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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1493 (1)
 Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος «my 

school» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων, (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 14 έως 17 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195) 

«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

2. Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

3. Των άρθρων 18 και 19 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) 
«για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

4. της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι−
ήθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Τα με αριθμούς 104/1979 Π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 23) «Περί 
σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, 
εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τι−
μητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης 
Γενικής Εκπαιδεύσεως», 200/1998 «Οργάνωση και λει−
τουργία Νηπιαγωγείων» και 201/1998 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΑ 141641/Γ2/08−09−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2470) 
«Εγγραφές−Μετεγγραφές − Φοίτηση μαθητών στα Επαγ−
γελματικά Λύκεια».

8. Το υπ’ αριθμ. 114/2014 Π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

9. Των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».

10. Το υπ’ αριθμ. 24/2015 Π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

11. Το υπ’ αριθμ. 73/2015 Π.δ. (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1301) 
απόφαση Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παρο−
χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

13. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Χριστόφορο Βερναδάκη».
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14. Το γεγονός ότι το Εθνικό Δημοτολόγιο συγκρο−
τείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών 
των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ Α΄ 180) 
και τα στοιχεία του έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με 
εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο Δημοτολόγιο 
του οικείου Δήμου.

15. Τη μελέτη διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του 
έργου «Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους 
στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνι−
κού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

16. Την υπ’ αριθμ. 131360/1055/15−1−2014 (AΔA: ΒΙΨ4Ν−540) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρόσβα−
ση φορέων του δημόσιου τομέα στην κεντρική βάση 
δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος Εθνικού Δημοτολογίου».

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Προσδιορίζουμε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο−
γιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ), «Διόφαντος» ως διαπιστευ−
μένο φορέα, ο οποίος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης 
στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
(ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Την πρόσβαση του Πληροφοριακού Συστήματος «my 
school» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην κεντρική 
βάση δεδομένων του ΟΠΣΕΔ για την άσκηση των αρμο−
διοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Ν. 3274/2004 και αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση 
των σχετικών εργασιών με την εγγραφή και παρακο−
λούθηση των μαθητών σε Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − 
Γυμνάσια − Λύκεια. Η διασύνδεση θα γίνεται εντός του 
δικτύου Σύζευξις μέσω των υποδομών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραί−
ωση των σχετικών εργασιών εγγραφής και παρακο−
λούθησης των μαθητών στο Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − 
Γυμνάσια −Λύκεια θα μεταφέρονται ψηφιακά από το 
ΟΠΣΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «my school» του 
ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις 
προδιαγραφές τους, θα προσδιοριστούν σε πρωτό−
κολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής 
ΔΗΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, η υπογραφή του οποίου θα σηματοδοτεί 
την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης. Με την υπογραφή 
του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα προσδιορίζεται και 
η ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
διασύνδεσης.

4. Η διοίκηση του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» πρέπει να λαμβά−
νει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφά−
λειας πληροφοριακών συστημάτων, ώστε:

α) Η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών να γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
που του έχει χορηγηθεί η πρόσβαση (΄Αρθρο 15 του 
Ν. 3274/2004, ΦΕΚ Α΄ 195).

β) Να οριστεί υπεύθυνος διαλειτουργικότητας (εφεξής 
ΥΔΛ) καθώς και αναπληρωτής αυτού, τα πλήρη στοι−
χεία των οποίων, καθώς και οι αντικαταστάτες τους, θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται στη ΔΗΔ του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

γ) Ο ΥΔΛ μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ 
σφάλματος κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών 
προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της ΔΗΔ.

δ) Ο ΥΔΛ οφείλει να τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια 
πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί και να ειδοποιεί 
άμεσα τη ΔΗΔ για τυχόν διαρροή τους.

ε) Ο ΥΔΛ σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κε−
νού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό, 
που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του ΟΠΣΕΔ, 
υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη ΔΗΔ με τις πλη−
ροφορίες του συμβάντος. Επίσης, είναι υποχρεωμένος 
να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί 
να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

στ) Στα αρχεία καταγραφής του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» 
θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, 
ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα από σκόπιμη ή 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

5. α) Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
να εξασφαλίσει τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία 
των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει το ΟΠΣΕΔ. 
Η πρόσβαση αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστη−
μα από 08:30 μ.μ. έως 07:00 π.μ. της επομένης ημέρας, 
από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός της Τετάρτης οπότε 
και δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση. Την Κυριακή 
θα επιτρέπεται η πρόσβαση και τις υπόλοιπες ώρες 
της ημέρας, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί το ΙΤΥΕ «Διό−
φαντος» για αναγκαστική διακοπή λόγω συντήρησης 
των συστημάτων. Οι παραπάνω περιορισμοί μπορούν 
να γίνουν ευνοϊκότεροι για το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», μόνο 
ύστερα από πρόταση της ΔΗΔ και την σύμφωνη γνώμη 
του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

β) Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική 
συνέπεια που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες των δια−
δικτυακών υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ μέσω του ΙΤΥΕ «Διό−
φαντος» από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, 
από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από λάθη ή 
παραλείψεις του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», από διακοπές της 
διαδικτυακής διασύνδεσης, βλάβες του δικτύου ηλε−
κτροδότησης ή για λόγους ανωτέρας βίας.

γ) Ειδικότερα η ΔΗΔ διατηρεί το δικαίωμα να δια−
κόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπη−
ρεσιών του ΟΠΣΕΔ είτε προγραμματισμένα μετά από 
ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας (οπότε και 
δεν απαιτείται ειδοποίηση).

δ) Η ΔΗΔ όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθε−
σία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το 
περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των διαδικτυακών 
υπηρεσιών του ΟΠΣΕΔ. 

ε) Αρκεί η αιτιολογημένη εντολή του προϊσταμένου 
της ΔΗΔ, εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι 
της προηγούμενης παραγράφου της παρούσης, για να 
διακοπεί μονομερώς η πρόσβαση στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες του ΟΠΣΕΔ.

στ) Η ΔΗΔ θα ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για εκείνους τους Δήμους για τους 
οποίους δεν παρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο κύ−
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ριος λόγος που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι όταν 
διαπιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης ότι τα δεδομένα ενός Δήμου 
αποκλίνουν από αυτά του ΟΠΣΕΔ και κατά συνέπεια 
τυχόν απόκλιση στοιχείων στις προαναφερόμενες διαδι−
κτυακές υπηρεσίες θα δημιουργούν ασυμβατότητα στα 
στοιχεία των πολιτών. Η ασυμβατότητα αυτή βαρύνει το 
Δήμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
14 του Ν. 3274/2004, κατά την οποία οι Δήμοι οφείλουν 
να μεριμνούν, ώστε να μην προκύπτουν διαφορές μεταξύ 
των τοπικών αρχείων τους και της βάσης δεδομένων 
του ΟΠΣΕΔ στα δεδομένα που τους αφορούν, τόσο 
κατά την εισαγωγή όσο και κατά τις μεταβολές.

6. Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» υποχρεούται να στέλνει στο 
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
τριμηνιαία αναφορά για το πλήθος των αιτημάτων πρό−
σβασης του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά του 
ζητηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών.

7. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «my 
school» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκλη−
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημο−
τολογίου (ΟΠΣΕΔ), οι Υπηρεσίες που υπάγονται στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (αποκλειστικά: Νηπιαγωγεία − Δημοτικά 
− Γυμνάσια − Λύκεια) και έχουν πρόσβαση στο Πληρο−
φοριακό Σύστημα «my school»:

α) αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκ−
περαίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος «my school», από το ΟΠΣΕΔ. 

β) δεν επιτρέπεται να ζητούν από τους πολίτες να 
προβαίνουν στην προσκομιδή δικαιολογητικών στα οποία 
περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται από 
το ΟΠΣΕΔ. Όμως, επιτρέπεται η προσκομιδή δικαιολο−
γητικού (πιστοποιητικού γέννησης) στην περίπτωση που 
δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων 
για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους 
θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν στους Δήμους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. 20805/Γ1 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−

λιτισμού και Αθλητισμού,... Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,....» (ΦΕΚ 114/
τ. Α΄/22−09−2015), 

β. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−09−2015), 

γ. του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/
30−09−1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ. Α΄/21−06−2006), 

δ. του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/
27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/05−05−2014).

2. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

3. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με υπ’ αριθμ. 2/41786/0022/
20−5−2014 «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 σχετικά με 
την υπερωριακή εργασία)».

4. Την υπ’ αριθμ. Φ1/Α/38/13309/Β1/27−01−2016 Εισήγηση 
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/22−07−2014) 
της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Ευτυχίας Δημητρίου.

5. Τις αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης ύψους ποσού 
€ 200.000.00 με αριθ. Φ.1/Α/24/8634/Β1/20−01−2016 (ΑΔΑ: 
7ΧΑΜ4653ΠΣ−ΦΒΧ), Φ.1/Α/25/8649/Β1/20−01−2016 (ΑΔΑ: 
6ΑΛΡ4653ΠΣ−Ξ14), και Φ.1/Α/26/8639/Β1/20−01−2016 (ΑΔΑ: 
Ω96Ρ4653ΠΣ−ΡΓΚ) από τον Ειδ. Φορέα 19−110 στις περιφε−
ρειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (Φορείς 181, 182 και 185).

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που δημιουργούνται κυρίως από:

• τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξι−
οδοτήσεων,

• τη μείωση του προσωπικού λόγω της επαναφοράς 
320 εκπαιδευτικών, στις θέσεις τους στα ΕΠΑΛ, εξαιτίας 
της επανασύστασης και λειτουργίας τους,

• τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω πολλών ανα−
κλήσεων μετάταξης σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικών,

• την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης με την 
αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, στις Δι−
ευθύνσεις Εκπαίδευσης,

• την ένταξη αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Οικονομικών−Εργασίας),

• την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του 
όγκου της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολι−
τικής και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμό−
ζεται στο Υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν 
τις αρμοδιότητές μας,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την 
έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων σπουδών, των χιλιά−
δων αλλοδαπών για την απόκτηση ιθαγένειας,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαι−
ρη πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την δι−
εκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης 
Διευθυντών Εκπαίδευσης,
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• τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου 
λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγρά−
φων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν 
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου 
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες 
ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης).

• Για 2000 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαι−
δευτικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το χρονικό διάστημα από 
δημοσίευση της παρούσης έως 31−03−2016 και έως 20 
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

• Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνο−
νται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης.

• Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα 
εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην 
οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και 
οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

• Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του 
υπερωριακά παρασχεθέντος έργου είναι ο προϊστάμε−
νος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των €2 00.000,00 συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΚΑΕ 0511 του Ειδ. Φορέα 19−110 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 40079/2660 (3)
Αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φρο−

ντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «Ευστράτιος Δαγκλής Α.Ε.» και τον διακρι−
τικό τίτλο «Αγία Κυριακή» που λειτουργεί στο 8o χ.μ
της ε.ο. Θεσσαλονίκης−Ασβεστοχωρίου ως προς τη 
μεταβολή (αύξηση) της δυναμικότητας της κατά 25 
κλίνες (από 63 σε 88) με την προηγούμενη ανάλογη 
μεταβολή της κτιριακής της δομής. 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡEIAΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), 
άρθρο 186, παρ. 11, τομέας 2, περίπτωση 11, αρ. 1.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010): 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αριθμ. 9752/2014 απόφαση το πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση αποτε−
λεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών 
εκλογών 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014 και ανα−
κήρυξης επιτυχόντων εκλογικών συνδυασμών.

4. Την υπ’ αριθμ οικ. 461114(9980) απόφαση του Περι−
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπε−
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, και στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (αρθρ. 3, παρ. 5−ΦΕΚ 3129/τ. Β΄/21−11−2014).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 343470 (6128) απόφαση της Αντι−
περιφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ−
ΧΗ» στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1731/
τ. Β΄/18−08−2015).

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 520−10/02/2015 απόφα−
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 
«Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυν−
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΥΚΜ/5083−01/12/2011 απόφαση του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Κατανομή 
των αρμοδιοτήτων στα Τμήματα και ανάθεση αντικειμέ−
νων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί−
ας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης» όπως 
τροποποιήθηκε με τις αρ. ΔΔΥΚΜ/154888/4624/17.04.2014, 
204888/5944−27/05/2014, 442703/11698−06/11/2014 και 
256765/6828−05/06/2015 αποφάσεις του Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης περί κατανομής των αρμοδιοτήτων 
στα Τμήματα και ανάθεση αντικειμένων στους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».

8. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ 3176/1996 υπουργική απόφα−
ση με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, 
(κερδοσκοπικού χαρακτήρα)» (ΦΕΚ Β΄/455).

9. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/25−06−2007 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
υπ’ αρ. Π4β/οικ. 3176/06−06−1996 (ΦΕΚ 455/Β/14−06−1996) 
και Π4β/οικ 4690/30−08−1996 (ΦΕΚ 833/Β/1996) υπουρ−
γικών αποφάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η). 
από ιδιώτες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μή κερδο−
σκοπικού αντίστοιχα» (ΦΕΚ 1136/Β/06/07/2007).

10. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄) με 
θέμα: «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας 
από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

11. Το υπ’ αριθμ. 530024/12580−4/12/2015 αίτημα της 
ανωτέρω Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων περί αύ−
ξησης της δυναμικότητάς της με την κατάθεση του 
σχετικού φακέλου των απαιτούμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία δικαιολογητικών στοιχείων.

12. Την υπ’ αριθμ. 557789/13059−21/12/2015 πρόσκληση 
της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας (αρ. πρωτ. 
225100/6475−10/06/2014 σχετική απόφαση του Π.Κ.Μ.) 
μετά από σχετική πρόσκληση της ανωτέρω μονάδας 
προκειμένου για την διενέργεια αυτοψίας στους χώ−
ρους αυτής ώστε να αναθεωρηθεί η άδεια λειτουργίας 
της.
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13. Τη διενέργεια της ανωτέρω αυτοψίας την 
23η/12/2015 και την έκδοση του σχετικού πρακτικού 
κατά το οποίο ζητήθηκε από την ανωτέρω επιτροπή 
η κατασκευή w.c−λουτρών για τα Α.μ.Ε.Α. σε κάθε όρο−
φο της μονάδας όπως και η κατασκευή χειρολισθήρα 
κατά μήκος της κλίμακας της κεντρικής εισόδου της 
μονάδας και στο μέσον αυτής προκειμένου να δοθεί 
η σχετική έγκριση για την αναθεώρηση της ανωτέρω 
άδειας λειτουργίας της μονάδας ως προς την αύξηση 
της δυναμικότητάς της.

14. Την εκ νέου πρόσκληση (αρ. πρωτ. 21797/2071−
18/01/2016) της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας 
(αρ. 565940/13192−24/12/2015 σχετική απόφαση του 
Π.Κ.Μ.) μετά από σχετική πρόσκληση της ανωτέρω μο−
νάδας προκειμένου για την διενέργεια νέας αυτοψίας 
στους χώρους αυτής ώστε να αναθεωρηθεί η άδεια 
λειτουργίας της.

15. Τη διενέργεια νέας αυτοψίας την 21η/01/2016 και 
την έκδοση του σχετικού πρακτικού κατά το οποίο 
κρίθηκε ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
προκειμένου για την αναθεώρηση της άδειας λει−
τουργίας της ανωτέρω μονάδας ως προς την αύξηση 
της δυναμικότητας της από 63 σε 88 κλίνες με την 
προηγούμενη ανάλογη μεταβολή της κτιριακής της 
δομής, αποφασίζουμε:

Την εκ νέου αναθεώρηση (μετά τις με αρ. 26/ΤΕΕ/5383−
10/05/2007 και ΤΕΕ/16881−17/08/2009 αποφάσεις ανα−
θεωρήσεων του Νομάρχη Θεσσαλονίκης) της με αρ. 
ΔΚΠ/ΔΑ/1791/31−01−1992 άδειας λειτουργίας της Μονά−
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με την επωνυμία «Ευστράτιος Δαγκλής Α.Ε.» και τον 
διακριτικό τίτλο «Αγία Κυριακή» που λειτουργεί στο 
8ο χμ της ε.ο. Θεσσαλονίκης−Ασβεστοχωρίου ως προς 
τη μεταβολή (αύξηση) της δυναμικότητας της από 63 
κλίνες σε 88 κλίνες και την προηγούμενη ανάλογη με−
ταβολή της κτιριακής της δομής».

Πιο συγκεκριμένα και προκειμένου να αυξηθεί η δυ−
ναμικότητα της εν λόγω μονάδας από 63 σε 88 κλίνες 
επήλθαν οι παρακάτω κτιριακές μεταβολές:

• Στον χώρο του υπογείου έγινε σε επιφάνεια 330 
τ.μ. αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια. Στην εν 
λόγω επιφάνεια διαμορφώθηκαν τέσσερα δίκλινα δω−
μάτια (οκτώ επιπρόσθετες κλίνες). Τα εν λόγω δίκλινα 
δωμάτια εξυπηρετούνται ανά δύο από ένα λουτρό με 
τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επι−
φάνειες χώρων.

• Στον χώρο του ισογείου και σε επιφάνεια 139,15 
τ.μ. έγινε αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια. Επί−
σης, σε επιφάνεια 123,24 τ.μ. ημιυπαίθριων χώρων έγινε 
αλλαγή χρήσης σε κύρια. Τέλος, επιφάνεια έκτασης 
84,68 τ.μ. −αυθαίρετης προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 
− τακτοποιήθηκε ως κύριας χρήσης. Στο σύνολο των 
ανωτέρω επιφανειών του ισογείου είναι διαμορφωμένοι 
τέσσερις δίκλινοι θάλαμοι και τρείς τρίκλινοι, όλοι με 
δικό τους λουτρό.

• Στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο της εν λόγω 
μονάδας δεν επήλθε καμία μεταβολή σε σχέση με την 
κτιριακή τους δομή και την υπάρχουσα άδεια λειτουρ−
γίας της μονάδας.

• Για όλες τις προαναφερόμενες κλίνες πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζει ο πίνακας 1 του άρθρου 4 της 
ισχύουσας νομοθεσίας (υπ. απόφαση Π1γ/οικ.81551/2007 
(ΦΕΚ 1136 Β΄/2007).

• Η έκταση του χώρου του Καθιστικού−Τραπεζαρί−
ας −Εργοθεραπείας της εν λόγω μονάδας ανέρχεται 
σε 95 τ.μ. πάνω από το ελάχιστο όριο των 88 τ.μ. που 
απαιτεί η νέα δυναμικότητα σύμφωνα με την ισχύου−
σα νομοθεσία (υπ. απόφ. Π1γ/οικ.81551/2007, αρθρ. 4. 
πινακ. 1).

• Τέλος η έκταση του ακάλυπτου χώρου (υπαίθριες 
εγκαταστάσεις) της μονάδας ανέρχεται σε 3.300 τ.μ., 
πολύ περισσότερο (τουλάχιστον πενταπλάσιο) από το 
ελάχιστο όριο των 440 τ.μ. που απαιτεί η νέα δυναμι−
κότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (υπ. απόφ. 
Π1γ/οικ.81551/2007 αρθρ. 4. παρ. 5).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρίου 2016

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ

F
    Αριθμ. απόφ. 69/2016 (4)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου για δύο ειδικούς συμ−
βούλους του Δημάρχου και για μία αποσπασμένη 
υπάλληλο, για το α΄ εξάμηνο του 2016.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σύμ−

φωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι Προϊστάμενος 
των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει, είναι προ−
ϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου και εκδίδει 
τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για 
διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και 
την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ τ. Α΄ 176).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ τ. Α΄ 143).

4. Το γεγονός ότι οι εν λόγω υπάλληλοι επικουρούν 
τον Δήμαρχο στο έργο του και συνεργάζονται μαζί 
του εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των 
υπηρεσιών.

5. Την υπ’ αρ. 671/2014 απόφαση Δημάρχου περί 
«Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδι−
οτήτων».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή της καθιέ−
ρωσης της υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό 
με την κατανομή της, προκαλείται δαπάνη μέχρι του 
ποσού των 1.950,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τους

00.6053.0009 00.6032.0001 10.6051.0007
00.6053.0010 00.6053.0003 10.6051.0004
10.6012.0003 15.6022.0005 10.6051.0007
Κ.Α του προϋπολογισμού του 2016, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεω−
τικού ωραρίου, απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου μέχρι 22η ώρα (έως 120 ανά υπάλληλο), μέσα 
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
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20 του Ν. 4354/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/2007, για το Α΄ εξάμηνο του 2016, ως εξής:

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απογευματινή 
υπερωριακή 

εργασία μέχρι 
22η ώρα

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 120

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120

Σύνολα 2 240

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απογευματινή υπερωρια−
κή εργασία μέχρι 22η ώρα

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
με την παρούσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο Αντιδήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002981202160008*

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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