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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 984
25 Ιουλίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/37031/0022
(1)
Καθορισμός αποζημίωσης μελών των Επιτροπών για τη
διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνι−
σμού για το έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποι−
ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για
την ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπαί−
θρου» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Θεσσαλίας 2000−2006.
Α. Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Β. Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προ−
σφορών
Γ. Επιτροπή − Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων/Αξι−
ολογητών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Καθορισμός αποζημίωσης μελών των Επιτροπών για
τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διεθνή δι−
αγωνισμού για το έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (ΚΕΚ) για την ενίσχυση του Ανθρώπινου
Δυναμικού της Υπαίθρου» στο πλαίσιο του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσ−
σαλίας 2000−2006.
Α. Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνι−
σμού
Β. Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών
Γ. Επιτροπή − Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων/
Αξιολογητών. .....................................................................................
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης της Επιτροπής
διενέργειας κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνι−
σμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των υπηρε−
σιών υποβοήθησης στην τήρηση των πρακτικών
των συνεδριάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικεί−
ων της χώρας με το σύστημα της μαγνητοφώνη−
σης −απομαγνητοφώνησης....................................................
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των Με−
λών της Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο−
πής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. ..........................
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα
Ενιαία Λύκεια. ....................................................................................
Επανασύσταση της ομάδας εποπτείας και γραμ−
ματειακής υποστήριξης, που συγκροτήθηκε στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 540/15.1.2004 απόφασης
για τον ορισμό κριτών για την αξιολόγηση των
προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις Κατηγορί−
ες Πράξεων: 2.2.3.α, και 2.6.1.ζ, και συγκεκριμένα για
την «Αναμόρφωση − Νέα Προγράμματα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών» που συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΠΕΑΕΚ II. .......................
Τροποποίηση απόφασης διανεμητικού λογαριασμού
για απαλλοτριώσεις. ...................................................................
Εκπαίδευση δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου
του Γενικού Επιτελείου Στρατού. ....................................
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.103185/2384
4/05/29.3.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. .....
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005):
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000)
«Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της με αριθμό 2/80345/0004/8.11.1999
(ΦΕΚ2040/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
του ν. 1943/1991».
5. Την υπ’ αριθμ. 448/9.3.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄/322/16.3.2006)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας για την «Επανασύσταση και επανασυγκρότηση
Επιτροπών για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου
διεθνή διαγωνισμού «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποι−
ημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου
«στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57, τ.Α΄
21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών».
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμό 107900/2001 κοινή υπουργική απόφαση
περί συστάσεως της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΦΕΚ 599/Β΄/21.5.2001),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 190619/13.11.2003
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1700/Β΄/19.11.2003).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 & 4 του ν.
2224/1994 «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας, συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2150/1994 (ΦΕΚ
98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
11. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λ.π. (ΦΕΚ107/Α/1997).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12.10.1998)
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για τις δη−
μόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου
1998», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ
15/Α/3.2.2000) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 97/52 (E.E.L
328/28.11.1997) όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του ν. 2874/2000 «Προώθηση στην
απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286
Α/29.12.2000).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των αντί−
στοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/τ. Α΄/14.1.2002).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α).
16. Τις διατάξεις της με αριθμό 112392/1.11.2004 (ΦΕΚ 1813/
Β΄) απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112809/18.6.2002
κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγ−
χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ,
(2000−2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που
εμπεριέχουν δράσεις», όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 112501/9.11.2004 από−
φασης (ΦΕΚ 1690/Β΄) Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου
Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας (σε αντικατάσταση
των με υπ’ αριθμ. 106543/16.4.1998, 111531/18.6.1999 και
4032/26.7.2001 αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
18. Την υπ’ αριθμ. 471/ΓΠΕΠ/5.2.2003 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα
με την οποία εντάσσεται, στο Περιφερειακό Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2000−2006, το έργο με
τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την ενίσχυση
του Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπαίθρου» του Άξονα
Προτεραιότητας 2 με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
της Υπαίθρου», του Μέτρου 9 με τίτλο «Ειδικές Δράσεις
Ανάπτυξης της Υπαίθρου − Ε.Κ.Τ.»
19. Την υπ’ αριθμ. 610/18.3.2003 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προκήρυξη
Ανοιχτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού, με κλειστές
προσφορές και κριτήριο επιλογής την συμφερότερη

προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων του έργου: «Κα−
τάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την ενίσχυση του ανθρώ−
πινου δυναμικού της υπαίθρου», στο πλαίσιο του ΠΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000−2006.
20. Την υπ’ αριθμ. 55233 /Ε.Υ.Σ. 4759/6.8.2003 και 55233/
ΕΥΣ 4647/4759/6.8.2003/3.9.2003 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνι−
κής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλίας (1η Τροποποίηση ) για το έτος 2003 από
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
21. Την υπ’ αριθμ. 85736/ΕΥΣ 8244/19.12.2003 απόφαση του
ΥΠΟΙΟ για έγκριση της 2ης τροποποίησης του Ετησίου Προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης της Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για το έτος 2003.
22. Την υπ’ αριθμ. 6033/11.9.2003 απόφαση ένταξης στο
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000−2006 της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες
Αξιολόγησης Ε. Κ.Τ. για την Περιφέρεια Θεσσαλίας» και με
τελικό δικαιούχο τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
23. Την υπ’ αριθμ. 352/21.1.2004 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη μεταβίβαση
αρμοδιότητας εκτέλεσης της ενέργειας τεχνικής βοή−
θειας στήριξης «Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ε.Κ.Τ. για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας» στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
24. Το υπ’ αριθμ. 15573/ΕΥΣΣΑΑΠ 1211/7.4.2006 απόφαση
του ΥΠΟΙΟ για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για το έτος 2006.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 17.930,00 ευρώ,
σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου: «Δαπάνες
τεχνικής βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υποπρόγραμμα Β΄)» του
έτους 2006 με κωδικό αριθμό ΠΔΕ 2002ΕΠ00630025
και δαπάνη ύψους 8.546,00 ευρώ, σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του έργου «Υπηρεσίες Αξιολόγησης ΕΚΤ
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας» με κωδικό αριθμό ΠΔΕ
2003ΕΠ00630166, με την επιφύλαξη των άρθρων 90 και
επ. του ν. 2362/1995 όπως ισχύει.
26. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης για τα μέλη
της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού,
των Γνωμοδοτικές Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών
Προσφορών και της Επιτροπής − Ομάδας Εργασίας
Εμπειρογνωμόνων/Αξιολογητών.
27. Το υπ’ αριθμ. 379/ΕΚΤ/8.5.2006 έγγραφο−εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
τη σχετική βεβαίωση του Πρόεδρου της Επιτροπής Διε−
νέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου,
των μελών και της γραμματείας (1 Πρόεδρος, 4 μέλη,
1 μέλος γραμματείας) της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που επανασυστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 448/9.3.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄/322/16.3.2006)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσα−
λίας ως εξής:
Α) Για τον πρόεδρο της επιτροπής, τριακόσια (300)
€ το μήνα.
Β΄) Για το κάθε μέλος της επιτροπής, διακόσια πενήντα
(250) € το μήνα.
Γ) Για το κάθε μέλος της γραμματείας, διακόσια (200)
€ το μήνα.
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Το έργο της Επιτροπής διενεργήθηκε εκτός ωραρίου ερ−
γασίας των υπαλλήλων μελών της, όπως αυτό προσδιορί−
ζεται με την υπ’ αριθμ. 448/9.3.2006 (ΦΕΚ Τ.Β΄/322/16.3.2006)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
και διήρκεσε από 19.5.2003 έως 21.10.2003.
2. Καθορίζουμε μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου,
των μελών και της γραμματείας (1 Πρόεδρος, 2 μέλη, 1
μέλος γραμματείας) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
Διαγωνισμού που επανασυστάθηκαν με την υπ’ αριθμ.
448/9.3.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄/322/16.3.2006) απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ως εξής:
Α) Για τον πρόεδρο της επιτροπής τριακόσια (300)
€ το μήνα.
Β΄) Για το κάθε μέλος της επιτροπής, διακόσια πενήντα
(250) € το μήνα.
Γ) Για το κάθε μέλος της γραμματείας, διακόσια (200)
€ το μήνα.
Το έργο των Επιτροπών διενεργήθηκε εκτός ωραρίου ερ−
γασίας των υπαλλήλων μελών της, όπως αυτό προσδιορί−
ζεται με την υπ’ αριθμ. 448/9.3.2006 (ΦΕΚ Τ.Β΄/322/16.3.2006)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας
και διήρκεσε από 25.6.2003 έως 20.10.2003.
3. Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των μελών της
Επιτροπής−Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων/Αξιο−
λογητών (ΕΜΑ) που επανασυστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
448/9.3.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄/322/16.3.2006) απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας σε διακόσια
πενήντα ευρώ (250 €) ανά μήνα.
Το έργο της παραπάνω Επιτροπής − Ομάδας εργα−
σίας διενεργήθηκε εκτός του ωραρίου εργασίας των
υπηρεσιών, όπως αυτό προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ.
448/9.3.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄/322/16.3.2006) απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και διήρκεσε
από 25.6.2003 έως 6.7.2003.
4. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με
την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδρι−
άσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες
συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
5. Όλες οι παραπάνω επιτροπές είχαν προσωρινό
χαρακτήρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ioυνίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς
Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομίας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Οικονομικών
και Κοινωνικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F
Αριθ. 2/23358/0022
(2)
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης της Επιτροπής διενέρ−
γειας κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τη δια−
δικασία του κατεπείγοντος για την ανάδειξη αναδόχου
για την ανάθεση των υπηρεσιών υποβοήθησης στην τή−
ρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πολυμε−
λών Πρωτοδικείων της χώρας με το σύστημα της μα−
γνητοφώνησης −απομαγνητοφώνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογι−
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στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
β) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου κ.λπ.»
γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄/1978)
«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περι−
φερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας»,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 57 Α΄).
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Της υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 (ΦΕΚ 2040/1999Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών − Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Γεωργίας − Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Πολιτισμού − Μακεδονίας
− Θράκης − Μεταφορών και Επικοινωνιών − Ανάπτυξης
− Δικαιοσύνης − Υγείας και Πρόνοιας − Τύπου και MME
− Αιγαίου και Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβα−
σης εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.
1 του ν. 1943/1991».
στ) του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α΄) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου».
θ) του π.δ. 36/2000 (29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
ι) το άρθρο 5 παράγραφος 6 του ν. 2408/1996.
2) το υπ’ αριθμ. 12 τελευταίο Πρακτικό της επιτροπής
στο οποίο φαίνεται η ημερομηνία λήξης του έργου της
ήτοι η 22.2.2006.
3) Την υπ’ αριθμ. 118865/30.11.2005 Διακήρυξη διενέρ−
γειας κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τη δια−
δικασία του κατεπείγοντος για την ανάδειξη αναδόχου
για την ανάθεση των υπηρεσιών υποβοήθησης στην
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολυ−
μελών πρωτοδικείων της χώρας με το σύστημα της
μαγνητοφώνησης − απομαγνητοφώνησης.
4) Την υπ’ αριθμ. 117322/8.12.2005 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ1736/Β΄/9.2.2005) συγκρότησης
Επιτροπής Διενέργειας κλειστού δημόσιου διεθνή δια−
γωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών υποβοήθησης
στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των
πολυμελών πρωτοδικείων της Χώρας με το σύστημα
της μαγνητοφώνησης − απομαγνητοφώνησης.
5) Το υπ’ αριθμ. 816/9.1.2006 έγγραφο του Τμήματος
Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού στο οποίο
αναφέρεται ότι έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις.
6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 5.400,00 ευρώ που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 του Φ. 17−110 του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2006, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου,
των τεσσάρων (4) Μελών, και του Γραμματέα της Επι−
τροπής διενέργειας κλειστού δημόσιου διεθνή διαγω−
νισμού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών
υποβοήθησης στην τήρηση των πρακτικών των συνε−
δριάσεων των πολυμελών πρωτοδικείων της χώρας
με το σύστημα της μαγνητοφώνησης −απομαγνητο−
φώνησης, για το χρονικό διάστημα από 9.12.2005 έως
22.2.2006 ως εξής:
Α) Του Προέδρου σε 350,00 ευρώ.
Β) Για έκαστο εκ των τεσσάρων (4) Μελών σε 300,00
ευρώ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γ) Του Γραμματέα σε 250,00 ευρώ.
Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση, θα καταβληθεί με την
προϋπόθεση συμμετοχής των ανωτέρω σε τέσσερις (4)
συνεδριάσεις τουλάχιστον το μήνα. Σε περίπτωση συμ−
μετοχής τους σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση
περικόπτεται ανάλογα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς
Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθ. 2/32599/0022
(3)
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου και των Με−
λών της Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
1. ΄Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978
(Α΄ 232), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του
ν. 2129/1993 (Α΄ 57).
β. Τις διατάξεις του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους
− πολίτη» (Α΄ 75).
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄−247).
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφ. β΄ του
ν. 2452/1996» Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τρο−
ποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 283).
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 «Ανα−
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 41).
η. Τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. γ του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, Μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις » (Α΄ 297)
θ. Τις διατάξεις του π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών
Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 12).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 (Β΄ 1925)
25.10.1999 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μετα−
βίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7,
παρ. 1 του ν. 1943/1991 » (Α΄ 50).
3. Την υπ’ αριθμ. 7016/1/22−στ από 8.3.2006 απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, «Συγκρότηση Μόνιμης
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δη−
μόσιας Τάξη» (Β΄ 330).
4. Την ανάγκη συγκρότησης Μόνιμης Νομοπαρασκευα−

στικής Επιτροπής, για την νομοτεχνική επεξεργασία των
σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών
κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης.
5. Την ιδιαίτερη σημασία του συλλογικού οργάνου που
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δη−
μόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πο−
λίτη, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμμα−
τέα αυτού είναι διετής και η σύνθεση του δεν είναι αμιγής
και που δύναται να λειτουργήσει και εκτός των χώρων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και εκτός του
κανονικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού εξόδων ύψους 50.700,00 € περίπου
για το τρέχον οικονομικό έτος, 60.840€ για το έτος 2007
και 12.675C για το έτος 2008, οι οποίες (δαπάνες) θα
αντιμετωπιστούν ως εξής:
α. Οι δαπάνες έτους 2006 για το μεν ποσό των 45.600
€ περίπου που αφορά την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ από
τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 του εκτελούμενου Π/Υ εξό−
δων του Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», για το
ποσό των 5.100 € περίπου που αφορά το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ−
ΚΟ ΣΩΜΑ, επίσης από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 του
εκτελούμενου Π/Υ εξόδων ΕΦ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ» και σε περίπτωση αδυναμίας, από το σύνολο
των πιστώσεων αυτού.
β. Οι δαπάνες έτους 2007, ύψους 54.720,00 € περίπου
για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και 6.120,00 € περίπου
για το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, και 2008 ύψους 11.400,00
€ περίπου για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και 1.275,00 €
περίπου για το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,, θα προβλεφθούν
και θα προβλέπονται στον ΚΑΕ 0515 των αντίστοιχων
Π/Υ εξόδων των ίδιων ως άνω Φορέων και θα καλύ−
πτονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για το σκοπό
αυτό, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε αποζημίωση κατά μήνα, του Προέδρου,
των μελών και του γραμματέα της «Μόνιμης Νομοπα−
ρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης», ως ακολούθως:
α. Πρόεδρος 600 ευρώ
β. Μέλη 510 ευρώ
γ. Γραμματέας 390 ευρώ.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιού−
χους εις ολόκληρον, υπό την προϋπόθεση ότι μετείχαν σε
τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτω−
ση που μετείχαν σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις,
η αποζημίωση μειώνεται αναλογικά σε σχέση με το σύνολο
των πραγματοποιούμενων μηνιαίων συνεδριάσεων.
3. Δεν δικαιούνται αποζημίωση τα μέλη της Ομάδας
που είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του Δημοσίου, των
Ν.Π.Π.Δ. και των Ο.ΤΑ, εφόσον το συλλογικό όργανο
συνεδριάζει στο χώρο των υπηρεσιών αυτών, εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας τους ή σε χρόνο που κα−
λύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
4. Η συμμετοχή και η παροχή των υπηρεσιών από τα
μέλη της Ομάδας καθώς και ο εκτός του ωραρίου εργα−
σίας των Δημοσίων Υπηρεσιών χρόνος, θα βεβαιώνεται
από τον Πρόεδρο αυτής.
5. Η ως άνω κατά περίπτωση αποζημίωση, υπόκειται
στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (Α΄−297).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την
20.3.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ioυνίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς
Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών

του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΣ
F
Αριθ. 68419/Γ2
(4)
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και
στα Ενιαία Λύκεια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 και του άρθρου
8 παρ. 8 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
(Β΄ 1432/14.10.2005), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε
Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων
και Ενιαίων Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους
τριάντα (30). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από
τριάντα (30) διαιρούνται σε τμήματα.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2006−2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθ. 13908
(5)
Επανασύσταση της ομάδας εποπτείας και γραμματειακής
υποστήριξης, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της υπ’
αριθμ. 540/15.1.2004 απόφασης για τον ορισμό κριτών
για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν
για τις Κατηγορίες Πράξεων: 2.2.3.α, και 2.6.1.ζ, και συ−
γκεκριμένα για την «Αναμόρφωση − Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών» που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΠΕΑΕΚ II.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2005)
4788/5.12.2005 για την τροποποίηση της απόφασης υπ’
αριθμ. Ε (2000)3405/28.11.2000 με την οποία εγκρίνεται το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για κοινοτικές διαρθρωτικές
παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Στόχου 1 στην Ελλάδα.
3. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση,
παρακολούθηση, και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο
4 παρ. 3, καθώς και τις τροποποιήσεις του ν. 3193/2003
άρθρο 17 (ΦΕΚ 266/20.11.2003).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000)
για τη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης» και τις μετέπειτα τροπο−
ποιήσεις της.
5. Την απόφαση της επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2005)
5642/15.12.2005 για την τροποποίηση της απόφασης Ε
(2001) 44/16.3.2001 με την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση» το οποίο εντάσσεται στο κοινοτικό πλαίσιο
στήριξης για κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις του
Στόχου 1 στην Ελλάδα».
6. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/16.4.2004 (583 ΦΕΚ/τ.Β΄/
19.4.2004) υπουργική απόφαση της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων που αναφέρεται στη μεταβί−
βαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ καθώς και την υπ’ αριθμ.
41773/ΣΤ5 (ΦΕΚ680 τ.Β΄ / 10.5.2004) υπουργική απόφαση
που τροποποιεί την ανωτέρω.
7. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 προκήρυξη του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Ενέργειας 2.2.3
Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών» και της Ενέργειας 2.6.1 Κατηγορία Πράξεων
2.6.1.η «Διεύρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)»
και συγκεκριμένα για την «Αναμόρφωση − Νέα Προγράμ−
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» οι οποίες συγχρηματοδο−
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ II.
8. Την υπ’ αριθμ. 540/15.1.2004 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Ορισμός κριτών για την
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις Κα−
τηγορίες Πράξεων: 2.2.3.α, και 2.6.1.ζ, και συγκεκριμένα για
την «Αναμόρφωση − Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ».
9. Την υπ’ αριθμ. 11180/25.6.2004 (ΦΕΚ1014/Β΄/7.7.2004)
έγκριση της υπ’ αριθμ. 540/15.1.2004 απόφασης για τον
ορισμό των κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων
που υποβλήθηκαν για τις Κατηγορίες Πράξεων. 2.2.3.α, και
2.6.1.ζ, και συγκεκριμένα για την «Αναμόρφωση − Νέα Προ−
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» που συγχρηματοδο−
τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
10. Το υπ’ αριθμ. 22/14.1.2004 έγγραφο υποβολής του
πρακτικού ελέγχου των τυπικών στοιχείων των προτά−
σεων που υπεβλήθησαν για την Ενέργεια 2.2.3 Κατηγορία
Πράξεων 2.2.3.α «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών»
και την Ενέργεια 2.6.1 Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η «Διεύ−
ρυνση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση) και
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συγκεκριμένα για την «Αναμόρφωση − Νέα Προγράμμα−
τα Μεταπτυχιακών Σπουδών», καθώς και την υπ’ αριθμ.
529/15.1.2004 βεβαίωση περαίωσης του ελέγχου των
τυπικών στοιχείων των προτάσεων που υπεβλήθησαν
στις ανωτέρω ενέργειες.
11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκεκρι−
μένα: «την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρε−
σίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς
και την λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου
εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή μισθωτούς
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
12. Ότι προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από
την Τεχνική βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,
το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με έκδοση σχετικής
κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τον ν. 3205/2003,
αποφασίζουμε:
Την επανασύσταση της ομάδας εποπτείας και γραμ−
ματειακής υποστήριξης που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 540/15.1.2004 απόφασης με θέμα: «Ορι−
σμός κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων που
υποβλήθηκαν για τις Κατηγορίες Πράξεων: 2.2.3.α, και
2.6.1.ζ, και συγκεκριμένα για την «Αναμόρφωση − Νέα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
Η ομάδα εποπτείας και γραμματειακής υποστήριξης
της διαδικασίας αξιολόγησης, αποτελείτο από τους.
1. Τσουκανέλη Ελευθερία − στέλεχος Ε.Υ.Δ.
2. Μπαλατσού Φιλοξενία − Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
3. Καρούσου Μαριάννα − Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε−
χνείο
4. Τσοχαντάρη Κλεοπάτρα − Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η απασχόληση της ανωτέρω ομάδας εργασίας αφο−
ρά στο διάστημα από 15.1.2004 έως 9.2.2004, επιπλέον
των υποχρεωτικών τους καθηκόντων και πέραν του
ωραρίου τους.
Η ολοκλήρωση των εργασιών πιστοποιήθηκε από τον
Ειδικού Γραμματέα Θεμάτων Ε.Ε. και ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθ. 59599
(6)
Τροποποίηση απόφασης διανεμητικού λογαριασμού
για απαλλοτριώσεις.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ3
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 9 του ν. 1093/1980 (ΦΕΚ
Α΄ 270), β) του άρθρου 8, παρ.1 εδ. α΄, του ν. 2882/2001
(ΦΕΚ Α 17) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31, παρ.
γ, του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α΄ 76)
2. Την απόφασή μας, αριθμ. 24661/2.3.2004 (ΦΕΚ
530/29.3.2004, τ.Β΄).
3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών
του Δικηγορικού Συλλόγου Πύργου Ηλείας, υπ’ αριθμ.
16/18.4.2006 (έγγραφο υπ’ αριθμ. 698/15.5.2006 Δ.Σ.)
4. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθμ.
56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004, τεύχος Β΄), με την

οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμμα−
τέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές κ.τ.λ.
όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με τις 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄), 101266/24.10.2005
(ΦΕΚ 1490 Β΄) και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) όμοιες.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασής μας, με υπ’ αριθμ.
24661/2.3.2004 (ΦΕΚ 530/29.3.2004,τ.Β΄), ως εξής:
1. Καθορίζουμε το ποσοστό αμοιβής των μελών του
Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας από τις υποθέσεις ανα−
γκαστικών απαλλοτριώσεων σε ποσοστό οκτώ τοις
εκατό (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης για κάθε
δικαιούχο. Το ποσοστό αυτό είναι πλέον του ποσοστού
δικηγορικής αμοιβής που καθορίζεται με τη δικαστική
απόφαση.
2. Από την ανωτέρω καθοριζομένη αμοιβή, ως και από
αυτή που καθορίζεται με δικαστική απόφαση, ποσοστό
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) θα περιέρχεται στον
υφιστάμενο διανεμητικό λογαριασμό του Δικηγορικού
Συλλόγου Ηλείας και ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) θα αποδίδεται στον δικαιούχο δικηγόρο του κα−
θού η απαλλοτρίωση που χειρίζεται την υπόθεση. Από
το παρακρατούμενο ποσοστό 75%, το 3% θα περιέρχε−
ται στο Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας του
Συλλόγου και το 2% στο Δικηγορικό Σύλλογο για τις
ανάγκες διαχείρισης και λειτουργίας του διανεμητικού
λογαριασμού των απαλλοτριώσεων καθώς και για λοιπά
έξοδα του Συλλόγου.
3. Κάθε δικηγόρος που θα αναλαμβάνει υπόθεση ανα−
γκαστικής απαλλοτρίωσης υποχρεούται να καταρτίζει
με τον εντολέα του συμφωνητικό αναθέσεως δίκης (ερ−
γολαβικό), παραλαμβάνων σχέδιο εργολαβικού από το
Δικηγορικό Σύλλογο, στο οποίο η συμφωνημένη δικη−
γορική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη αυτής που
ορίζεται στην παράγραφο Ι, και αντίγραφο του οποίου
θα κατατίθεται στο Σύλλογο πριν από κάθε δικαστική
ή εξώδικη ενέργεια του.
4. Στο εργολαβικό θα εμπεριέχεται και ο όρος περί
εκχωρήσεως ή υποκατάστασης του Συλλόγου στα δι−
καιώματα του Δικηγόρου για τη διεκδίκηση του σχετι−
κού ποσοστού. Η παράλειψη υποβολής αντιγράφου θα
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
5. Το εργολαβικό δίκης θα κατατίθεται στο δικαστήριο
που δικάζει την υπόθεση.
6. Κάθε δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας υποχρεούται στην πιστή τήρηση της παρούσας
απόφασης την οποία υποχρεούται να τηρεί και στην
περίπτωση νομιμοποίησης δικηγόρων άλλων Συλλόγων.
Η νομιμοποίηση αυτή δεν είναι δυνατή αν δεν τηρηθεί
η ανωτέρω διαδικασία, η οποία είναι δεσμευτική και για
τον νομιμοποιούμενο δικηγόρο.
7. Δικαιούχοι του προϊόντος της διανομής είναι
μόνο οι δικηγόροι που είναι γραμμένοι στα μητρώα
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας και ασκούν πραγ−
ματική και ενεργό δικηγορία, διατηρούν συγκεκρι−
μένο γραφείο στην περιφέρεια του Συλλόγου, είτε
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα μέλη και
κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
Ηλείας, τόσο κατά τον χρόνο της καθορισθείσας
πρώτης δικασίμου όσο και κατά το χρόνο που διε−
νεργείται η διανομή.
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Αποκλείονται της διανομής μερίσματος: α) Όσοι τελούν
σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος για οποιον−
δήποτε λόγο και β) Όσοι εξέρχονται ως συνταξιούχοι άλλης
υπηρεσίας και εγγράφονται στα μητρώα του Συλλόγου.
8. Για τους μη δικαιούχους μερίσματος καθώς και
για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, αποφασίζει κάθε
φορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Εκείνος
που κρίθηκε ως μη δικαιούχος δικαιούται να ασκήσει
προσφυγή εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμ−
βουλίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
πρώτη ημέρα διανομής του μερίσματος ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης.
9. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις κάθε
μορφής από τις 18.4.2006, ημερομηνία λήψης απόφασης
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηλείας, για την έκδοση της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
F
Aριθ. 6501/7/7−ε΄
(7)
Εκπαίδευση δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου
του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/
2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
2. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179 από
9.2.2006, όμοια (Β΄− 204).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, ύψους 25.000,00 ευρώ περίπου για
το έτος 2006, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγε−
γραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε 0517, 0711, 0832, 0869, 0899,
1111, 1311, 1411, 1511, 1641, 1691, 1699 του εκτελούμενου Π/Υ
εξόδων Ε.Φ. 43 − 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» με ισόποση
μεταφορά πιστώσεων από τον Π/Υ αυτό, στον Π/Υ εξόδων
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1.
1. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου
(Κ.Ε.Α.Π.) της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού

Επιτελείου Στρατού δύναται κατ’ έτος να παρακολου−
θούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οι τριτοετείς δό−
κιμοι υπαστυνόμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό
(5−10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων δοκίμων αστυ−
φυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων.
2. Η εκπαίδευση στο Κ.Ε.Α.Π. πραγματοποιείται των
μεν δοκίμων υπαστυνόμων κατά τους μήνες Αύγουστο
και Σεπτέμβριο των δε δοκίμων αστυφυλάκων κατά
τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο.
Άρθρο 2.
Το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Α.Π. που
πρόκειται να παρακολουθήσουν οι δόκιμοι καταρτίζεται
με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ύστερα από
πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία καθορίζεται ο
αριθμός των δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων
που θα εκπαιδεύεται καθώς και η χρονική περίοδος της
εκπαίδευσης τους.
Άρθρο 3.
Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες που πρό−
κειται να εκπαιδευθούν στο Κ.Ε.Α.Π. υποβάλλονται σε
ιατρικές εξετάσεις προς διαπίστωση της σωματικής
τους ικανότητας και καταλληλότητας από υγειονομικής
πλευράς για την παρακολούθηση του προγράμματος
εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ενεργούνται από τους αρ−
μόδιους υπηρεσιακούς ιατρούς των ειδικοτήτων μικρο−
βιολόγου, ακτινολόγου, οφθαλμίατρου, παθολόγου και
καρδιολόγου και όπου δεν υπάρχουν από τους αντί−
στοιχους ιατρούς Δημοσίων ή Στρατιωτικών Νοσοκο−
μείων της περιφέρειας του νομού που εδρεύει η οικεία
Σχολή. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που κρίνονται μη ικανοί
από υγειονομικής πλευράς για να συμμετάσχουν στην
εκπαίδευση παραμένουν στη διάθεση της Σχολής.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους στο Κ.Ε.Α.Π.
οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες συνοδεύονται
και επιτηρούνται από έναν τουλάχιστον αξιωματικό της
οικείας Σχολής που ορίζεται με διαταγή της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 4.
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒYΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.103185/23844/05/29.3.2006 υπουργική
απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 471/Β΄/17.4.2006 ως
προς την ημεροχρονολογία αίτησης πολιτογράφησης
από την εσφαλμένη «25.8.2005» στην ορθή «25.8.2003».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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