
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2754
11 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτι−

κών προϊόντων και άλλες ρυθμίσεις». .......................... 1
Διοικητική υπαγωγή και καθορισμός τοπικής αρμο−

διότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. ........ 2
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή−

λων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. ......... 3 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και άλλες ρυθμίσεις.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 50 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α΄) 

σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο−
ρά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ 
και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

3. Τη με αριθ. Υ44/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απόφαση του 
Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρακόπουλο Μάξιμο».

4. Το από 20−7−2012 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως Συντονι−
στικής Εθνικής Αρχής σε θέματα φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.

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

Άρθρο 1 
Σκοπός – Γενικές ρυθμίσεις

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τα θέματα διαφήμισης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ως διαφήμιση ορίζεται 
το μέσο προώθησης της πώλησης ή της χρήσης φυτο−

προστατευτικών προϊόντων (σε οποιονδήποτε άλλον 
εκτός από τον κάτοχο της άδειας, το πρόσωπο που 
διαθέτει το φυτοπροστατευτικό προϊόν στην αγορά και 
τους αντιπροσώπους τους), με έντυπα ή ηλεκτρονικά 
μέσα και ραδιόφωνο. Μέσο προώθησης της πώλησης 
ή της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν θε−
ωρείται το ενημερωτικού περιεχομένου υλικό (τεχνικά 
φυλλάδια, τεχνικά δελτία κ.α.) που αποστέλλεται με 
έγγραφη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία σε καταστήματα 
χονδρικής ή λιανικής πώλησης, εφόσον:

Α. Αποστέλλεται σε ένα αντίγραφο εφόσον είναι σε 
έγγραφη μορφή.

Β. Δεν παρέχεται πρόσβαση σε τρίτους εφόσον είναι 
σε ηλεκτρονική μορφή.

Γ. Δεν προκαλεί σύγχυση σχετικά με τις εγκεκριμένες 
χρήσεις του προϊόντος στη χώρα μας.

2. Απαγορεύεται η διαφήμιση μη εγκεκριμένων φυτο−
προστατευτικών προϊόντων. Στους παραβάτες επιβάλ−
λονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α΄).

3. Κάθε διαφήμιση φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
ενημερωτικού περιεχομένου πρέπει να συνοδεύεται 
από τις προτάσεις: «Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε 
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το 
προϊόν πριν από τη χρήση». Οι προτάσεις αυτές είναι ευ−
ανάγνωστες και διαχωρίζονται σαφώς από την υπόλοι−
πη διαφήμιση. Η φράση «φυτοπροστατευτικά προϊόντα» 
μπορεί να αντικαθίσταται από ακριβέστερη περιγραφή 
του τύπου του προϊόντος, όπως μυκητοκτόνο, εντομο−
κτόνο ή ζιζανιοκτόνο.

4. Απαγορεύεται η διάθεση δειγμάτων φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων σε μη εγκεκριμένες συσκευασίες.

Άρθρο 2
Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων

1. Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μπορεί να είναι έντυπη, ραδιοφωνική ή μέσω διαδικτύ−
ου. Η διαφήμιση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μπορεί να λάβει τη μορφή stand πάγκου ή δαπέδου, 
οθόνης, διαφημιστικού φυλλαδίου, υλικού βιτρίνας, με 
υλικά καθαρά διαφημιστικού χαρακτήρα, καθώς και να 
συμπεριλαμβάνεται σε ημερολόγια, κάρτες, υλικά συ−
νεδρίων και λοιπά μέσα.
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2. Απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήμιση των φυτο−
προστατευτικών προϊόντων. 

3. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώ−
σεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφος 
7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Άρθρο 3
Περιεχόμενο διαφήμισης

φυτοπροστατευτικών προϊόντων

1. Η διαφήμιση πρέπει να προάγει την ορθολογική 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Η διαφήμιση δεν πρέπει να περιλαμβάνει πληροφο−
ρίες υπό μορφή κειμένου ή σχεδίου που θα μπορούσαν 
να είναι παραπλανητικές όσον αφορά πιθανούς κινδύ−
νους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για 
το περιβάλλον, όπως οι όροι «χαμηλού κινδύνου», «μη 
τοξικό» ή «αβλαβές». 

3. Όλες οι δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στη διαφή−
μιση πρέπει να μπορούν να αιτιολογηθούν τεχνικά.

4. Μόνο στην περίπτωση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων χαμηλού κινδύνου επιτρέπεται στη διαφήμι−
ση η χρήση του όρου «εγκρίνεται ως φυτοπροστατευτι−
κό προϊόν χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009». 

5. Οι διαφημίσεις δεν περιέχουν οπτική αναπαράσταση 
δυνητικά επικίνδυνων πρακτικών, όπως η ανάμειξη ή η 
εφαρμογή χωρίς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 
ούτε χρήση κοντά σε τρόφιμα ή χρήση από παιδιά ή 
κοντά τους.

6. Απαγορεύεται στη διαφήμιση του φυτοπροστατευ−
τικού προϊόντος να αναφέρονται στοιχεία υπό μορφή 
κειμένου ή σχεδίου που αφίστανται από τα οριζόμενα 
στην άδεια διάθεσης στην αγορά. Κάθε διαφήμιση φυ−
τοπροστατευτικού προϊόντος σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή πρέπει να συνοδεύεται είτε από αναφορά στην 
Υπουργική απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας (τελευταία 
σχετική απόφαση τροποποίησης του φάσματος δρά−
σης) που αφορά το προϊόν είτε από την ημερομηνία 
που έχει εκδοθεί ή εκτυπωθεί το διαφημιστικό υλικό. 
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφος 7 του 
ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

7. Το διαφημιστικό υλικό ή το υλικό προώθησης ενη−
μερωτικού περιεχομένου εφιστά την προσοχή στις δέ−
ουσες προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως 
καθορίζονται στη σήμανση.

Άρθρο 4
Συγκριτική διαφήμιση

1. Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται, όσον αφορά 
τη σύγκριση, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο−
θέσεις:

Α. Δεν είναι παραπλανητική,
Β. Συγκρίνει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους 
στόχους, σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους,

Γ. Συγκρίνει κατά τρόπο αντικειμενικό ένα ή περισ−
σότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, 
εξακριβώσιμα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω φυ−
τοπροστατευτικών προϊόντων,

Δ. Δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτί−
μηση των σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, άλλων δια−

κριτικών σημείων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενός 
ανταγωνιστή,

Ε. Δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη σήματος, 
εμπορικής επωνυμίας ή άλλων διακριτικών σημείων 
ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής ανταγω−
νιστικών προϊόντων,

ΣΤ. Δεν παρουσιάζει φυτοπροστατευτικό προϊόν ως 
απομίμηση ή αντίγραφο άλλου που φέρει εμπορικό 
σήμα,

Ζ. Δεν δημιουργεί σύγχυση μεταξύ εμπορευομένων, 
μεταξύ διαφημιστή και ανταγωνιστή ή μεταξύ των εμπο−
ρικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, άλλων δια−
κριτικών γνωρισμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
του διαφημιστή και του ανταγωνιστή,

2. Η μνεία ή αναπαραγωγή σε διαφημίσεις των απο−
τελεσμάτων πειραμάτων, που έχουν διεξαχθεί από τρί−
τους, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συναίνεση του 
υπεύθυνου για το πείραμα προσώπου. Στην περίπτωση 
αυτή, ο διαφημιζόμενος ευθύνεται για το συγκριτικό 
πείραμα σαν αυτή να είχε διεξαχθεί από τον ίδιο ή υπό 
την καθοδήγηση του.

Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις – Ειδικές ρυθμίσεις

1. Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά οφείλουν 
να μεριμνήσουν έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα δέκα 
οχτώ (18) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφα−
σης να αποσυρθεί από την αγορά διαφημιστικό υλικό 
που δεν ανταποκρίνεται με της όρους και προϋποθέσεις 
της παρούσας απόφασης.

2. Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπρο−
στατευτικών προϊόντων των οποίων η έγκριση ανα−
καλείται οφείλουν να μεριμνήσουν για την απόσυρση 
από την αγορά του διαφημιστικού υλικού του φυτο−
προστατευτικού προϊόντος που ανακλήθηκε εντός της 
περιόδου χάριτος που δίνεται για την εξάντληση των 
υπαρχόντων αποθεμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 7001/2/1310−κθ (2)
Διοικητική υπαγωγή και καθορισμός τοπικής αρμοδιό−

τητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 4 και 6 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), 
όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄− 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
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4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφια 2 και 4 της 
7004/3/60 από 6−9−2012 απόφασης του Υπουργού Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄− 2459). 

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

Άρθρο 1
Διοικητική υπαγωγή Αστυνομικών Σταθμών

Η διοικητική υπαγωγή των Αστυνομικών Σταθμών που 
υπήγοντο διοικητικά στα Αστυνομικά Τμήματα Περιφέ−
ρειας Ξάνθης και Κομοτηνής, τα οποία καταργήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 103/2012 (Α΄ 169) 
καθορίζεται, εφεξής, ως ακολούθως:

α. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ευλάλου και Σελέρου υπά−
γονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Γενισέας της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.

β. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ιάσμου, Νέας Καλλίστης και 
Ξυλαγανής υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα 
Κομοτηνής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης. 

Άρθρο 2
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας

Η τοπική αρμοδιότητα των Αστυνομικών Τμημάτων 
Κιλελέρ, Αγρινίου και Ευζώνων, καθορίζεται ως ακο−
λούθως:

α. Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ.
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των δημο−

τικών ενοτήτων Αρμενίου, Νίκαιας, Κιλελέρ πλην της 
τοπικής κοινότητας Καλαμακίου, Κράννωνος πλην της 
τοπικής κοινότητας Βουναίνων και Πλατυκάμπου πλην 
της τοπικής κοινότητας Ομορφοχωρίου, του δήμου Κιλε−
λέρ, της δημοτικής ενότητας Κοιλάδας του δήμου Λαρι−
σαίων, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Αμπελακίων, 
Μακρυχωρίου και Νέσσωνος του δήμου Τεμπών. 

β. Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των δημο−

τικών ενοτήτων Αγρινίου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναι−
τωλικού, Στράτου, καθώς και της δημοτικής κοινότητας 
Παραβόλας και των τοπικών κοινοτήτων Αφράτου, Κυρά 
Βγένας, Παλαιοκαρυάς, Παντάννασης και Περιστερίου 
της δημοτικής ενότητας Παραβόλας, του δήμου Αγρι−
νίου. 

γ. Αστυνομικό Τμήμα Ευζώνων.
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των τοπικών 

κοινοτήτων Ευζώνων, Ειρηνικού, Κορώνας και Μικρού 
Δάσους της δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου και Ει−
δομένης της δημοτικής ενότητας Αξιούπολης, του δήμου 
Παιονίας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012

Ο Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 5111.15/02/2012 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις … Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄) και του άρθρου 16 
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ … και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) του άρθρου 38 του Ν. 3986/11 «Επείγοντα Μέτρα 
εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 152 Α΄ ).

γ) του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) “Δημοσιονομική Διαχεί−
ριση και Ευθύνη” και του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄).

δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του 
π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ149 Α΄), η περίπτωση (α) του οποίου 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.98/2012 (ΦΕΚ 
160 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ.  5221.1/06/2012/24−09−2012 απόφαση 
ΥΝΑ με θέμα: «Μεταβίβαση του Δικαιώματος υπογρα−
φής ”Με Εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ...» (ΦΕΚ 2584 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ.  1332.34/80/2012/11−9−2012 ανάληψη 
υποχρέωσης ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/Τ.Ο.Θ..

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου που θα καλυφθούν με υπερωριακή εργασία, 
αποφασίζουμε: 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργα−
σίας, με αμοιβή, από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, για το χρονικό 
διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31−12−2012 , ως ακολού−
θως:

Ι.− ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Για διακόσιους εννιά (209) μονίμους υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι−
γαίου, έξι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα εννέα (6.479) 
ώρες συνολικά και συγκεκριμένα:

α) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προμηθειών 
και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (ΔΠΚΕ), τετρακόσιες εξή−
ντα πέντε (465) ώρες συνολικά, για την υλοποίηση των 
πέραν του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, προμηθειών και τη συμμετοχή σε επιτροπές 
Προμηθειών εκτός κανονικού ωραρίου.

β) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτικού 
Προσωπικού (ΔΠΠ) εξακόσιες είκοσι (620) ώρες συνολικά, 
για την αντιμετώπιση αναγκών διενέργειας προσλήψε−
ων προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
τις εκπαιδευτικές μονάδες, τους πλοηγικούς σταθμούς, 
που εξαιρούνται από το Ν. 2190/94, την επεξεργασία 
των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού και Κανονισμών 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των εποπτευο−
μένων από το Υπουργείο Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και 
άλλες επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες 
που θα προκύψουν και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας.
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γ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήρι−
ξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΔΥΑΣΟ) εκατόν είκοσι 
τέσσερις (124) ώρες συνολικά, για περιπτώσεις απα−
σχόλησης του προσωπικού πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου για την αντιμετώπιση θεμάτων παροχών σε χρήμα 
ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου (επιδόματα τακτικής και 
έκτακτης ανεργίας, οίκοι περίθαλψης κ.λ.π.) και περι−
στατικών ναυτικών ατυχημάτων.

δ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
(ΔΟ) διακόσιες σαράντα οκτώ (248) ώρες συνολικά, για 
την άμεση προώθηση των διαδικασιών συμπλήρωσης 
και βελτίωσης των οργανικών διατάξεων και των κα−
νονιστικών πράξεων και προεδρικών διαταγμάτων που 
προωθούνται από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ε) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Οικονομικών 
Θεμάτων (Τ.Ο.Θ.), πεντακόσιες πενήντα οκτώ (558) ώρες 
συνολικά, για την αντιμετώπιση αναγκών σύνταξης και 
εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου, για την αναβάθμιση και επέκταση με 
νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας των υπαλ−
λήλων. 

στ) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και 
Τεχνικής Υποστήριξης (Τ.Υ.Τ.Υ.) διακόσιες δεκαεπτά (217) 
ώρες συνολικά, για την εισαγωγή και επεξεργασία στοι−
χείων για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την αναβάθμιση και 
επέκταση με νέα προγράμματα λογισμικού μισθοδοσίας 
πολιτικών υπαλλήλων και μηχανογραφική επεξεργασία 
πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και την ολοκλήρωση 
και ενεργοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος βάσης πλοίων−ναυτικών.

ζ) Για τους υπαλλήλους του Τμήματος Θαλασσίου 
Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνι−
ών (ΔΘΣ−δ’) διακόσιες δεκαεπτά (217) ώρες συνολικά 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την άμεση και 
έγκαιρη χορήγηση των κατ’ εξαίρεση εγκρίσεων για 
εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών, επαγγελματικών αδει−
ών για πραγματοποίηση προκαθορισμένων ναύλων και 
διαπιστωτικών πράξεων παύσης ισχύος της επαγγελμα−
τικής αδείας για την αυθημερόν καταβολή Φ.Π.Α.

η) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ναυτικών (ΔΕΚΝ) τριακόσιες σαράντα μία (341) ώρες συ−
νολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για εισήγηση 
μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών, επεξεργα−
σία στοιχείων για την είσοδο, εξέλιξη και έξοδο από 
το ναυτικό επάγγελμα των στελεχών εμπορικού ναυ−
τικού, καθορισμό των προϋποθέσεων εισαγωγής στις 
σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εποπτεία και έλεγχο λει−
τουργίας των σχολών, την διαδικασία αντικατάστασης 
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας με νέο κατάλληλο 
πιστοποιητικό το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις 
της Διεθνούς Σύμβασης S.T.C.W., εντός των οριζομένων 
προθεσμιών. 

θ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ναυτικής 
Εργασίας (ΔΝΕΡ) διακόσιες σαράντα οκτώ (248) ώρες 
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την 
προώθηση και αποσυμφόρηση των συσσωρευμένων 
φακέλων προς συνταξιοδότηση ναυτικών, για την ολο−
κλήρωση των οποίων απαιτείται ο έλεγχος θαλάσσιας 
υπηρεσίας μεγάλου αριθμού ναυτικών μηνιαίως, για την 

επίτευξη του στόχου μείωσης του χρόνου συνταξιοδό−
τησης των ναυτικών.

ι) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης 
– Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΔΟΛΕΛ), 
τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) ώρες συνολικά απο−
γευματινή υπερωριακή εργασία, για την προώθηση 
νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών, οργάνωση των Υπηρεσιών των 
Ο.Λ. Α.Ε., την εισήγηση επί των Στρατηγικών και Επι−
χειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 
θεμάτων Ναυπηγοεπισκευής και Ναυπηγοεπισκευαστι−
κών Επιχειρήσεων, καθώς και διατύπωση απόψεων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους και εκτέλεση 
λιμενικών έργων.

ια) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Λιμενικών 
Υποδομών (ΔΛΥ), διακόσιες εβδομήντα εννιά (279) ώρες 
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την 
διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, 
τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέμα−
τα εντός και εκτός ζώνης Λιμένα καθώς και την επο−
πτεία και έλεγχο της εφαρμογής των Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) 
των Λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων. 

ιβ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Λιμενικής 
Πολιτικής (ΔΛΠ) ενενήντα τρεις (93) ώρες συνολικά 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, για τη διαμόρφω−
ση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής, για 
τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό 
δίκτυο της χώρας, τη συμμετοχή και τον συντονισμό 
ενεργειών υποστήριξης των θέσεων της χώρας στις 
εργασίες τόσο των διεθνών οργανισμών όσο και των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ιγ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μελετών 
Κατασκευών (ΔΜΚ) τετρακόσιες εξήντα πέντε (465) 
ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για 
τον έλεγχο των ναυπηγικών κατασκευών, μετασκευών, 
μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καταμέ−
τρησης των πλοίων, καθώς επίσης και για το χειρισμό 
θεμάτων πυράντοχης υποδιαίρεσης και πυρασφάλειας 
των πλοίων.

ιδ) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επιθεωρήσε−
ων Πλοίων (ΔΕΠ) διακόσιες εβδομήντα εννιά (279) ώρες 
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για την 
επιθεώρηση των πλοίων σε θέματα ναυπηγικά, μηχα−
νοηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σωστικών μέσων, πυρα−
σφάλειας, τηλεπικοινωνιών, ενδιαίτησης και υγιεινής, 
καθώς επίσης και για την έκδοση των προβλεπόμενων 
πρωτοκόλλων γενικής επιθεώρησης ή πιστοποιητικών.

ιε) Για τον υπάλληλο του Β΄ Τμήματος της Διεύθυν−
σης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) τριάντα μία (31) 
ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για 
τον έλεγχο των πλοίων, της αξιολόγησης και έγκρισης 
σχεδίων ασφάλειας, την έκδοση σχετικών πιστοποιη−
τικών και την τήρηση του αρχείου πλοίων και αρχείου 
διαρκούς σύνοψης. 

ιστ) Για τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος (ΔΠΛΣ−γ΄) τριάντα μία (31) ώρες 
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για τον 
καθαρισμό του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου.
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ιζ) Για τους υπαλλήλους των Τμημάτων α΄ και γ΄ 
της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
(ΔΝΠΑ) εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, για τον συντονισμό των ενεργειών 
υποστήριξης θεμάτων σε διεθνές επίπεδο, που αφορούν 
στην προστασία και στην ποιοτική και ποσοτική ανά−
πτυξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιη) Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ποιότητας 
και Αποδοτικότητας (ΔΙΠΑ) εκατόν είκοσι τέσσερις (124) 
ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για 
την μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματι−
κότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη δι−
ατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική 
βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των 
Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό.

ιθ) Για τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυ−
σιπλοϊας (ΔΑΝ) τριάντα μία (31) ώρες συνολικά απογευ−
ματινή υπερωριακή εργασία. 

κ) Για τον υπάλληλο του Γραφείου Υπουργού Ναυτι−
λίας και Αιγαίου τριάντα μία (31) ώρες συνολικά απο−
γευματινή υπερωριακή εργασία, για την γραμματειακή 
υποστήριξη του Γραφείου . 

κα) Για τον υπάλληλο του Γραφείου ΓΓΛΛΠ/ΥΝΑ τρι−
άντα μία (31) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωρι−
ακή εργασία, για την γραμματειακή υποστήριξη του 
Γραφείου. 

κβ) Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Γενικής Διευ−
θύντριας Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥ) εξήντα δύο 
(62) ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
για την γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου.

κγ) Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Νομικού Συμ−
βούλου εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, για την οργάνωση της Νομικής 
Βιβλιοθήκης του, την απογραφή των βιβλίων του και 
την αρχειοθέτησή τους σε Η/Υ.

κδ) Για τους υπαλλήλους του Γραφείου Γραμματεια−
κής Υποστήριξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά για την γραμματειακή 
υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΥΝΑ.

κε) Για τον υπάλληλο του ΚΕΦ/ΛΣ τριάντα μία (31) 
ώρες συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία, για 
την γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου. 

ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ):
ΑΕΝ/ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην 

Ακαδημία, εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ώρες συνολικά, 
για απογευματινή εργασία για την εξυπηρέτηση των 
σπουδαστών, την έκδοση εγγράφων, την αλληλογραφία, 
τήρηση αρχείων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία 
της Σχολής. 

ΑΕΝ/ ΚΡΗΤΗΣ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Ακα−

δημία, εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά, για απογευματινή 
εργασία για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών, την 
έκδοση εγγράφων, την αλληλογραφία, τήρηση αρχείων 
καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

ΑΕΝ/ ΗΠΕΙΡΟΥ
− Για τον υπάλληλο που απασχολείται στην Ακαδημία, 

τριάντα μία (31) ώρες συνολικά, για απογευματινή εργα−
σία για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών, την έκδοση 
εγγράφων, την αλληλογραφία, τήρηση αρχείων καθώς 
και για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

ΑΕΝ/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Ακα−

δημία, τριακόσιες δέκα (310) ώρες συνολικά, για απο−
γευματινή εργασία για την εξυπηρέτηση των σπουδα−
στών, την έκδοση εγγράφων, την αλληλογραφία, τήρηση 
αρχείων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της 
Σχολής.

ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Ακα−

δημία, εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά, για απογευματινή 
εργασία για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών, την 
έκδοση εγγράφων, την αλληλογραφία, τήρηση αρχείων 
καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

ΑΕΝ/ ΚΥΜΗΣ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην 

Ακαδημία, εκατόν πενήντα πέντε (155) ώρες συνολικά, 
για απογευματινή εργασία για την εξυπηρέτηση των 
σπουδαστών, την έκδοση εγγράφων, την αλληλογραφία, 
τήρηση αρχείων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία 
της Σχολής.

ΑΕΝ/ ΥΔΡΑΣ
− Για τον υπάλληλο που απασχολείται στην Ακαδημία, 

τριάντα μία (31) ώρες συνολικά, για απογευματινή εργα−
σία για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών, την έκδοση 
εγγράφων, την αλληλογραφία, τήρηση αρχείων καθώς 
και για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. 

ΙΙΙ. ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ):

ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ−ΡΕ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο ΚΕ−

ΣΕΝ/ΡΗ−ΡΕ, εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά, για απο−
γευματινή εργασία.

ΚΕΣΕΝ/ Π−Μ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο ΚΕ−

ΣΕΝ/Π−Μ, ενενήντα τρείς (93) ώρες συνολικά, για απο−
γευματινή εργασία.

ΙV. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ / ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
− Για τους υπαλλήλους του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Πειραιά, εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ώρες συνολικά για 
απογευματινή εργασία. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
− Για τους υπαλλήλους του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Βόλου, εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά για απογευματινή 
εργασία. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
− Για τον υπάλληλο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευ−

σίνας, τριάντα μία (31) ώρες συνολικά για απογευματινή 
εργασία. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
− Για τους υπαλλήλους του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Πάτρας, εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά για απογευμα−
τινή εργασία. 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
− Για τον υπάλληλο του Λιμεναρχείου Ισθμίας, τριάντα 

μία (31) ώρες συνολικά για απογευματινή εργασία. 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
− Για τον υπάλληλο του Λιμεναρχείου Πρέβεζας, τριά−

ντα μία (31) ώρες συνολικά για απογευματινή εργασία. 
V. ΣΧΟΛΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στη Σχολή 

Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) Ασπροπύρ−
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γου εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά για απογευματινή 
εργασία.

VΙ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤ.
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 

− Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στη Δη−
μόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ) ΜΕΤ.ΘΑΛΑ−
ΜΗΠΟΛΩΝ εξήντα δύο (62) ώρες συνολικά για απογευ−
ματινή εργασία.

2.− Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

3.− Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μό−
νον εφόσον οι υπάλληλοι απασχοληθούν υπερωριακά, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες 
απασχοληθούν στα πλαίσια των εγκεκριμένων ωρών, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν υπερωριακή 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

4.− Υπεύθυνοι ορίζονται οι οικείοι Διευθυντές για την 
Κεντρική Υπηρεσία, ενώ για τους υπαλλήλους ΑΕΝ, ΚΕ−
ΣΕΝ/ΡΗ−ΡΕ, ΚΕΣΕΝ/Π−Μ, ΣΣΠΜ, Κ.Λ. και Λ/Χ οι Διοικητές 
και οι Λιμενάρχες, αντίστοιχα. 

5.− Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί 
ύψους 37.578 ΕΥΡΩ περίπου, υπάρχει πίστωση στον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑΕ 0511, φορέας 35/120.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της και μέχρι 31−12−2012. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027541110120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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