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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ5/28020/Β3 (1)
  Καθορισμός θέσεων φοιτητών της Σχολής Δασολογί−

ας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/83 « Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56), όπως τροπο−
ποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/95 
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας 
παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 156).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1474/84 
«Τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 128).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του 
Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα 
{π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)} 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 352/1991 (Α΄ 124).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 6 

του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του 

π.δ.  160/2008(Α΄220) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερι−
κός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι» και του π.δ. 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(Α΄ 194).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευ−
τεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του 
Ν. 3232/04 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 48).

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22 
του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
247).

11. Του αρ. 40 του Ν. 849/1978 (Α΄ 232) όπως συμπλη−
ρώθηκε με το αρ. 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄141).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) 
και του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).
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14. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

15. Tο αριθμ. 1970/16−7−2012 έγγραφο της Σχολής Δα−
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

16. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτών (34.749,55 €), η οποία θα βαρύνει τον Τα−
κτικό Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα 
τους ΚΑΕ 4121.ΔΑ.05.A και 0551, στους οποίους έχουν 
προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 41207/18−7−2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης.

17. Την αριθμ. 11949/22−1−2013 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα που πραγματοποίησαν πεντακόσιοι πέντε 
(505) φοιτητές της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2012, ως εξής: 

Για τους εκατόν δεκαπέντε (115) φοιτητές του 4ου εξα−
μήνου στον Ταξιάρχη το ποσό των 6.750,5€ (=115x58,70€)

Για τους εκατόν σαράντα (140) φοιτητές του 6ου εξα−
μήνου στο Περτούλι το ποσό των 8.218,5€ (=140x58,70€)

Για τους εκατόν είκοσι πέντε (125) φοιτητές του 
8ου εξαμήνου στο Περτούλι το ποσό των 7.337,5€ 
(=125x58,70€)

Για τους εκατόν είκοσι πέντε (125) φοιτητές του 
8ου εξαμήνου σε Δασαρχεία το ποσό των 7.337,5€ 
(=125x58,70€)

Η αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα λεπτά (58,70€) ανά φοιτητή και το σύνολο της 
αποζημίωσης σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
τέσσερα ευρώ (29.644,00 €) για όλους τους φοιτητές.

2. Η εργοδοτική εισφορά 1% για την ασφάλιση των 
πεντακοσίων πέντε (505) φοιτητών προκαλεί δαπάνη 
πέντε χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα πέντε 
λεπτών (5.105,55 €).

3. Ο φορέας που θα καταβάλει την αποζημίωση (αμοι−
βή) και τα ασφάλιστρα των παραπάνω φοιτητών είναι 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το οποίο 
έχει εγκρίνει την πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

      Αριθμ. 979 (2)
Ανάθεση στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

της πλήρους μελέτης αρχιτεκτονικών, στατικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για τη βελτίω−
ση και την επέκταση των κτιριακών υποδομών και 
εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις:
1.1. Περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)

1.2. Περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997)

1.3. Περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998)

1.4. Περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 
του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α/30−6−2003)

2) Το με Α.Π. έγγραφο (Α.Π. εισερχομένου 1144/8−11−
2012) της Διευθύνουσας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών Π. Φάκου.

3) Το με Α.Π. 425/27−11−2012 εμπιστευτικό έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας 
του Πολίτη και τη συνημμένη «Επικαιροποίηση Μελετών 
Τρωτότητας των Δικαστικών Κτιρίων στην Περιοχή της 
Αττικής»

4) Το με Α.Π.: Γ.Γ.Δ.Π.241/25−1−2013 Ενημερωτικό 
Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Πε−
ριουσίας προς τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά περί 
«Ζητήματα Βελτίωσης και επέκταση των κτιριακών 
υποδομών και εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου 
της Αθήνας»

5) Το Ε.Π. 149/ 29−1−2013, σημείωμα των μηχανικών 
Ν. Αγελαδά, Α. Τζούμα, Η. Παραπονιάρη με θέμα «Αυ−
τοψία επί των −από την μελέτη τρωτότητας /σχέδιο 
ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας−προτεινόμενων 
τεχνικών μέτρων ασφαλείας στο Δικαστικό Συγκρότημα 
της πρώην Σχολής Ευελπίδων»

6) Το από 21−2−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας περί «Ζητημάτων βελτίωσης 
και επέκτασης των κτιριακών υποδομών και εγκαταστά−
σεων του Πρωτοδικείου της Αθήνας»

7) Την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης των 
προβλημάτων και των ελλείψεων, όπως καταγρά−
φονται αναλυτικά στα υπό στοιχεία υπ’ αριθμ. 4, 5 
και 6 έγγραφα, καθώς και την αναγκαιότητα λήψης 
αυξημένων μέτρων προστασίας σύμφωνα και με τις 
υποδείξεις των Μελετών Τρωτότητας της ΕΛ.ΑΣ.
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8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση στην «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 
της πλήρους μελέτης αρχιτεκτονικών, στατικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για τη βελτίωση 
και την επέκταση των κτιριακών υποδομών και εγκατα−
στάσεων του Πρωτοδικείου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

Α΄ ΦΑΣΗ:
Μελέτη μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τις Μελέτες 

Τρωτότητας της ΕΛ.ΑΣ.
Β΄ΦΑΣΗ:
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και 

κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος για την 
κάλυψη των αναγκών σε χώρους, σύμφωνα με την 
υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και 
σύμφωνα με προβλέψεις για την κάλυψη μελλοντι−
κών αναγκών.

Καταγραφή των ελλείψεων σε χώρους για την καλή 
λειτουργία των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις προβλέ−
ψεις για μετακινήσεις ή όχι, μέρους των υφιστάμενων 
υπηρεσιών.

Καταγραφή των ελλείψεων σε ηλεκτρομηχανολογικές 
υποδομές, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα 
και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόταση για την αποκατάσταση των υφιστάμενων 
κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων

Πρόταση για την κάλυψη των αυξημένων χωρικών 
αναγκών και με πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών. 
Οι επιμέρους λύσεις που μπορούν να εξετασθούν θα 
είναι: η αξιοποίηση των αναφερόμενων στο σχετ. 1 
όμορων ακινήτων του Στρατού, η ανέγερση νέου κτί−
σματος, προσθήκη κατ' επέκταση, ή και συνδυασμός 
αυτών.

Τεχνική περιγραφή των παραπάνω λύσεων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών
Προϋπολογισμό των εργασιών
Στο α΄ στάδιο της μελέτης (προκαταρκτική/προμε−

λέτη) θα γίνει διάκριση των εργασιών οι οποίες είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθούν άμεσα, χωρίς επιβάρυν−
ση στο σύνολο του έργου και θα υποδειχθεί η προσφο−
ρότερη διαδικασία για την άμεση υλοποίηση αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

    F
Αριθμ. 8216/41/13 (3)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορησσία και στο 
Βουρκάρι Κέας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 1, του άρθρου δέκατου ένατου του 

Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(β) της παρ. 2, του άρθρου 23 του Ν. 4058/2012 (Α΄ 63)
(γ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)
(δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

(ε) της παρ. 2, στοιχείο θ, του άρθρου 5 του 
Ν. 3469/2006 (Α΄ 131)

2. τις αποφάσεις:
(α) την υπ’ αριθμ. 1724/10−08−1993 απόφαση Νομάρχη 

Κυκλάδων (Δ΄ 1048, 01−09−1993) καθορισμού των ορίων 
του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση 
«Λιμάνι Κορησσίας» Κέας

(β) την υπ’ αριθμ. 10201/03−09−1998 απόφαση Περιφέ−
ρειας Νότιου Αιγαίου, έγκρισης της 366/5−8−98 πράξης 
της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων που αφορά 
στον καθορισμό χώρων του Ν. Κυκλάδων που εξομοι−
ώνονται με Χερσαίες Ζώνες Λιμένα 

(γ) την υπ’ αριθμ. 118/28−06−2011 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

(δ) την υπ’ αριθμ. 243/09−07−2012 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σύρου Τροποποίησης της 118/28−06−2011 απόφασης

3. τα έγγραφα:
(α) το υπ’ αριθμ. 2085/13−07−2012 έγγραφο Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου με το οποίο αιτείται η εξέ−
ταση του θέματος από την Επιτροπή Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)

(β) το υπ’ αριθμ. 2545/23−08−2012 έγγραφο Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου με συμπληρωματικά στοιχεία

(γ) το με ΩΠ 281310/8−12 σήμα Λιμενικού Σταθμού Κέας 
με το οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις 
για τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

(δ) το υπ’ αριθμ. 8216/160/12/03−12−2012 έγγραφο ΥΝΑ/
ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥΑ΄ πρόσκλησης σε Συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ. 
(θέμα 8ο)

4. τα σχέδια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου: 
«Απόσπασμα Τοπογραφικού Διαγράμματος λιμένα Κο−
ρησσίας Κέας» (Κλίμακα 1:500, 20−11−2008) και «Απόσπα−
σμα Τοπογραφικού Διαγράμματος λιμένα Βουρκαρίου 
Κέας» (Κλίμακα 1:500, 20−11−2008) 

5. το Πρακτικό της 55ης /11−12−2012 Συνεδρίασης της 
Ε.Σ.Α.Λ. (θέμα 8ο)

6. το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση και συγκεκριμένα: 
Α. Κορησσία
Ισχύει το κλείσιμο της μπάρας προ του ξενοδοχείου 

ΚΑΡΘΑΙΑ από την Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα 
του Πάσχα και κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
από τις 20.00 –ή μία ώρα πριν τον απόπλου ή τον κα−
τάπλου του τελευταίου πλοίου – έως τις 5.00. 

Από 01−06 έως 30−06 και από 01−09 έως 30−09 η μπάρα 
θα κλείνει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και 
από 01−07 έως 30−08 σε καθημερινή βάση τις ίδιες ώρες.

Από το Μνημείο Ηρώων και κατά μήκος του λιμανιού 
δεν επιτρέπεται η στάθμευση παρά μόνον η ολιγόλεπτη 
στάση αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση εμπορευμά−
των−αντικειμένων και αποσκευών στην πλευρά προς τη 
θάλασσα και κατά μήκος του πεζοδρομίου. Η στάση 
επιτρέπεται και στην περιοχή του μώλου κάτω από το 
νεκροταφείο Κορησσίας.

Απαγορεύεται η στάθμευση από την Πλατεία Ηρώ−
ων έως τη Στάση Παπά εκατέρωθεν του δρόμου, ενώ 
διατίθεται δωρεάν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
πίσω από το κατάστημα υδραυλικών στη Στάση Παπά. 



10554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση από τη στροφή προς 
Γιαλισκάρι έως το γήπεδο του μπάσκετ (Αϊ − Γιώργης).

Διατηρούνται οι σημερινές θέσεις αναμονής των ταξί 
στο λιμάνι και μετά την απομάκρυνση των πλαστικών 
κώνων δημιουργούνται τέσσερις πρόσθετες.

Η θέση στάθμευσης των ΑμεΑ διατηρείται δίπλα στην 
παιδική χαρά.

Ισχύει η απόφαση 88/2007 του Λιμενικού Ταμείου Σύ−
ρου για τη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων.

Β. Βουρκάρι
Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση καθ’ όλο 

το 24ωρο. Επιτρέπεται μόνο η προσωρινή ολιγόλεπτη 
στάση αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση εμπορευμά−
των−αντικειμένων−αποσκευών.

Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση από το 
Σχολείο έως τα σκαλιά των Αγ. Αναργύρων, στη δεξιά 
πλευρά του δρόμου. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση από 

το προσκυνητάρι του Αγίου Νικολάου έως την οικία 
Ιακώβου.

Όσον αφορά τη διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων θα 
ισχύσει η απόφαση 88/2007 του Λιμενικού Ταμείου Σύ−
ρου.

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα σχέδια του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου: «Απόσπασμα Το−
πογραφικού Διαγράμματος λιμένα Κορησσίας Κέας» 
(Κλίμακα 1:500, 20−11−2008) και «Απόσπασμα Τοπογραφι−
κού Διαγράμματος λιμένα Βουρκαρίου Κέας» (Κλίμακα 
1:500, 20−11−2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με τα συνημμένα σχέδια.

  Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005871403130008*

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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