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Αριθμ. Φ.50/67/14856/Γ1
1
2

3
4

5

6

(1)
Ορισμός ως Ολοήμερου του Ειδικού Δημοτικού Σχο−
λείου Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης − Πεύκης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του Ν. 2525/97,
(ΦΕΚ 188 τ.Α΄)
2. Την εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης Β΄ Αθήνας.
3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του
Υπ.ΠΔΒΜΘ.
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 138580/Η/2−12−2011 από−
φασης (ΦΕΚ 2748/2−12−2011 τ.Β΄) περί «Καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως Ολοήμερο το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης − Πεύκης, χωρίς αύ−
ξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων
δασκάλων της χώρας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

7
8

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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νης Διοίκησης Κρήτης. .............................................................. 9
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στωτική πράξη του Δημάρχου Δομοκού. .................. 10
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 68168 πράξη της
Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοι−
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2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ.120.61/17/14847/Β2
(2)
Τροποποίηση Συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτρο−
πής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 του
Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
2. Το εδάφ. β’ της παρ. 1 του αρθ. 1 της αριθμ. Υ 18
απόφασης (ΦΕΚ 2748/2−12−2011, τ.Β΄), περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Την με αριθμ. 120.61/208/124548/Β2/1−11−2011 (ΦΕΚ
2461/3−11−2011 τ.Β΄) πράξη της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία συ−
γκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
4. α) Το από 14−11−2011 έγγραφο του Προέδρου της
Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγητή Ιωάννη Γεροθανάση (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού
11534/22−11−11 και Γρ. Ειδικού Γραμματέα 160/23−1−2012)
με το οποίο διαβιβάζει προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την επιστολή
παραίτησης του Ομότιμου Καθηγητή και τέως Πρύτανη
Χρήστου Μασσαλά από μέλος της Οργανωτικής Επι−
τροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για προσωπικούς
λόγους.
β) Το από 7−12−2011 έγγραφο του Προέδρου της Ορ−
γανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κα−
θηγητή Ιωάννη Γεροθανάση (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού
12379/13−12−11 και Γρ. Ειδικού Γραμματέα 2437/14−12−2011)
με το οποίο διαβιβάζει προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων την έγγραφη παραί−
τηση του Ομότιμου Καθηγητή και τέως Πρύτανη Γεωρ−
γίου Δήμου από μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για προσωπικούς λόγους και
λόγους υγείας.
5. Την αριθμ. 4017/25−11−1987 (Φ.Ε.Κ. 236/3−12−1987/
τ.Ν.Π.Δ.Δ.) υπουργική πράξη, με την οποία διαπιστώ−
θηκε, συμπληρώνοντας την αριθ. Β2/1391/4−3−1987 (ΦΕΚ
48/6−3−1986τ. Ν.Π.Δ.Δ.), η εκλογή του Καθηγητή του Κα−
θηγητή Άρη Λιάκου ως Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο της θητείας των Πρυτανικών
Αρχών του Ιδρύματος αυτού, ήτοι μέχρι 31−8−1988.
6.α) Την από 20−1−2012 επιστολή προς την Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων του Κα−
θηγητή Μάριου Μαρσέλου με την οποία δηλώνεται η μη
αποδοχή του ορισμού του ως μέλους της Οργανωτικής
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για προσω−
πικούς λόγους (αρ. πρωτ. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
44/20−1−2012).
β) Την από 19−1−2012 επιστολή προς την Υπουργό Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων του Καθη−
γητή Κυριάκου Ταμβάκη με την οποία δηλώνεται η μη
αποδοχή του ορισμού του ως μέλους της Οργανωτικής
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για προσω−
πικούς λόγους (αρ. πρωτ. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
33/20−1−2012).
γ) Την από 20−1−2012 επιστολή προς τον Αναπληρωτή

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των του Καθηγητή Θωμά Χασάνη με την οποία δηλώ−
νεται η μη αποδοχή του ορισμού του ως μέλους της
Οργανωτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
για προσωπικούς λόγους (αρ. πρωτ. Γρ. Αναπληρωτή
Υπουργού 54/23−1−2012).
7. Τα στοιχεία του αρχείου της Υπηρεσίας μας, σύμ−
φωνα με τα οποία ο Καθηγητής Χρήστος Φίλος (ΦΕΚ
διορισμού 37/24−2−1986 τ.Ν.Π.Δ.Δ) έχει το μεγαλύτερο
χρόνο υπηρεσίας ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 120.61/208/124548/Β2/
1−11−2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία συγκροτεί−
ται η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη για
την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 76 του Ν. 4009/2011
και ορίζουμε ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
α) Τον ΑΡΗ ΛΙΑΚΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΙ 578550
Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανε−
πιστημίου Ιωαννίνων,
β) Το ΧΡΗΣΤΟ ΦΙΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ Λ598576
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της
Οργανωτικής Επιτροπής Γεώργιο Δήμου και Χρήστο
Μασσαλά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 120.61/208/124548/Β2/
1−11−2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 179025
(3)
Μεταφορά θέσης από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επι−
στημών (N.Π.Δ.Δ.), στον κλάδο ΠΕ1 Γεωπονικού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων
Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Αν. Μακεδονίας − Θράκης (έδρα Κομο−
τηνή).
Με την αριθ. 179025/25−10−2011 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
της παρ.1 του άρθρου 33 και της παρ. 5 του άρθρου 35
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α), την αριθμ. 23564/25−11−2011
(ΦΕΚ 2741 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή
Τζωρτζάκη», μετατάσσεται η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων Χριστίνα Δολαπτσόγλου του Σιδερή από το
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ν.Π.Δ.Δ.) με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, στον κλάδο
ΠΕ1 Γεωπονικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ξης και Τροφίμων Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Αν. Μακεδονίας − Θράκης
(έδρα Κομοτηνή), υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, με
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει για
μία δεκαετία στην υπηρεσία που μετατάσσεται.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων 474/24−1−2012).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 67278
(4)
Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής
απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
β. Του άρθρου 24 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».
γ. Των άρθρων 4,5 και 80 του π.δ/τος 774/1980 «Ορ−
γανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».
2) Την 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κ.λπ. (ΦΕΚ 842/8.6.2004,
τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέραν
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για δύο
(2) οδηγούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εργάζονται
στα επιβατηγά αυτοκίνητα της Υπηρεσίας και εξυπη−
ρετούν τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Προέδρου
του Ελεγκτικού συνεδρίου και του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δύο (2)
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη φύλαξη
των κτηριακών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από τη δημοσίευση του ΦΕΚ και αναδρομι−
κά 1 μήνα πριν, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 την καθιέρωση
με αμοιβή εργασίας πέραν από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη των επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, σε δύο (2) οδηγούς του Ελεγκτι−
κού Συνεδρίου που εξυπηρετούν τις υπηρεσιακές μετα−
κινήσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και σε δύο (2) υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου που απασχολούνται στη φύλαξη του κτηρίου, και
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για τον καθένα.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για
ολόκληρο το οικονομικό έτος 2012 ποσού ευρώ 6.000,00,
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κ.α.ε. 0511
του ειδικού φορέα 17−220 (Ελεγκτικό Συνέδριο).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/
28−12−2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τέλη
φωτογράφησης−κινηματογράφησης και χρήσης οπτι−
κοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογι−
κών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών
εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκ−
δηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τό−
πους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 παρ. 4, 7 και 8 του Ν. 3028/2002
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
β) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄213).
γ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).
δ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου»
(ΦΕΚ Β΄ 2792).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/
81397/2199/12−9−2005 κοινή Υπουργική απόφαση «Καθο−
ρισμός τελών: α) φωτογράφησης−κινηματογράφησης−Βι−
ντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς
Χώρους κλπ» (ΦΕΚ Β΄ 1491).
4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28−12−2011
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τέλη φωτογρά−
φησης−κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστι−
κών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων,
ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και
συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρ−
χαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα
μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046).
5. Το αριθμ. 402/23−1−2012 έγγραφο της Γενικής Γραμ−
ματέως Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του−
ρισμού.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
126463/28−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Τέλη φωτογράφησης−κινηματογράφησης και χρήσης
οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολο−
γικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών
εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδη−
λώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους
και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046), ως ακολούθως:
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα τέλη χρήσης απεικονίσεων σε εξώφυλλα
δίσκων εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος
άρθρου»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«1) Ο Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα
εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού ΝΠΙΔ καταβάλλουν τα τέλη του άρθρου 8 μειωμένα
κατά 50%».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
126463/28−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
3046).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Ö
Αριθμ. Αποφ. 1529/VI/2011
(6)
Επιμερισμός του προστίμου που επεβλήθη με την υπ’
αριθμ. 137/ΙΙ/2000 απόφαση της Επιτροπής Ανταγω−
νισμού, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3504/2008
αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετεί−
ου Αθηνών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό−
φου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κό−
τσικα 1Α, Αθήνα, την 6η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης,
Μέλη:
Ιωάννης Μπιτούνης,
Δημήτριος Λουκάς,
Εμμανουέλα Τρούλη,
Δημήτριος Δανηλάτος,
Δημήτριος Αυγητίδης,
Φραγκίσκος Αρμάος, λόγω κωλύματος
τακτικού μέλους και
Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύματος
τακτικού μέλους.
Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα.
Θέμα της συνεδρίασης: Επιμερισμός του προστίμου
που επεβλήθη με την υπ’ αριθμ. 137/II/2000 απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την έκδοση της υπ’
αριθμ. 3504/2008 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικη−
τικού Εφετείου Αθηνών.
Πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος όρισε
Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα με ανα−
πληρώτρια την Ευαγγελία Ρουμπή.
Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε
τα μέλη ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 17ο
Τριμελές) με την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Απόφασή του
ανέπεμψε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την υπ’ αριθμ.
137/II/2008 Απόφασή της, ώστε να επιμετρηθεί το επι−
βλητέο πρόστιμο χωριστά για τις παραβάσεις του άρ−
θρου 25 του ν. 703/77 (παροχή ελλιπών πληροφοριών
και παροχή ανακριβών πληροφοριών) για κάθε μία από
τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.
Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον επαναπροσδιο−
ρισμό του προστίμου, χωρίς την κλήτευση της προσφεύ−
γουσας, για όσους ειδικότερους λόγους θα εκτεθούν
κατωτέρω και αφού έλαβε υπόψη τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο,

Σκέφθηκε ως εξής:
1. Νομίμως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υπό κρίση υπόθεση με κα−
ταγγελλόμενες τις ανώνυμες εταιρίες με την επωνυ−
μία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΣ Α.Ε, μετά την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναπέμ−
φθηκε η υπ’ αριθμ. 137/ΙΙ/2000 προηγούμενη Απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μόνο κατά το κεφάλαιο
που επιβλήθηκε ενιαίο χρηματικό πρόστιμο 1.000.000
δρχ. και 500.000 δρχ. (τότε) αντίστοιχα, ενιαία για δύο
χωριστές παραβάσεις του άρθρ. 25 του ν. 703/1977 της
σημαντικής καθυστέρησης παροχής στην Επιτροπή αι−
τηθέντων στοιχείων και στην εν τέλει παροχή στοιχείων
τα οποία ήταν ανακριβή και μη πλήρη. Πρέπει, επομένως,
να επιληφθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να προσδι−
ορίσει το ύψος του προστίμου χωριστά για κάθε μια από
τις δύο παραβάσεις, χωρίς τη σύνταξη νέας Εισήγησης,
αφού έχει ήδη υπάρξει Εισήγηση, τόσο επί των παραβά−
σεων, όσο και επί του επιβλητέου προστίμου πριν από
την έκδοση της αναπεμφθείσας Απόφασης.
2. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι απαραίτητη και η εκ
νέου κλήτευση των ενδιαφερόμενων μερών για να πα−
ραστούν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά
τη σημερινή συζήτηση, αλλά ούτε και η διεξαγωγή εκ
νέου διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου, αφού τους
υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς τα μέρη είχαν πλή−
ρως την δυνατότητα να αναπτύξουν και ανέπτυξαν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης επί της οποίας εκδόθηκε
η πιο πάνω 137/ΙΙ/2000 απόφαση συμπεριλαμβανομέ−
νου και του σκέλους επί του τυχόν επιβληθησόμενου
προστίμου.
3. Από τα έγγραφα του φακέλου που τέθηκαν υπό−
ψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκύπτει ότι το
Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 3504/2008 Από−
φασή του δέχτηκε μετά δυνάμεως δεδικασμένου για
τις καταγγελλόμενες και προσφεύγουσες εταιρίες Κ.
& Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ
Α.Ε ως αποδεδειγμένα τα πραγματικά περιστατικά, τα
οποία είχε δεχθεί ως αποδεδειγμένα και η προσβλη−
θείσα ενώπιόν του 137/ΙΙ/2000 Απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
4. Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέχθηκε
ότι: Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο
πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας για την τήρηση συνθη−
κών υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο γεωργικών σπό−
ρων και ειδικότερα του βαμβακόσπορου επανήλθε στη
συνέχεια προηγούμενου από 2.3.1999 με αριθμ. πρωτ.
424/2.3.1999 εγγράφου της προς τις προσφεύγουσες
επιχειρήσεις και με τις υπ΄ αριθμ. 1020 και 1021/28.5.1999
υπομνηστικές επιστολές της επισήμαινε ότι τα στοιχεία,
τα οποία ζητήθηκαν και αναλυτικά προσδιορίζονται
στις αρχικές επιστολές ήταν ελλιπή και ζητούσε να
της αποσταλούν. Επισήμαινε, επίσης, τις συνέπειες γι’
αυτή τους την συμπεριφορά, όπως αυτές ορίζονταν στο
άρθρ. 25 του ν. 703/1977. Δέχθηκε, επίσης, περαιτέρω το
Εφετείο, ότι «Στις 7 Ιουλίου 1999, η μεν εταιρία ΑΓΡΟ−
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε δεν απέστειλε κανένα στοιχείο
παρά μόνο εξέφρασε την απορία της σχετικά με την
εκτίμηση ότι τα στοιχεία που απέστειλε ήταν ελλιπή,
η δε εταιρεία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ απέστειλε
κάποια στοιχεία τα οποία όμως δεν κάλυψαν τις ερω−
τήσεις του εγγράφου της Γραμματείας, ενώ για κάποια
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ερωτήματα παρέπεμψε στην απάντηση που δόθηκε από
την ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε, που είναι αποκλειστικός
προμηθευτής της σε πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι εν
λόγω εταιρείες δεν υπέβαλαν τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τις εισαγωγές βαμβακόσπορου σε αξία ανά ποικιλία
βαμβακόσπορου για τα έτη 1996, 1997 και 1998. β) Τις
πωλήσεις βαμβακόσπορου σε αξία ανά ποικιλία βαμ−
βακόσπορου για τα έτη 1996, 1997 και 1998. Απέστει−
λαν μόνο τις αντίστοιχες ποσότητες για το έτος 1999.
γ) Τους τιμοκαταλόγους τους για τα έτη 1996, 1997 και
1998. δ) Την πολιτική προώθησης των προϊόντων τους.
ε) Αναλυτικό κοστολόγιο εισαγωγής, παραγωγής και
συσκευασίας βαμβακόσπορου για τα έτη 1997 και 1998.
Απέστειλαν μόνο το συνολικό κόστος ανά ποικιλία για
το έτος 1999. Περαιτέρω στις απαντήσεις των εν λόγω
εταιρειών παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις
(50% έως 75%) ως προς τις τιμές χονδρικής πώλησης
του βαμβακόσπορου και τις τιμές τιμοκαταλόγου για
το έτος 1999.»
5. Ωστόσο, το Διοικητικό Εφετείο αφού παρέθεσε τα
γεγονότα αυτά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ότι
δηλαδή οι προσφεύγοντες «…παρείχαν με σημαντική κα−
θυστέρηση και παρά τις οχλήσεις της Γραμματείας, ελ−
λιπή στοιχεία σε σχέση με αυτά που ζητήθηκαν από τη
Υπηρεσία και ότι από τις απαντήσεις τους σε σχέση με
τις τιμές πώλησης των προϊόντων προέκυψε ότι και τα
παρασχεθέντα στοιχεία δεν ήταν ακριβή και πλήρη και
τα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα ανήλθαν στην μεν
πρώτη προσφεύγουσα στο ύψος των 1.000.000 δραχμών,
στη δε δεύτερη στο ύψος των 500.000 δραχμών, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 α΄ του ν. 703/1977.»
6. Δέχθηκε, επίσης, ότι κατά την τελευταία αυτή διά−
ταξη του άρθρου 25 του ν. 703/1977 «… τα φυσικά και τα
νομικά πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις και οι δημό−
σιες αρχές υποχρεώνονται σε άμεση, πλήρη και ακριβή
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού και ότι σε περίπτωση άρνησης ή καθυ−
στέρησης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών ή πα−
ροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση.», καθώς και
ότι στη συγκεκριμένη «περίπτωση με την προσβαλλόμενη
καταλογιστική πράξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού επι−
βλήθηκε σε βάρος των προσφευγουσών εταιριών ενιαίο
πρόστιμο για δύο αυτοτελείς παραβάσεις τους άρθρου
25 του ν. 703/1977 (παροχή ελλιπών πληροφοριών και
παροχή ανακριβών πληροφοριών), για καθεμιά από τις
οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, για το οποίο το
διοικητικό όργανο έχει εξουσία επιμέτρησης ανάλογα με
το είδος και τη σοβαρότητα της παράβασης.»
7. Ενόψει τούτων, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η
προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το μόνο κεφάλαιο
της επιβολής του προστίμου για τις συγκεκριμένες
παραβάσεις καθίσταται νομικώς πλημμελής, κατά την
έννοια του άρθρου 79 παρ. 3γ του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας και κατέληξε να ακυρώσει την προσβαλλό−
μενη απόφαση και να την αναπέμψει, μόνο κατά το ως
άνω κεφάλαιο, προκειμένου η Επιτροπή να ασκήσει τη
διακριτική της εξουσία ως προς την επιμέτρηση του
επιβλητέου προστίμου χωριστά για κάθε μια από αυτές
τις παραβάσεις.
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8. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και σύμφωνα με την
Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 12.5.2006
αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπο−
λογισμό των προστίμων, στην οποία ορίζεται ότι η Επι−
τροπή «καθορίζει το βασικό ποσό του προστίμου για
κάθε επιχείρηση σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τη
διάρκεια της παράβασης, εν συνεχεία δε και εφόσον το
κρίνει σκόπιμο, προσαυξάνει ή μειώνει το βασικό ποσό,
ανάλογα με το εάν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές
ή ελαφρυντικές περιστάσεις» (βλ. παρ. 5−6), διαπιστώνεται
ότι οι ανωτέρω παραβάσεις της καθυστέρησης υποβολής
ζητούμενων στοιχείων και η υποβολή ανακριβών, έχει την
απαξία της, περισσότερο η πρώτη, διότι με τον τρόπο
αυτό οι υπόχρεοι στερούν την Επιτροπή από τη δυνατό−
τητα να προβεί εγκαίρως στους αναγκαίους ελέγχους
για τη διασταύρωση των στοιχείων εκείνων που είναι
αναγκαίοι για τον έλεγχο της επιχείρησης στο συγκε−
κριμένο τομέα λειτουργίας της.
9. Ενόψει των όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως
μετά από διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, να επιβά−
λει χωριστό για κάθε παράβαση πρόστιμο, το οποίο
όμως και για τις δύο παραβάσεις δεν μπορεί να υπερβεί
το αντίστοιχο σε ευρώ του 1.000.000 δρχ. και 500.000
δρχ. για τις εταιρίες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ και
ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε, αντίστοιχα. Το ποσό των
προστίμων με βάσει τον κύκλο εργασιών του έτους 1998
των εταιριών Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ύψους […] δρχ.
και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε ύψους […] δρχ. και τη
βαρύτητα των επιμέρους πράξεων, της σημαντικής παρά
τις σχετικές οχλήσεις της Γραμματείας, καθυστέρησης,
παροχής στοιχείων και παροχής ανακριβών και μη πλή−
ρων εν τέλει στοιχείων, ορίζεται με την αντιστοιχία σε
ευρώ (340,75 δραχμές=1 ευρώ), ως ακολούθως:
1. Στην εταιρία με την επωνυμία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΑΒΕΕ:
α) επτακόσιες χιλιάδες δραχμές (700.000 δρχ), το
οποίο είναι ισόποσο σε ευρώ δύο χιλιάδες πενήντα
τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (2054,30 €) για την
παροχή με σημαντική καθυστέρηση και ελλιπών στοι−
χείων και β) τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (300.000 δρχ),
το οποίο είναι ισόποσο σε ευρώ οχτακόσια ογδόντα
ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (880,41 €) για την παροχή
ανακριβών και μη πλήρων στοιχείων και
2. Στην εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΣ Α.Ε:
α) τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (350.000 δρχ),
το οποίο είναι ισόποσο σε ευρώ χίλια είκοσι επτά ευρώ
και δέκα πέντε λεπτά (1027,15 €) για την παροχή με ση−
μαντική καθυστέρηση και ελλιπών στοιχείων και β) εκα−
τόν πενήντα χιλιάδες δραχμές (150.000 δρχ), το οποίο
είναι ισόποσο σε ευρώ τετρακόσια σαράντα ευρώ και
είκοσι ένα λεπτά (440,21 €) για την παροχή ανακριβών
και μη πλήρων στοιχείων.
Για τους Λόγους αυτούς:
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε
ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία την επιβολή προ−
στίμου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 703/77,
όπως ίσχυε, στις εταιρίες Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
και ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ Α.Ε, ως ακολούθως:

Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχεί−
ων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και
αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).
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1. Στην εταιρία με την επωνυμία Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΑΒΕΕ:
α) πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και τριάντα λεπτών (2054,30 €) για την παροχή
ελλιπών στοιχείων και με σημαντική καθυστέρηση και
β) πρόστιμο ύψους οχτακοσίων ογδόντα ευρώ και σα−
ράντα ένα λεπτών (880,41 €) για την παροχή ανακριβών
και μη πλήρων στοιχείων
2. Στην εταιρία με την επωνυμία ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΣ Α.Ε:
α) πρόστιμο ύψους χιλίων είκοσι επτά ευρώ και δέκα
πέντε λεπτών (1027,15 €) για την παροχή ελλιπών στοι−
χείων και με σημαντική καθυστέρηση και
β) πρόστιμο ύψους τετρακοσίων σαράντα ευρώ και
είκοσι ένα λεπτών (440,21 €) για την παροχή ανακριβών
και μη πλήρων στοιχείων.
Η απόφαση εκδόθηκε την 6η Οκτωβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Ö
(7)
Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ».
Με την αριθμ. 144/4−1−2012 απόφαση της Διοικήτριας,
του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του
Ν.3528/07, μετά την υπ’ αριθ. 12/21−12−2011 (Θέμα 1ο) από−
φαση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου το οποίο γνωμοδοτεί
θετικά, μετατάσσεται ο Σούλιος Ηλίας του Χρήστου,
μόνιμος υπάλληλος του Νοσοκομείου, κλάδου ΔΕ Προ−
σωπικού Ασφαλείας με βαθμό Γ΄ σε θέση κλάδου ΔΕ
Διοικητικού −Λογιστικού με το βαθμό Γ΄ που κατέχει και
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης σύμφωνα με το
άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011.
Η Διοικήτρια
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
Ö
(8)
Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ».
Με την αριθμ. 145/4−1−2012 απόφαση της Διοικήτριας,
του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του
Ν.3528/07, μετά την υπ’ αριθ. 12/21−12−2011 (Θέμα 1ο) Από−

φαση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου το οποίο γνωμοδοτεί
θετικά, μετατάσσεται ο Βογατσάς Εμμανουήλ του Αθα−
νασίου, μόνιμος υπάλληλος του Νοσοκομείου, κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με βαθμό Γ΄ σε θέση κλάδου
ΔΕ Διοικητικού −Λογιστικού με το βαθμό Γ΄ που κατέχει
και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης σύμφωνα με
το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011.
Η Διοικήτρια
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ
Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. 6973/23.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 3103/τ.Β΄/30.12.2011, στη σελίδα 44395,
γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «MIPJANA»,
στο ορθό: «MIRJANA»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ö
(10)
Στη αριθμ. 119/22877 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου
Δομοκού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136/τ.Β΄/3.2.2012,
στη σελίδα 4566, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ.9 Βρεφονηπιοκομίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ…

1
0

1

0

0

1

0

0

0

0

στο ορθό:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ.9 Βρεφονηπιοκομίας

2

1

1

0

0

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ…

0

0

0

0

0

0

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(11)
Στην αριθμ. 68168 πράξη της Προέδρου Δ.Σ. του Ορ−
γανισμού Εργατικής Κατοικίας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2934/τ.Β΄/22.12.2011, στη σελίδα 42793, γίνεται η εξής
διόρθωση στο μεσότιτλο:
Από τον εσφαλμένο: «…ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙ−
ΑΣ»,
στο ορθό: «…ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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