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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ 3047/20.4.2005
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ
575/τ.Β/28.4.2005) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την
εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων MME στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με το άρθρο 35
του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ–
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
110 /Α/17.5.2002).
2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7 (ΦΕΚ 251/
τ.Α/14.11.2000).
3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄/’297/2003)
«Μισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ−
ΟΤΑ, στελεχών ΕΛΑΣ, Πυρ/κού − Λιμενικού Σώματος.
4. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ 14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας− στήριξης και διαχείριση των
αντίστοιχων πόρων.»
5. Την έγκριση του ετησίου προγράμματος τεχνικής
βοήθειας − στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
για το 2006.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).
8. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτι−
κά ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό
1447/2001 του Συμβουλίου.
10. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της
7.3.1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της
Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύ−
σεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και
88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Επιτροπής
της 12.1.2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τον τροποποιητικό
Κανονισμό του (ΕΚ) 364/2004.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.69/2001 της Επιτροπής
της 12.1.2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ για τις ενισχύσεις de minimis,
όπως εκάστοτε ισχύει.

17354

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14. Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε (2000) 3405/28.11.2000
της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−
2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση
Ε/2001/2010/26.7.2001 και την απόφαση της Επιτροπής
υπ. αριθμ. C(2004) 2414 της 3.12.2004 «για την τροπο−
ποίηση της απόφασης αριθ. C(2000) 3405 της 28.11.2000
με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης
για κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση στο πλαίσιο του
στόχου 1 στην Ελλάδα».
15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στα Κράτη Μέλη υπ’ αριθμ. Ε(2000) 1101−EL/
28.4.2000, σχετικά με την θέσπιση γενικών κατευθύν−
σεων για μια κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά τη
διευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό την ενθάρρυνση της
αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού
εδάφους
16. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα (13) Π.Ε.Π., τα Τομεακά Ε.Π «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας», «Περιβάλλον» (και οι Κοινοτικές Πρωτοβου−
λίες INTERREG III και URBAN) που εντάσσονται στο
Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην
Ελλάδα, όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα:
Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε(2001)566 της 22.3.2001 για το
Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως σήμερα ισχύει.
Τις υπ’ αριθμ. Ε(2001)803, Ε(2001)804, Ε(2001)805,
Ε(2001)806, Ε(2001)807, Ε(2001)808, Ε(2001)809, E(2001)810,
E(2001)811 E(2001)812, E(2001)813 αποφάσεις της Επιτρο−
πής της 9.4.2001, αντίστοιχα για τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαί−
ου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Δυτι−
κής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, όπως σήμερα ισχύουν.
Την υπ’ αριθμ. απόφαση της Ε(2001)868 της 15.5.2001
για το Π.Ε.Π. Αττικής, όπως σήμερα ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. απόφαση C2001 551/14.3.2001 για το ΕΠ
«Κοινωνία της Πληροφορίας» όπως σήμερα ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε(2001) 1357/24.7.2001 για το
ΕΠ «Περιβάλλον» όπως σήμερα ισχύει.
Την απόφαση υπ’ αριθμ. Ε (2001) 4076 της 27.12.2001 για
το ΕΠ INTERREG III Α − PHARE CBC «Ελλάδα −Βουλγαρία
2000−2006» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. C (2004) 5658 της
23.12.2004, την απόφαση υπ» αριθμ. C (2005) 503 της
24.2.2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πρόγραμμα
Γειτνίασης Ελλάδα − Αλβανία», την απόφαση υπ’ αριθμ.
Ε (2006) 394 της 6.2.2006 για το ΕΠ «Πρόγραμμα Γειτνί−
ασης Ελλάδα − Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την απόφαση
υπ’ αριθμ. C (2002) 55 της 19.3.2002 της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής για το ΕΠ INTERREG III «Ελλάδα − Κύπρος», όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. Ε (2005) 4970
της 5.12.2005, την απόφαση υπ’ αριθμ. Ε (2003) 108 της
11.3.2003 για το ΕΠ INTERREG III A «Ελλάδα− Ιταλία»,
όπως οι παραπάνω σήμερα ισχύουν.
Την υπ’ αριθμ. απόφαση C (2001) 4074 της 18.12.2001
για το ΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, την υπ’ αριθμ. απόφαση C (2001)
4073 της 19.12.2001 για το ΕΠ ΠΕΡΑΜΑ, την υπ’ αριθμ.
απόφαση C (2001) 3582 της 11.12.2001 για το ΕΠ ΚΟΜΟ−
ΤΗΝΗ, της Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, όπως αυτές
σήμερα ισχύουν.
17. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των Δεκα−
τριών (13) Π.Ε.Π. και των Τομεακών Ε.Π. «Κοινωνία της
Πληροφορίας», «Περιβάλλον, των Κοινοτικών Πρωτο−

βουλιών INTERREG III και URBAN όπως εγκρίνονται και
τροποποιούνται.
18. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) για τη Σύσταση Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
19. Την εκάστοτε Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε
για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος.
20. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 14871/
Ε.Υ.Σ 3047/20.4.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουριστικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 575/τ.Β/28.4.2005) «Ρύθ−
μιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων
κρατικών ενισχύσεων MME στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ
110 Α΄).»
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται επιπλέον της δαπάνης όπως ορίζεται στην τροπο−
ποιούμενη υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ 3047/20.4.2005 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ
575/τ.Β/28.4.2005) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την
εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων MME στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με το άρθρο
35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)», ακαθόριστη δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.. 14871/Ε.Υ.Σ
3047/20.4.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουριστικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 575/ΤΒ/28.4.2005) «Ρύθ−
μιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων
κρατικών ενισχύσεων MME στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ
110 Α΄)» όπως ακολουθεί.
Άρθρο 1
1. Η 2η παράγραφος του άρθρου 2 αντικαθίσταται με
το ακόλουθο κείμενο:
«Συγκροτείται επταμελής Διατραπεζική Δομή Υπο−
στήριξης των τελικών δικαιούχων των δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων MME στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 (Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης). Η ως άνω
δομή θα αποτελείται από εκπροσώπους των τελικών
δικαιούχων, με έργο την επιβεβαίωση της αξιολόγησης
των επενδυτικών προτάσεων ανά πράξη, που έγινε από
όλους τους τελικούς δικαιούχους, και τον καθορισμό
των επενδύσεων που υπάγονται στις δράσεις σύμφωνα
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και με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό ανά πράξη, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2β.
Η Διατραπεζική Δομή Υποστήριξης γίνεται εννεαμελής
όταν συνεδριάζει για την επιβεβαίωση της αξιολόγησης
των επενδυτικών προτάσεων που έγινε από τελικούς
δικαιούχους, οι οποίοι είναι Συνεταιριστικές Τράπεζες.
Τα δύο επιπλέον μέλη προέρχονται από Συνεταιριστικές
Τράπεζες που έχουν οριστεί ως Τελικοί Δικαιούχοι.
Τα μέλη της Διατραπεζικής Δομής Υποστήριξης, κα−
θώς και οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας
της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμ−
ματέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), ο οποίος
προηγουμένως έχει καλέσει του τελικούς δικαιούχους
να προτείνουν τα μέλη της.
Η αμοιβή του προέδρου και των μελών της Διατραπε−
ζικής Επιτροπής ορίζεται σε εξακόσια είκοσι έξη ευρώ
μηνιαίως. Η σχετική αμοιβή καθώς και τα λειτουργικά
έξοδα της Διατραπεζικής Επιτροπής θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας. Προκειμέ−
νου να καλυφθούν τα ως άνω λειτουργικά έξοδα, θα
πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα από το νόμο
παραστατικά.
Σε περίπτωση που η Διατραπεζική Επιτροπή κρίνει ότι
ο όγκος εργασίας της, όπως προκύπτει από το σημείο
α παρ. 2 του άρθρου 7 είναι δυσανάλογος της προθε−
σμίας που προβλέπεται στο σημείο δ παρ. 2 του άρθρου
7, προβαίνει σε τεκμηριωμένο αίτημα δημιουργίας βο−
ηθητικών επιτροπών. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, η οποία εγκρίνει το αίτημα της Διατραπε−
ζικής Επιτροπής εφόσον κρίνει αναγκαία την δημιουργία
μίας ή περισσοτέρων βοηθητικών επιτροπών. Ο ορισμός
των μελών των βοηθητικών επιτροπών, οι λεπτομέρειες
συγκρότησης και λειτουργίας τους καθώς και η αμοιβή
των μελών τους ρυθμίζονται όπως και για την Διατρα−
πεζική Επιτροπή.
Η Διατραπεζική Δομή Υποστήριξης καθώς και οι εν−
δεχόμενες βοηθητικές επιτροπές της, υποστηρίζονται
από τετραμελή Γραμματεία η οποία ορίζεται με από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κα−
τόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ). Η αμοιβή των μελών της
Γραμματείας ορίζεται σε τετρακόσια εβδομήντα ευρώ
μηνιαίως.»
2. Η τελευταία πρόταση της 3ης παραγράφου του
άρθρου 2 καταργείται.
Άρθρο 2
Στο σημείο (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προ−
στίθενται τα ακόλουθα:
«Η προθεσμία των 25 ημερών είναι δεσμευτική με την
επιφύλαξη ότι ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13.»
Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται με
το ακόλουθο κείμενο:
«Συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ). Με την ως άνω απόφαση
ορίζονται τα μέλη της και καθορίζονται οι λεπτομέρειες
συγκρότησης και λειτουργίας της. Η Επιτροπή Ενστά−
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σεων αποτελείται από τρεις εκπροσώπους των τελικών
δικαιούχων, κατόπιν υπόδειξης αυτών, έναν εκπρόσωπο
των Συλλογικών και Επαγγελματικών φορέων των επι−
χειρήσεων και έναν εμπειρογνώμονα μετά από πρόταση
της Περιφέρειας ή της Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας.
Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδριάζει τουλάχιστον μία
φορά κάθε μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της, εφόσον της έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Τα μέλη
της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να είναι διαφορετικά
από αυτά της Διατραπεζικής Επιτροπής Αξιολόγησης
της παρ. 2 του α. 2 και επιπλέον δεν μπορούν να έχουν
συμμετάσχει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδί−
ων που εξετάζονται. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα
λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της, ενώ σε περί−
πτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας των μελών θα υπερισχύει
η γνώμη του προέδρου αυτής. Η αμοιβή του προέδρου
καθώς και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζε−
ται σε σαράντα τέσσερα ευρώ ανά συνεδρίαση.
Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι:
α) η εξέταση των ενστάσεων των δυνητικών δικαι−
ούχων των ενισχύσεων κατά των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης των Τελικών Δικαιούχων, σχετικά με τη μη
χρηματοδότησή τους από τις δράσεις των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων, τη βαθμολογία που έλαβαν κατά
την αξιολόγησή τους, καθώς και τους όρους χρηματο−
δότησης της επένδυσής τους.
Στις περιπτώσεις ενστάσεων όπου η Επιτροπή Ενστά−
σεων αποφασίζει περί του παραδεκτού ή μη επενδυ−
τικών προτάσεων, και για τις οποίες αποφαίνεται ότι
έπρεπε να είχαν εξ’ αρχής θεωρηθεί παραδεκτές, τις
διαβιβάζει ως παραδεκτές στον αρμόδιο Τελικό Δικαιού−
χο για την επί της ουσίας αξιολόγησή τους, και ακολου−
θείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της
παρούσας, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
στο σύνολο της εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημε−
ρών. Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας που περιγράφεται στο άρθρο 7, η Διατραπεζική
Επιτροπή ενημερώνει και την Επιτροπή Ενστάσεων για
τις μεταβολές που επέρχονται στο σχετικό απόσπασμα
του πρακτικού της.
Στις λοιπές περιπτώσεις ενστάσεων, η Επιτροπή Εν−
στάσεων αποφασίζει επί της ουσίας αυτών, επαναξιο−
λογώντας την επενδυτική πρόταση ως προς τα σημεία
που έχουν προσβληθεί με την ένσταση.
β) Η επικαιροποίηση των αποσπασμάτων των πρα−
κτικών επί των επενδυτικών προτάσεων που χρημα−
τοδοτούνται ανά προκηρυσσόμενη δράση, ανά Τελικό
Δικαιούχο, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εξέτασης των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Το
επικαιροποιημένο πρακτικό κοινοποιείται στις αρμόδι−
ες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και στους Τελικούς
Δικαιούχους για το μέρος που τους αφορά. Η χρημα−
τοδότηση των προαναφερόμενων επενδύσεων σε κάθε
περίπτωση θα καλύπτεται από το εκάστοτε Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται με
το ακόλουθο κείμενο: «Η Επιτροπή Ενστάσεων θα συ−
νεπικουρείται στο έργο της από τη Γραμματεία που
έχει συγκροτηθεί για να υποστηρίζει την Διατραπεζική
Δομή Υποστήριξης.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 18 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Στο πλαίσιο του συστήματος ενίσχυσης των MME με
την παρούσα διαδικασία, δύναται να προβλεφθεί η απο−
τίμηση και παρακολούθηση αυτού, μέσω των υπηρεσιών
που μπορεί να ζητηθεί να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, ένας Σύμβουλος Αποτίμησης
και Παρακολούθησης του συστήματος. Το έργο του
Συμβούλου θα συνίσταται κυρίως:
1. Στην αποτίμηση του έργου των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
μηχανισμών της εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενι−
σχύσεων για τις MME μέσω της παρακολούθησης της
τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των τραπεζικών
ιδρυμάτων, της αποτίμησης της αποτελεσματικότητας
τους και της εξέτασης της επάρκειας και καταλληλότη−
τας των διαδικασιών εφαρμογής των δράσεων κρατικών
ενισχύσεων MME.
2. Στην αποτίμηση και υποστήριξη της αποτελεσμα−
τικότητας των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ
δράσεων ενίσχυσης MME και την υποστήριξη των λει−
τουργιών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Επι−
τροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των δράσεων
ενίσχυσης MME, του επόμενου άρθρου.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 19 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμε−
νο:
«Στο πλαίσιο του συστήματος ενίσχυσης των MME με
την παρούσα διαδικασία, προβλέπεται η δυνατότητα
συγκρότησης Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολού−
θησης του συστήματος ενίσχυσης των MME στη Γενική
Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα. Η Επιτροπή Σχεδιασμού και
Παρακολούθησης του συστήματος ενίσχυσης των MME
έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσμα−
τικής και ορθής εφαρμογής του συστήματος ενίσχυσης
των MME. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί την πορεία
υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης MME με βάση το
θεσμικό πλαίσιο του ΥΠΟΙΟ και προβαίνει στη διατύπω−
ση συμπερασμάτων και προτάσεων επ’ αυτού, εξετάζει
συγκριτικά την αποτελεσματικότητα των δράσεων MME
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ μεταξύ των δια−
φορετικών προγραμμάτων, εξετάζει τις επιδράσεις του
συστήματος χορήγησης ενισχύσεων στην παραγωγική
βάση της χώρας και στην αναπτυξιακή διαδικασία και
διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές για τον μελλοντικό
σχεδιασμό των παρεμβάσεων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αριθμ. 79803/Β1
(2)
Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσης Δ.Ε.Π. στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 11 και 35 παρ.
1 και 2 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87) όπως το τελευ−
ταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7β του ν.
1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167).
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. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Φ.Ε.Κ. 608 τ. Β΄).
4. Το υπ’ αριθμ. 19919/5761/21.7.2006 έγγραφο του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργηθεί αυτοδίκαια
μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από
λύση της υπαλληλικής σχέσης Βοηθού που υπηρετούσε
στο Τμήμα Νομικής λόγω συμπληρώσεως του ορίου
ηλικίας.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουγη−
θείσα θέση Δ.Ε.Π. εντάσσεται στο Τμήμα Νομικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 4389
(3)
Έγκριση λειτουργίας Οργανισμού Συλλογικής Προστα−
σίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ−
ΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Δ.Δ.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 58
ν. 2121/1993.
2. Το υπ’ αριθμ. 6209/2006 έγγραφο του Διευθυντή του
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα στοιχεία
του φακέλου.
3. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχές
του διοικητικού δικαίου που αφορούν τη δημοσιότητα
και τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων, αποφα−
σίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του οργανισμού συλ−
λογικής προστασίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Δ.Δ.Ε.», όσον
αφορά στην προστασία όλων γενικώς των δικαιωμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμά−
των των Διαφημιστικών Εταιρειών επί των οπτικοακου−
στικών έργων τους (κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
διαφημιστικών μηνυμάτων), των ραδιοφωνικών διαφημι−
στικών μηνυμάτων, των διαφημιστικών καταχωρήσεων
σε εφημερίδες, περιοδικά και εν γένει, κάθε μορφής
έντυπο, καθώς και κάθε άλλης επικοινωνίας, στην οποία
εμπεριέχεται έργο προστατευόμενο από τις διατάξεις
της περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δι−
καιωμάτων νομοθεσίας, σε οποιοδήποτε μέσο και αν
γίνεται χρήση του, όπως ενδεικτικώς στον κινηματογρά−
φο, στην τηλεόραση (ασύρματη, καλωδιακή ή δορυφο−
ρική), στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, σε προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών
βάσεων δεδομένων κ.λπ.
2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται υπό τον όρο ότι
α) θα περιέρχονται στον Ο.Π.Ι. σε ετήσια βάση όλα τα
στοιχεία της νόμιμης λειτουργίας του οργανισμού αυ−
τού και β) εντός προθεσμίας τριμήνου (3μήνου) από
την δημοσίευση της παρούσας πράξης ο Ο.Π.Δ.Δ.Ε. θα
τροποποιήσει το καταστατικό και τον κανονισμό του,
όπως έχει ήδη εγγράφως δεσμευθεί να πράξει (πρβλ.
61 β/6549/1.6.2006 έγγραφο Ο.Π.Δ.Δ.Ε.).
3. Με μεταγενέστερη πράξη μας μπορεί να τεθούν και
άλλοι πρόσθετοι όροι.
Η πράξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία και παραγ−
γέλλουμε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 10796
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο Δήμο Πέτρας Νομού Λέσβου.

(4)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και τις όμοιες των ν. 1735/1987 και 2307/1995 και τις
όμοιες του άρθρου 15 του ν. 3260/2004.
2. Την υπ’ αριθμ. 44/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία ζητείται παροχή έγκρισης για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/403/17010/28.8.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 46575/4.9.2006 απόφα−
ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εγκρίθηκαν
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους
ΟΤΑ για ένα (1) έτος.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48138/5.9.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων − Λογι−
στών (διπλογραφικό σύστημα) στο Δήμο Πέτρας Νομού
Λέσβου για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο που
θα του ανατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αντίστοιχα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
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Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό που θα οριστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Πέτρας Νομού Λέσβου.
Το παραπάνω έργο δεν ανάγεται στον συνήθη κύ−
κλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Πέτρας
και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμ−
βάσεων αυτών.
Με την σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτι−
σθεί σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτο−
μέρεια, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του αναδόχου.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανά−
γκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη,
είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρακαλούμε
να ενημερώσετε απευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Οργά−
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ − Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
− Τηλ. 210−3240568 εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη
της παρούσας απόφασης.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
18.500,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του
έτους 2006 του Δήμου Πέτρας Νομού Λέσβου, στον
οποίο έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 8 Σεπτεμβρίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. 42320, 41961
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.

(5)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997) β) των άρθρων 6
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
Α/1997) και 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 98 Α΄).
2. Την Π.Υ.Σ. 55/11.11.1998 (Φ.Ε.Κ. 252/Α/12.11.1998), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, η
ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/2005
Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ 294/τ.Α΄/2.12.2005 ) σχετικά με την αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
3. Την υπ’ αριθμ. 15224/23.3.2006 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης με την οποία γνωστοποιήθηκε στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις ότι, μετά την παράταση της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδειών εργασίας σε αλλο−
δαπούς μέχρι 31.5.2006 με τις διατάξεις της παραγρ. 4
του άρθρου 26 του ν. 3448/2006, κρίνεται σκόπιμο να συ−
ναφθούν νέες συμβάσεις μίσθωσης έργου, εφόσον είναι
αναγκαίο με αντικείμενο την έκδοση αδειών εργασίας σε
αλλοδαπούς μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
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4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 16546/30.3.2006 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης σύμφωνα με το οποίο, όσον αφορά την
αποστολή αιτημάτων από τις Ν.Α. για την σύναψη συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου με αντικείμενο την έκδοση
αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και με στόχο την συντόμευση της δι−
αδικασίας, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης
από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο,δεδομένου ότι η
ανάγκη παραμένει η ίδια και έχει αιτιολογηθεί ύστε−
ρα από σχετικό αίτημα της Ε.Ν.Α.Ε. Τα συγκεκριμένα
αιτήματα θα συνοδεύονται μόνον από βεβαίωση της
οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό του φορέα οι σχετικές πιστώσεις
για το τρέχον έτος.
5. Το υπ’ αριθμ. 44849/24.8.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
1/373/13989/17.8.2006 απόφαση της Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 55/1998 εγκρίθηκε για τη Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών η ανάθεση έργου σε ένα
άτομο (1) TE κατηγορίας για χρονικό διάστημα έως το
τέλος του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, το οποίο θα συνδράμει
τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε θέ−
ματα μετανάστευσης αλλοδαπών.
6. Το υπ’ αριθμ. 21216/8.5.2006 έγγραφό μας που αφορά
την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού(ενός
ατόμου TE κατηγορίας) με σύμβαση μίσθωσης έργου
με αντικείμενο την παροχή αδειών εργασίας σε αλ−
λοδαπούς μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στην
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.
7. Την υπ’ αριθμ. 1733/17.4.2006 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α Σερρών σύμφωνα με
την οποία στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 έχει

εξασφαλιστεί σχετική πίστωση το υπόλοιπο της οποίας
ανέρχεται στο ποσό ύψους 17.416,49 € για την αποζη−
μίωση ενός υπαλλήλου μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους με αντικείμενο την παροχή αδειών εργασίας σε
αλλοδαπούς, αποφασίζουμε:
Α) Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με μίσθωση έργου στη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:
Ένα (1) άτομο κατηγορίας TE
Για την απασχόληση του ως άνω ατόμου με την παρα−
πάνω ειδικότητα απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου
τυπικού προσόντος.
Το ως άνω άτομο θα την συνδράμει τις υπηρεσίες
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών σε θέματα
μετανάστευσης αλλοδαπών.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το τμήμα απα−
σχόλησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης έργου ορίζεται μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Νομάρχη Σερρών ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν
όργανο.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1733/17.4.2006 βεβαίωση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Σερρών
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2006 έχει εξασφαλιστεί
σχετική πίστωση για την αποζημίωση ενός υπαλλήλου
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους με αντικείμενο την
παροχή αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
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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~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
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