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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   3399 (1)

Κατανομή του τακτικού προσωπικού στο Λιμενικό
Ταμείο Φωκίδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 «Ρυθ−

μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (85 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 − 2015» (226 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς (Α΄ 147),

4.Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρo 1 του 
π.δ. 94/2012 (Α΄ 149), η περίπτωση (α) του οποίου αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ, 98/2012 (Α΄ 160),

5. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

6. Το υπ’ αριθμ.: 3/10.6.2013 πρακτικό της Επιτροπής 
Επίλυσης Αμφισβητήσεων του άρθρου 46 παρ. 3 του 
ν. 4071/2012, σχετικά με την κατανομή του προσωπικού 
που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας.

7. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία 
των υπαλλήλων θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς 
των οικείων Λιμενικών Ταμείων, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου 
Φωκίδας, ως εξής:

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του ΘΕΟΔΟΡΟΥ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

    F 
 Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/23011 (2)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπη−
ρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 
1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 
(Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

2. την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης 
“Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”»,

3. το υπ’ αριθμ. Φ80000/20597/1219/24.7.2013 έγγραφο 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, με το οποίο ζητείται η καθιέρωση ειδικού 
ενιαίου ωραρίου εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπη−
ρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., καθημερινά, από 7.30 π.μ. έως 14.00 
μ.μ., με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των αναγκαίων 
διαδικασιών, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Ταμείου να 
ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αι−
τήσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλι−
σμένους δικαιούχους,

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

Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στην Κεντρι−
κή Υπηρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 7.30 
π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

            F 

 Aριθμ. Δ11/Γ/25278/15045 (3)
Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής 

περιοχής έτους 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως 

Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινω−
νιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−
πορίας» (ΦΕΚ Α΄/238/5−7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1340/83 «περί τροποποίησης διατάξεων του 
Ν.Δ. 714/70 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄/35/18.3.1983).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «περί Οργανισμού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28/1.2.1989), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/11 «περί αναδιοργάνωσης 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/18/17.2.2011).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4146/13 «περί διαμόρφωσης 
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές 
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/90/18.4.2013).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί 
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 
250/11.11.1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πέμπτο του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας 
στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμέ−
νας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
άλλων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 202/14.9.1995).

6. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) «περί Κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως της 
Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά 
με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης 
EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 
σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν». 

8. Τις αποφάσεις 118 και 119 της Διευρυμένης Μό−
νιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του 
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των μονά−
δων χρέωσης UNIT RATES για το έτος 2013 και του 
ύψους του τόκου υπερημερίας για τις καθυστερούμε−
νες πληρωμές των τελών διαδρομής για το έτος 2013, 
αντίστοιχα.
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9. Τον Κανονισμό 1794/2006 της Επιτροπής της 6ης 
Δεκεμβρίου του 2006 για τον καθορισμό κοινού συστή−
ματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1191/2010. 

10. Τον Κανονισμό 691/2010 της Επιτροπής της 29ης 
Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό μηχανισμού επιδόσε−
ων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών 
δικτύου.

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30.5.1997 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαιού−
χων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ 
Β΄ 484/11.6.1997).

12. Την υπ’ αριθμ. Δ11/Γ/8995/3786/1.3.1999 απόφαση 
«Καθορισμός του τέλους διαδρομής από 1ης Ιανουαρίου 
1999» (ΦΕΚ 190 Β΄) και ειδικότερα την παρ. 5 περί εξαι−
ρέσεων από την καταβολή τελών διαδρομής.

13. Το Π.Δ. 117/25.06.13 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α΄/151/25.06.13). 

14. Το Π.Δ. 118/25.06.13 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 – 
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ Α΄/152/25.06.13).

15. Το Π.Δ. 119/25.06.13 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/153/25.06.13).

16. Την υπ’ αριθμ. Y 48/09.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης του 
τέλους διαδρομής ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκα−
φών σε τριάντα τρία ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 
(€ 33,89) από 1.1.2013 έως 31.12.2013. 

α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
− Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate) 

που ανέρχεται σε τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα 
τέσσερα λεπτά (€ 33,74) 

− Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL 
που ανέρχεται σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (€ 0,1519). 

β) Το τέλος διαδρομής επιβάλλεται σε κάθε αερο−
σκάφος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR / UIR έναντι: 

− Των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών Εναέριας 
Κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών 
βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής 
κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία 
του συστήματος τελών διαδρομής που καλύπτονται από 
την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης.

− Των παρεχομένων από τον EUROCONTROL υπη−
ρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών δι−
αδρομής που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα 
εξυπηρέτησης.

γ) Ως μονάδα εξυπηρέτησης λαμβάνεται η κάθε είδους 
παρεχόμενη υπηρεσία, όπως περιγράφεται ανωτέρω 
(1.β), σε αεροσκάφος με μέγιστο βάρος απογείωσης πε−
νήντα (50) μετρικούς τόνους, για διανυόμενη απόσταση 
εκατό (100) χιλιομέτρων. 

2. Η τιμή μονάδος εξυπηρέτησης ισχύει όπως περιγρά−
φεται στο αποφατικό 1α και 1β της παρούσας.

3. Η ανά μήνα χρέωση του εν λόγω τέλους και η εί−
σπραξή του γίνεται από τον EUROCONTROL με βάση 
την Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής 
του 1981 και τους λοιπούς όρους εφαρμογής και κανο−
νισμούς του EUROCONTROL.

4. Καθορίζεται από 1.1.2013 τόκος υπερημερίας, με τον 
οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμενες 
οφειλές τελών διαδρομής, ετήσιου επιτοκίου 10,89%.

5. Οι εξαιρέσεις από την καταβολή τελών διαδρομής 
αναφέρονται στην απόφαση του υπό στοιχείου 11 του 
ως άνω σκεπτικού.

6. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης των 
τελών τερματικής περιοχής ανά μονάδα εξυπηρέτη−
σης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ζώνη χρέωσης τερματικής 
περιο χής) σε διακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά 
(€ 230,50) από 1.1.2013 έως 31.3.2013 και εκατόν δεκαπέ−
ντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 115,25) από 1.4.2013 
έως 31.12.2013.

α) Το τέλος τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμέ−
νη πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισού−
ται με το γινόμενο της τιμής μονάδος που έχει υπολο−
γιστεί για αυτή τη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών επί 
τις μονάδες εξυπηρέτησης για την συγκεκριμένη πτήση. 

β) Η τιμή μονάδος στη ζώνη χρέωσης τερματικών 
τελών υπολογίζεται ως το πηλίκον του προβλεπόμε−
νου κόστους των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών δια του 
προβλεπόμενου αριθμού των καταλογιστέων μονάδων 
εξυπηρέτησης.

7. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη−
γούμενη, κατά το μέρος που τα θέματά της ρυθμίζονται 
με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί σε όλους τους ενδια−
φερόμενους φορείς καθώς και στις αγγελίες του εγ−
χειριδίου αεροναυτιλιακών πληροφοριών A.I.P. GREECE.

  Ελληνικό, 30 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
        F 

 Αριθμ. απόφ. 213/2013 (4)
Έγκριση Κανονισμού Πάρκων και Αλσών της 

Περιφέρειας Αττικής.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 24η/25.06.2013 θέμα 3ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο 

«η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο−
ντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα 
του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατα−
σταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».

2. Τα άρθρα 163 και 210 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Το Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975) «περί αντικα−
ταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.Δ. 86/69 Περί Δασικού Κωδικός».
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4. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/29.12.1979) «Περί προστα−
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας».

5. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) «Για την προ−
στασία του περιβάλλοντος».

6. Το Ν. 4039/2.2.2012 (ΦΕΚ 15/Α΄) «Για τα δεσποζόμενα 
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία 
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό».

7. Το Ν.Δ. 1618/1942 (ΦΕΚ 204/Α΄/11.08.1942) «Περί τροπο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Δημοσίων Κήπων 
και Δενδροστοιχιών κείμενης Νομοθεσίας».

8. Το Ν.Δ. 2081/1943 (ΦΕΚ 17/Α΄/27.01.1943) «Περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ειδικού 
Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών κειμένων 
διατάξεων».

9. Το Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969) Δασικός Κώδιξ.
10. Το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α΄/06.10.1971) «περί αντι−

καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.Δ. 86/69».

11. Την υπ’ αριθμ. 44403/4.11.2011 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2494/Β΄) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

12. Την υπ’ αριθμ. 28492/18.5.2009 Υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 931/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και 
τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης 
και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

13. Την ανάγκη διαφύλαξης του πρασίνου, των υποδο−
μών και εν γένει της δημόσιας περιουσίας των πάρκων 
και αλσών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και την ανά−
γκη προστασίας της ασφάλειας πολιτών που επισκέ−
πτονται ή κινούνται πέριξ των πάρκων.

14. Την υπ’ αριθμ. 54/2013 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 120306/17.06.2013 εισήγηση 
της Αντιπεριφερειάρχη Α. Παπαδημητρίου − Τσάτσου, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Πάρκων και Αλσών της Περι−
φέρειας Αττικής, που έχει ως εξής: 

Κανονισμός Λειτουργίας 
Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής

Οι επισκέπτες των πάρκων και αλσών πρέπει να γνω−
ρίζουν τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας τους.

1. Η είσοδος στα πάρκα και άλση επιτρέπεται μόνο 
από τις υπάρχουσες εισόδους και από τις έξι (6) το πρωί 
έως τις έντεκα (11) το βράδυ.

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με απόφαση της να 
θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε τμήματα των πάρ−
κων και αλσών.

3. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους χώ−
ρους που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.

4. Κατά την παραμονή στα πάρκα και άλση δεν επι−
τρέπεται:

i. Η κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχο−
φόρων χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.

ii. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

iii. Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση εξο−
πλισμού και υλικών των πάρκων και αλσών.

iν. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η 
συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά 
της βλάστησης.

ν. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυ−
σόξυλων.

vi. To άναμμα φωτιάς και το πέταμα αναμμένων τσι−
γάρων και σπίρτων.

νii. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.
viii. H ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοι−

κίδιων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες ή η είσοδος 
τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε νερό των 
πάρκων και αλσών. Εξαιρούνται οι σκύλοι−συνοδοί ατό−
μων με ειδικές ανάγκες.

ix. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων 
ή σημάτων χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.

x. Η πώληση αντικειμένων καθώς και η κατά οποιον−
δήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών χωρίς άδεια 
από την αρμόδια υπηρεσία.

xi. To κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.
xii. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσ−

σών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή 
ειδών της πανίδας.

xiii. To ψάρεμα και η κολύμβηση.
xiv. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων 

επισκεπτών.
xv. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από 

τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου 
γενικά.

xνi. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
xνii. Η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για εμπορι−

κούς σκοπούς χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.
xviii. Η βόσκηση ζώων.
xix. Η εγκατάσταση κυψελών και μελισσοσμηνών χωρίς 

άδεια της υπηρεσίας.
5. Αρμόδια Αρχή για χρήσιμες πληροφορίες είναι η 

Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.
6. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού εφαρ−

μόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, του Ν.Δ. 996/71, 
του Ν. 177/75 και του Ν. 998/79.

7. Το Πάρκο μπορεί να παραχωρείται άνευ ανταλλάγ−
ματος, εφόσον ο φορέας στον οποίο παραχωρείται δεν 
ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

    F 
 Αριθμ. 4077/Φ30.2 (5)
Ένταξη μελών Ε.Π. των Τμημάτων Επιχειρηματικού Σχε−

διασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Παραρ−
τήματος Αγίου Νικολάου και Εμπορίας και Διαφήμισης 
του Παραρτήματος Ιεράπετρας στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του 

Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
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τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/7.9.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1.β και 3 του άρθρου 5, του 
άρθρου 8, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 104/2013 
«Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία Τμημάτων − Συγ−
χώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Ίδρυση Τμήματος − Συγκρό−
τηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5.6.2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 4/22.01.2013 απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/5.3.2013) 
και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21.3.2013 διαπιστωτική πρά−
ξη εκλογής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διαπιστώνεται:

ότι τα αναφερόμενα στον πίνακα που ακολουθεί υπη−
ρετούντα Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημά−
των Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Παραρτήματος Αγίου Νικολάου και 
Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Ιεράπε−
τρας, εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 1.β, και 3 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 104/2013.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩ−
ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗ−
ΤΗΣ

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩ−
ΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

    F 

 Αριθμ. 4152/Φ30.2 (6)
Ένταξη Μουτσοπούλου Αμαλίας, μέλους Ε.Π. του Τμή−

ματος Πολιτικών Δομικών Έργων, στο Τμήμα Μηχα−
νολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του 

Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1γ και 3 του άρθρου 5, του 
άρθρου 8 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 
104/2013 «Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία Τμημά−
των − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτη−
μάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Ίδρυση Τμήμα−
τος − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 137/
τ.Α΄/5.6.2013).

3. Την με αρ. 1740/Φ.20/10.4.2013 Πράξη Προέδρου «περί 
συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

4. Την με αρ. 4094/26.8.2013 αίτηση της Μουτσοπού−
λου Αμαλίας του Ιωάννου «περί ένταξης της στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.».

5. Το με αρ. 13/29.8.2013 απόσπασμα Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης «περί ένταξης της Μουτσοπούλου Αμαλίας του 
Ιωάννου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σ.Τ.ΕΦ.».

6. Την με αρ. 4/22.01.2013 απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/5.3.2013) 
και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21.3.2013 διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διαπιστώνεται:

Η ένταξη της Μουτσοπούλου Αμαλίας του Ιωάννου 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που υπη−
ρετεί σε προσωποπαγή θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Κα−
θηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού 
με εξειδίκευση στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων» 
του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 1γ και 3 του άρθρου 5 και των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/ 
τ.Α΄/5.6.2013).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

    F 
 Αριθμ. 4154/Φ30.2 (7)
Ένταξη Χαράλαμπου Παρασχάκη, μέλους Ε.Π. του Τμή−

ματος Πολιτικών Δομικών Έργων, στο Τμήμα Μηχα−
νολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του 

Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1γ και 3 του άρθρου 5, 
του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του 
Π.Δ.  104/2013 «Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία 
Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Πα−
ραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Ίδρυση 
Τμήματος − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄/5.6.2013).

3. Την με αρ. 1740/Φ.20/10.4.2013 πράξη Προέδρου «περί 
συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

4. Την με αρ. 4095/26.8.2013 αίτηση του Χαράλαμπου 
Παρασχάκη του Χαράλαμπου «περί ένταξης του στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.».

5. Το με αρ. 13/29.8.2013 απόσπασμα Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης «περί ένταξης του Εμμανουήλ Ζαχαρενάκη του 
Κων/νου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σ.Τ.ΕΦ.».

6. Την με αρ. 4/22.01.2013 απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/5.3.2013) 
και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21.3.2013 διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διαπιστώνεται:
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Η ένταξη του Χαράλαμπου Παρασχάκη του Χαράλαμπου 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που υπηρετεί 
σε προσωποπαγή θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού του Τμήματος 
Πολιτικών Δομικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1γ και 3 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
9 του Π.Δ. 104/2013 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5.6.2013).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

    F 
 Αριθμ. 4153/Φ30.2 (8)
Ένταξη Εμμανουήλ Ζαχαρενάκη, μέλους Ε.Π. του Τμή−

ματος Πολιτικών Δομικών Έργων, στο Τμήμα Μηχα−
νολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του 

Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1γ και 3 του άρθρου 5, 
του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του 
Π.Δ.  104/2013 «Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία 

Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Πα−
ραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Ίδρυση 
Τμήματος − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης» (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄/5.6.2013).

3. Την με αρ. 1740/Φ.20/10.4.2013 πράξη Προέδρου «περί 
συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

4. Την με αρ. 4096/26.8.2013 αίτηση του Εμμανουήλ 
Ζαχαρενάκη του Κων/νου «περί ένταξης του στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ.».

5. Το με αρ. 13/29.8.2013 απόσπασμα Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης «περί ένταξης του Εμμανουήλ Ζαχαρενάκη του 
Κων/νου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σ.Τ.ΕΦ.».

6. Την με αρ. 4/22.01.2013 απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/5.3.2013) 
και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21.3.2013 διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διαπιστώνεται:

Η ένταξη του Εμμανουήλ Ζαχαρενάκη του Κων/νου 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που υπη−
ρετεί σε τακτική θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή 
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού εξειδικευμένου στις 
κατασκευές έργων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών 
Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1γ και 3 του 
άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 104/ 
2013 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/5.6.2013).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2013

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024122709130008*

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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