετατροπής της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιτάνου σε 
Κοινωφελή, και η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας 
μετατροπής της ανωτέρω επιχείρησης σε κοινωφελή.

10. Το αριθμ. πρωτ. 5815/10−8−2009 έγγραφο της Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με 
το οποία αξιολογήθηκε θετικά η μελέτη βιωσιμότητας 
για τη μετατροπή της ΔΕΠΤΑΔΙ σε κοινωφελή επιχεί−
ρηση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση 
Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιτάνου (ΔΕΠΤΑΔΙ)» σε 
κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Ιτάνου (Κ.Ε.Δ.Ι.) 

Τα κύρια στοιχεία του καταστατικού ίδρυσής της είναι 
τα εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ (Κ.Ε.Δ.Ι.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ
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Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς 
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, με 

Α.1.1. την εφαρμογή προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπί−
τι» κ.λπ.

Α.1.2. τη λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονη−
πιακών σταθμών, 

Α.1.3. τη λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, 

Α.1.4. τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών 
προγραμμάτων.

− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ−
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων 
δημοτών

− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ−
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετα−
ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνία.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του Δήμου 

− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι−
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Α.2 παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, και συγκε−
κριμένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία 
δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, 
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, εκ−
μάθησης μουσικής με τη λειτουργία Μουσικού εργα−
στηρίου, εκμάθησης χορού (παραδοσιακοί χοροί κ.ά.), 
ζωγραφικής και αγιογραφίας, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και 
η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

− Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο δήμο Ιτάνου

− Η λειτουργία του Μουσείου Παλαικάστρου και του 
Μουσείου νερού Ζάκρου.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν 
έχει εμπορικό χαρακτήρα. 

− Προγράμματα προβολής και δημοσιότητας του δή−
μου εφόσον δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

− Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

−Δράσεις προστασίας και διαχείρισης προγραμμά−
των, μελετών, ερευνών που αφορούν το φοινικόδασος 
Βάι υπό την προϋπόθεση έγκρισης τους από την Δ/νση 
Δασών της Περιφέρειας Κρήτης.

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της 
ρύπανσης στην περιφέρειά τους (ενδεικτικά πρόγραμμα 
καταπολέμησης κουνουπιών ).

− Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

− η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύ−
πανσης

β) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με 
τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του Ν. 
3463/2006

γ. η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Παλαίκαστρο του 

Δήμου Ιτάνου
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ιτάνου για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη−
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ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Ν.3463/2006

− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με 
τους καταστατικούς σκοπούς 

− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) μελές δι−

οικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από 
τα μέλη αυτά τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. Τα 
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που 
έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα 
μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Όταν η επιχείρηση απασχολεί περισσοτέρους από εί−
κοσι εργαζόμενους ένα από τα μέλη δημότες –κάτοικοι, 
αντικαθίσταται από εκπρόσωπο των εργαζομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το κεφάλαιο της επιχείρησης παραμένει στα 58.694,06 

ευρώ.
ΔΙΑΛΥΣΗ 
Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται 
η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της 
επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την 
εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία 
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Ιτάνου. Η εκκαθάριση 
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το 
δημοτικό συμβούλιο Ιτάνου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 

για το δήμο (παρ. 3 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 23 Δεκεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
F (6)

    Ανάκληση απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθα−
γένειας από την ομογενή Ντζεϊράνοβα Βιολέτα 
(DZHEYRANOVA VIOLETTA) σύζυγος Ντζεϊράνωβ Νι−
κολάϊ το γένος Μαγνταλιάνωβ Σαλικό

  Με την 911/07/29−10−2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η με αρ. πρωτ. 
450/29−05−2007 απόφαση της ίδιας περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή Ντζεϊράνοβα Βι−

ολέτα (DZHEYRANOVA VIOLETTA) σύζυγος Ντζεϊράνωβ 
Νικολάϊ το γένος Μαγνταλιάνωβ Σαλικό, γεν. 21−11−1970, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1069/29−06−2007 ΦΕΚ 
λόγω του ότι εκ παραδρομής εκδόθηκε απόφαση κτή−
σης Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ

F

(7)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από 

τον ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, κά−
τοικου εξωτερικού, Ντζεϊράνοβ Κιριάκ (DZHEYRANOV 
KIRIAK) του Νικολάϊ και της Ελιονόρας.

  Με την 909/07/29−10−2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
449/29−05−2007 απόφαση του Ιδίου περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση, κάτοικο Σταυρούπολης Ρωσίας, Ντζε−
ϊράνοβ Κιριάκ (DZHEYRANOV KIRIAK) του Νικολάϊ και 
της Ελιονόρας γεν. 24−03−1985 η οποία δημοσιεύθηκε 
στο με αριθμό 1069/Β/29−06−2007 επειδή εκ παραδρομής 
χορηγήθηκε απόφαση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
F

(8)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από 

τον ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, κά−
τοικου εξωτερικού, Ντζεϊράνοβ Κιριάκ (DZHEYRANOV 
KIRIAK) του Νικολάϊ και της Αλεξάντρας.

  Με την 907/07/29−10−2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
445/29−05−2007 απόφαση του Ιδίου περί απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση, κάτοικο Σταυρούπολης Ρωσίας, Ντζε−
ϊράνοβ Κιριάκ (DZHEYRANOV KIRIAK) του Νικολάϊ και 
της Αλεξάντρας γεν. 14−06−1932 η οποία δημοσιεύθηκε 
στο με αριθμό 1069/Β/29−06−2007 επειδή εκ παραδρομής 
χορηγήθηκε απόφαση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
F

    Αριθμ. 14743 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης. 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» ( ΦΕΚ 297/Τ.Α./2003).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/99 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» 
(ΦΕΚ 180/Τ.Α./1999).

3. Το γεγονός ότι: Ο Δ/ντης Διοίκησης – Οργάνωσης, 
ο Προϊστάμενος ή α) Δέκα (10) οδηγοί του τμήματος 
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αυτοκινήτων και β) Ένα (1) οδηγό του Νομάρχη απασχο−
λούνται υπερωριακά για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (εκχιονισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρ−
καγιές κ.α.) σε 24ωρη βάση.

4. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν αποτελούν συ−
νηθισμένες υπερωριακές ενασχολήσεις υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2010 από 01−01−2010 έως 30−
06−2010 την καθιέρωση τετρακοσίων πενήντα έξι (456) 
κατ΄ άτομο ωρών υπερωριακής απασχόλησης, εκ των 
οποίων οι τριακόσιες εξήντα (360) είναι απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης και οι ενενήντα έξι (96) είναι 
νυχτερινές, εξαιρέσιμες του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας, στον Δ/ντη της Διοίκησης, στον Προϊστάμενο του 
τμήματος κίνησης αυτ/των, στους δέκα (10) οδηγούς του 
τμήματος κίνησης αυτ/των και στον ένα (1) οδηγό του 
Νομάρχη, διότι οι υπάλληλοι αυτοί απασχολούνται υπε−
ρωριακά με έκτακτες ανάγκες (εκχιονισμούς, πλημμύρες, 
κατολισθήσεις, πυρκαγιές για την νόσο των πουλερικών, 
νόσο των χοίρων κ.α.) πέραν του κανονικού ωραρίου σε 
24ωρη βάση και κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και 
τις ημέρες αργίας και Κυριακές.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α.Μ. από τους 
εξής Κ.Α.Ε:

1. Κ.Α.Ε. 072 – 0511 ύψους 28.000 Ευρώ και 
2. Κ.Α.Ε. 072 – 0512 ύψους 12.500 Ευρώ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 28 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 

F
(10)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Καραμάνου Χριστίνα του Αντω−
νίου.

      Με την 5039/16.12.2009 απόφαση του Νομάρχη Μαγνη−
σίας χορηγείται στην Καραμάνου Χριστίνα του Αντωνίου 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Β. ΒΑΣΙΛΟΥ  





32100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02026303112090008*

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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