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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου,
των μελών και της Γραμματέως της ειδικής νο−
μοπαρασκευαστικής επιτροπής για την επεξερ−
γασία και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών
μέτρων, που αφορούν τον τρόπο διοίκησης των
δικαστηρίων, την κατάσταση των δικαστικών λει−
τουργών και άλλα σχετικά θέματα. ...............................
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο−
πών Επιμόρφωσης, που συστάθηκαν και συγκρο−
τήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα
των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης «Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαί−
δευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», από το
Υπ.Ε.Π.Θ., ως Τελικό Δικαιούχο ..........................................
Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 67568/Γ6/6.7.2005 υπουρ−
γικής απόφασης ΦΕΚ 1030/21.7.2005 .............................
Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσεων Δ.Ε.Π. στο Εθνικό Κα−
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνι−
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ......................................................
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιο−
λογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχο−
ρήγησης της δράσης IV “Αναλύσεις μελιού”, στα
πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίω−
σης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους
2005−2007 .............................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/32014/0022
(1)
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των
μελών και της Γραμματέως της ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής για την επεξεργασία και ει−
σήγηση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων, που
αφορούν τον τρόπο διοίκησης των δικαστηρίων, την
κατάσταση των δικαστικών λειτουργών και άλλα
σχετικά θέματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 23 παρ.1 περ.ι του ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α’ 88)
και το άρθρο 10 του ν.3060/2002.

β) Το άρθρο 17 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α’ 297) «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις».
γ) Το άρθρο 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ Α’ 232), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
v.2129/1993 (ΦEK A’ 57).
δ) Την απόφαση υπ’αριθμ. 19757/18.3.2005 (ΦΕΚ Β’ 401)
συγκρότησης της επιτροπής, τις αποφάσεις αντικατά−
στασης μελών της επιτροπής υπ’αριθμ.76094/9.8.2005
(ΦΕΚ Β 1179), 126699/05/18.1.2006 (ΦEK B 104) και τις
αποφάσεις υπ’αριθμ. 67619/22.7.2005 (ΦEK B 1072),
98637/17.10.2005 (ΦEK B 1474), 126683/22.12.2005 (ΦEK
B 1959), 34800/3.4.2006 (ΦΕΚ Β 463) για παράταση του
χρόνου λειτουργίας της επιτροπής.
ε) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
στ) Την υπ’αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 (ΦΕΚ Β’
2040) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσί−
ας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του v.
1943/1991».
ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 65.000,00 ευρώ περίπου,
σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ 0264),
που δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του Προέ−
δρου, των μελών και της γραμματέως της ειδικής νομο−
παρασκευαστικής επιτροπής για τα χρονικά διαστήματα
από 21.3.2005 έως 29.6.2005, από 29.7.2005 έως 30.9.2005,
από 25.10.2005 έως 31.3.2006, ως εξής:
Πρόεδρος
400 ευρώ/μήνα
14 μέλη
350 ευρώ/μήνα
Γραμματέας
300 ευρώ
Β. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με
την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις
το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνε−
δριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006
Οι Γενικοί Γραμματείς
Δημοσιονομικής Πολιτικής
Υπουργείου
Υπουργ. Οικον. και Οικονομικών
Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 2/37828/0022
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών
Επιμόρφωσης, που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν
στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέρ−
γων 1 και 2 της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτι−
κών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφο−
ρίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του
Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοι−
νωνία της Πληροφορίας», από το Υπ.Ε.Π.Θ., ως Τε−
λικό Δικαιούχο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το
ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 89/1992 τ.Α’) καθώς και των διατάξεων
του άρθρου 1 του ν. 2469/1997
2. Την υπ’ αριθμ. 37930//ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 4 του ν. 1566/1985,
σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μπορεί με απόφαση του να συγκρο−
τεί ομάδες εργασίας από δημοσίους εκπαιδευτικούς ή
υπαλλήλους και από ιδιώτες.
4. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 251/14.11.2000 τ.Α’).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α., κτλ.».
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3369/2005
«Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 171/6.7.2005 τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί Ιδι−
ωτικών Επενδύσεων κλπ» (232/Α/22.12.1978) όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/93 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993).
8. Τις διατάξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/1999 τ.Α΄)
«Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
9. Το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό
Λογαριασμό του Υπ.Ε.Π.Θ. και ιδίως την παρ. 2 του άρ−
θρου 11 του ν. 2640/1998 που προβλέπει την λειτουργία
του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΠΘ κατά παρέκκλιση
των διατάξεων για τις αμοιβές.
10. Την υπ’ αριθμ. 151.047/ΚτΠ165/28.1.2002 απόφαση
Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 1.2 του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με
τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
Εκπαίδευση» του Ειδικού Γραμματέα για την «Κοινωνία
της Πληροφορίας», όπως τροποποιήθηκε αρχικά με την

υπ’ αριθμ. 152.825/ΚτΠ 5908−Β1/2.12.2003 απόφαση και
στη συνέχεια με τις 152.697/ΚτΠ/7537−Β1/29.7.2004 και
153.639/ΚτΠ/11023−Β1/23.12.2004 και 153.510/ΚτΠ/12404−Β/
30.12.2005 όμοιες αποφάσεις του ίδιου Ειδικού Γραμ−
ματέα.
11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5307/ΚΓ/17.1.2006 από−
φαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 123 τ.Β΄ 3.2.2006 και
αφορά στην έγκριση συγκρότησης Ομάδων Εργασίας
και την ανάθεση καθηκόντων στα μέλη τους, στο πλαί−
σιο υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 1 και 2 της
Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» από το
Υπ.Ε.Π.Θ.
12. Την ανάγκη καθορισμού της αποζημίωσης των
μελών των Ομάδων Εργασίας οι οποίες συστάθηκαν,
συγκροτήθηκαν και λειτουργούν δυνάμει της υπό στοιχ.
10 Απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη η οποία δεν αποτελεί επιπλέον δαπάνη
εις βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, δεδομένου
ότι οι δαπάνες για την αποζημίωση των υπευθύνων
και μελών των ομάδων εργασίας, έχουν προβλεφθεί
στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (καλύπτονται από τους
προϋπολογισμούς των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τε−
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκρι−
μένα από τον Κωδικό Επιλέξιμης Δαπάνης 61.01 της ως
άνω Πράξης) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των
1.054.144,98 € για χρονικό διάστημα 18 μηνών, που αρχίζει
από τη δημοσίευση της ΥΑ για τη σύσταση των Ομάδων
Εργασίας (έναρξη στις 3.2.2006 και λήξη στις 31.7.2007,
ήτοι ποσό 644.199,71 € για το έτος 2006 και ποσό
409.945,27 € για το έτος 2007) και καλύπτεται από τις
πιστώσεις του ΠΔΕ 2002 στον κωδικό 2002ΣΕ04530001,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό αποζημίωσης, κατά μήνα, των υπευ−
θύνων − Συντονιστών και των μελών των 58 Επιτροπών
Επιμόρφωσης που συστάθηκαν με την 5307/ΚΓ/17.1.2006
απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 123 τ.Β΄ 3.2.2006 για
τις ανάγκες της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας», και ειδικότερα στο πλαίσιο εκτέλεσης με
ίδια μέσα των Υποέργων 1 και 2, με τίτλους αντίστοιχα
«Υλοποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης 1» και «Υλο−
ποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης 2», όπως φαίνεται
κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Οι προαναφερόμενες επιτροπές εργασίας λειτουργούν από 3.2.2006 και για 18 μήνες, ήτοι έως 31.7.2007. Οι συ−
νεδριάσεις πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και το έργο των μελών τους, στα οποία
καταβάλλεται αποζημίωση, δεν ανάγεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις, για τις ανάγκες υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης «Επιμόρ−
φωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση»
του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» από το Υπ.Ε.Π.Θ., θα καλυφθούν
από τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κ.τ.Π. .
Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου στους δικαιούχους με την προϋπόθεση συμμετοχής τους σε
τέσσερις τουλάχιστον συνεδριάσεις τον μήνα, οι οποίες πρέπει να γίνονται εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας
και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνε−
δριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθ. 66160/Γ6

(3)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 67568/Γ6/6.7.2005 υπουρ−
γικής απόφασης ΦΕΚ 1030 /21.7.2005.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 κεφ. Β του
ν.2817/2000 «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις».
β) Της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002
«ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτιρίων και
άλλες διατάξεις».
γ) Της παρ 13 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική
Βιβλιοθήκη, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ 141 τΑ/10.6.2003.

δ) Της παρ Δ2 του άρθρου 9 του ν. 2916/2001
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267/
τΑ/20.11.2003.
στ) Του άρθρου 13 του π.δ. 1/2003.
ζ) Την υπ’ αριθμ.37876/Σ5/26.4.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
του ΥΠΕΠΘ».
2. Την Εισήγηση του ΥΣΕΕΠ.
3) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 67568/Γ6/
6.7.2005 υπουργικής απόφασης ως εξής:
Στο άρθρο 1 στην παράγραφο πίνακας Α διαγράφεται
η τελευταία φράση «ή είναι γονείς παιδιών με αναπη−
ρία.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στο άρθρο 2 τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο.
α) Η παράγραφος 2 Κλάδος ΠΕ 23 Ψυχολόγων συ−
μπληρώνεται με τη φράση «… ή σχολική ψυχολογία ή
απόφοιτοι Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 με μεταπτυχιακό στην
Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος».
Στην παράγραφο 3 κλάδος ΠΕ 21 Θεραπευτών επιση−
μαίνεται ότι : όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικού
τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, θα πρέπει οι υποψήφιοι να
έχουν πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ή ΦΠΨ και μεταπτυχιακό με εξειδίκευση
στη θεραπεία του λόγου το οποίο να είναι αναγνωρι−
σμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
Η παράγραφος 5 Κλάδος ΠΕ 25 Σχολικών Nοσηλευτών
αντικαθίσταται πτυχίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγεί−
ας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο και αντίστοιχο της πτυχίο της αλλοδαπής
και πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής
πολιτικής κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕ−
ΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που
χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ.
Στο άρθρο 4 κατάρτιση πινάκων ως προς το ΕΕΠ,
προστίθενται οι διατάξεις:
α) στο τέλος του εδαφίου α και γ προστίθεται η φρά−
ση « …ή στην ειδική αγωγή».
β) στο εδάφιο γ μονάδες τρεις (3) αντί τέσσερις (4).
γ) προστίθενται εδάφια (ζα΄) και (θα’) με «Ξένη γλώσσα
σε επίπεδο advance μονάδες 0, 75.
δ) διαγράφεται το εδάφιο (ιδ).
ε) Η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται από «Στις
περιπτώσεις ισοβαθμίας προτιμώνται οι υποψήφιοι που
είναι συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού ή σύζυγοι ατόμων με
ειδικές ανάγκες (67 % και άνω) και αν δεν υπάρχουν ,
η σειρά καθορίζεται από το βαθμό του βασικού τους
πτυχίου και εφόσον έχουν ίδιο βαθμό γίνεται κλήρωση
παρουσία των ενδιαφερομένων.
στ) στο ίδιο άρθρο ως προς το ΕΒΠ η παράγραφος
α αντικαθίσταται ως εξής:
Ο βαθμός απολυτηρίου των ΤΕΕ , ΤΕΛ ή των πολυ−
κλαδικών λυκείων μισή (0,5) μονάδα από για κάθε βαθμό
άνω του 15. ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ μισή (0,5)
μονάδα για βαθμό άνω του 12.
ζ) διαγράφεται το εδάφιο ζ.
Στο άρθρο 5 προστίθεται η παράγραφος «Στις προ−
σλήψεις κάθε κλάδο το 20 % γίνεται από τον πίνακα
Α΄.
Στο άρθρο 8 προστίθεται η παράγραφος «Όσοι προ−
σλαμβάνονται σε ΚΔΑΥ η σύμβαση αναπληρωτών και
ωρομισθίων λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους.»
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Αριθμ. 67799/Β1

(4)

Αυτοδίκαιη δημιουργία θέσεων Δ.Ε.Π. στο Εθνικό Καπο−
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Με−
τσόβιο Πολυτεχνείο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 11 και 35 παρ. 1 και
2 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87) όπως το τελευταίο αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 79 παρ. 7β του ν. 1566/1985
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 23 του ν. 3027/2002
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 152).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 “Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων “Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των” (Φ.Ε.Κ. Β΄ 608).
5. Το υπ’ αριθμ. 14835/4734/17.5.2006 έγγραφο του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς
και τα υπ’ αριθμ. 12240/6.6.2006 και 11968/17.5.2004 έγ−
γραφα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει δημιουργηθεί αυτοδίκαια
μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού λόγω
λύσης της υπαλληλικής σχέσης Βοηθού που υπηρετούσε
στο Τμήμα Νομικής λόγω συνταξιοδότησης. Η εν λόγω
θέση εντάσσεται στο Τμήμα Νομικής του Ιδρύματος.
2. Ομοίως διαπιστώνουμε ότι στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο έχουν δημιουργηθεί αυτοδίκαια πέντε (5)
θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ως ακο−
λούθως:
α) Δύο (2) θέσεις από μετατροπή θέσης μόνιμων Επι−
στημονικών Συνεργατών που εντάχθηκαν ύστερα από
κρίση στη βαθμίδα του Λέκτορα.
β) Δύο (2) θέσεις από λύση υπαλληλικής σχέσης μόνι−
μου Βοηθού λόγω παραίτησης και από μετατροπή θέσης
μόνιμου Βοηθού που εντάχθηκε ύστερα από κρίση στη
βαθμίδα του Λέκτορα και

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

γ) Μία (1) θέση από λύση υπαλληλικής σχέσης μόνιμου
Επιστημονικού Συνεργάτη λόγω θανάτου.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2006

Οι εν λόγω θέσεις Δ.Ε.Π. εντάσσονται δύο (2) στη
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, δύο
(2) στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσι−
κών Επιστημών και μία (1) στη Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Aριθ. 296035

(5)

«Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο−
γητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγη−
σης της δράσης IV “Αναλύσεις μελιού”, στα πλαίσια
υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Πα−
ραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2005−2007»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1 Τις διατάξεις:
α) Της υπ’αριθμ. 603/243942/5.1.2005 (ΦΕΚ 15/Β/2005)
κοινής απόφασης Υπουργών (ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Απο−
κέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών «Υλοποίηση
του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005,
2006 και 2007».
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώ−
σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπα−
ϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και
οργανωτικών θεμάτων» (Α/280/1979) σε συνδυασμό με το
άρθρο 33 του ν. 2538/1997 (Α/242) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και
άλλες διατάξεις (Α/135/2003).
γ) Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α/154),
ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση
διατάξεων του ν. 1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών
και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν. 2469
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
δ) Του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού»
(Α/247).
ε) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.
2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογα−
ριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ.
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και
το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το
άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/03 (Α΄ 135).

στ) Της υπ’ αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε−
ωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενερ−
γειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορί−
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125).
θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λε−
πτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του
Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της με−
λισσοκομίας» (L 163).
ι) Του Καν. (ΕΟΚ) 1258/1999 «Περί χρηματοδοτήσεως
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L94).
ια) Του Καν. (ΕΚ) 1663/1995 της Επιτροπής για τη
θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για
την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα
Εγγυήσεων (L 158).
ιβ) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
2 Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005
− 2007, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε.
για έγκριση, και εγκρίθηκε με την C(2004) 3199/ τελικό/
26.8.2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3 Την υπ’ αριθμ. 275639/28.4.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί “Καθορισμού
των ποσών επιχορήγησης δράσεων του προγράμματος
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας για το 2006, στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 2007”.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι−
σμού ύψους 55.000 € που έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ.
603/243942/5.1.2005 (ΦΕΚ 15/Β/2005) και 636/209977/
12.10.2005 (ΦΕΚ 1445/Β/2005) κοινές υπουργικές απο−
φάσεις και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε. 5423 «Δαπά−
νες Ε.Γ.Τ.Π.Ε. – Εγγυήσεις» του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και την αριθμ. 275639/28.4.2006
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δι−
καιολογητικά και τον τρόπο πληρωμής της δράσης
«Αναλύσεις μελιού» για το πρόγραμμα βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας 2006 και 2007.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιχορηγείται μέχρι το 100% των δαπανών για ανα−
λύσεις δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια
(του εσωτερικού ή του εξωτερικού), για τον έλεγχο της
ύπαρξης καταλοίπων (1,4 διχλωροβενζόλιο, αντιβιοτικά
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και λοιπά φάρμακα) στο προϊόν που παράγεται και δι−
ατίθεται στο εμπόριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
προστασία του καταναλωτικού κοινού, αλλά και των πα−
ραγωγών μελιού που διαθέτουν μέλι τους σε εμπορία.
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι α)
οι μελισσοκόμοι κάτοχοι θεωρημένων μελισσοκομικών
βιβλιαρίων σύμφωνα με την 370910/14.5.2001 απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας περί “καθιέρωσης μητρώου
μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού
βιβλιαρίου” που διαθέτουν το μέλι που παράγουν σε
εμπορία, β) Μελισσοκομικές Οργανώσεις (Κοινοπραξίες
ή Συνεταιρισμοί), που διαθέτουν το μέλι που παράγουν
τα μέλη τους στο εμπόριο, γ) επιχειρήσεις που συσκευ−
άζουν και τυποποιούν μέλι προερχόμενο από έλληνες
παραγωγούς.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Το κόστος αναλύσεως δειγμάτων μελιού με σκοπό τη
διερεύνηση της ποιότητάς του.
4. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το συνολικό ύψος επιχορήγησης για τη Δράση “ανα−
λύσεις μελιού” καθορίζεται μέχρι του ποσού των 110.000
Ευρώ για το πρόγραμμα του 2006.
Για το πρόγραμμα του 2007, το ύψος της επιλέξιμης
δαπάνης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι ή μελισσοκομικοί συ−
νεταιρισμοί υποβάλλουν στη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής
& ΑΠΑ αίτηση (υπόδειγμα 1) ένταξης στο πρόγραμμα, το
αργότερο μέχρι την 10 Αυγούστου του έτους εφαρμογής
του προγράμματος.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
i) Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλι−
αρίου (για μεμονωμένους παραγωγούς).
ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζι−
κού λογαριασμού.
iii) Αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παρα−
γόμενου μελιού κατά την περίοδο εφαρμογής του τρέ−
χοντος προγράμματος (ισολογισμοί προκειμένου περί
ΑΣΟ ή επιχειρήσεων που εμπορεύονται μέλι, τιμολόγια
ή αποδείξεις λιανικής πώλησης θεωρημένα από την αρ−
μόδια ΔΥΟ, προκειμένου για ιδιώτες).
iv) Πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγ−
μάτων μελιού από διαπιστευμένα εργαστήρια.
Στην περίπτωση των ενδιαφερομένων που υποχρεού−
νται από τον ΚΦΒ & Σ να τηρούν τα πρωτότυπα παρα−
στατικά στο αρχείο τους, δηλώνουν τούτο στην αίτησή
τους και αποστέλλουν στη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής &
ΑΠΑ θεωρημένο ακριβές φωτοαντίγραφο).
v) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι η συγκεκρι−
μένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή και ότι το
μέλι που εμπορεύονται προέρχεται από Έλληνες πα−
ραγωγούς.
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vi) Αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου που
πραγματοποίησε την ανάλυση.
vii) Ασφαλιστική ενημερότητα (για μελισσοκομικές
οργανώσεις ή επιχειρήσεις που τυποποιούν – συσκευ−
άζουν μέλι).
Η Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ με βάση τα πα−
ραπάνω στοιχεία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση Υπουργικής Απόφα−
σης για το ποσοστό κάλυψης των πραγματοποιηθεισών
δαπανών.
6. ΕΛΕΓΧΟΙ
Για την ορθή εφαρμογή των μέτρων της παρούσας
απόφασης διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι στο 100%
των αιτήσεων για την ακρίβεια των αναφερομένων σε
αυτές στοιχείων, από τη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής &
ΑΠΑ..
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον καθορισμό του ποσοστού
κάλυψης των πραγματοποιηθεισών δαπανών η Δ/νση
Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ αποστέλλει στοιχεία των
δικαιούχων στη Δ/νση Πληροφορικής, η οποία συντάσσει
κατάσταση δικαιούχων (υπόδειγμα 2) με τα δικαιούμενα
ποσά ανά δικαιούχο, την οποία διαβιβάζει στη Δ/νση
Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ.
Η Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ πραγματοποιεί
τους αναφερόμενους στην παράγραφο 6 ελέγχους και
υπογράφει την κατάσταση πληρωμής. Στη συνέχεια με
διαβιβαστικό αποστέλλει την παραπάνω κατάσταση μαζί
με τα πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια στη Δ/νση ΔΗ−
ΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται
από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία διαβιβάζει
το φάκελο δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού για
έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής μέχρι την 15η
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής των δικαιούχων
(extraits Τραπέζης) διαβιβάζονται με ευθύνη του αντί−
στοιχου υποκαταστήματος Τραπέζης στη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ
του ΟΠΕΚΕΠΕ για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων
και έλεγχο των πληρωμών.
Μία κατάσταση με αντίγραφα των παραπάνω δικαιο−
λογητικών θα διατηρείται στη Δ/νση Ζωϊκής Παραγω−
γής & ΑΠΑ για πέντε χρόνια και θα πρέπει ανά πάσα
στιγμή να είναι διαθέσιμη για τυχόν Εθνικό ή Κοινοτικό
έλεγχο.
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την διάρκεια
των ελέγχων εσκεμμένα ψευδή στοιχεία, οι ενδιαφερό−
μενοι αποκλείονται της επιχορήγησης κατά το τρέχον
έτος και της συμμετοχής τους στην εν λόγω δράση του
προγράμματος του επόμενου έτους.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα τιμολόγια θα σφραγίζονται από τη Δ/νση Ζωϊκής
Παραγωγής & ΑΠΑ με σφραγίδα όπου θα αναγράφεται
ευανάγνωστα «Καν. (ΕΚ) 797/04 “Αναλύσεις Μελιού”».
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2. Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
3. Τα τιμολόγια γίνονται δεκτά μόνο εάν είναι εξο−
φλημένα και αυτό θα πρέπει να αναγράφεται επ’αυτών
και να φέρουν τη μονογραφή του εκδότη.
4. Οι δαπάνες για τις αναλύσεις μελιού είναι επιλέξι−
μες από 1η Σεπτεμβρίου του έτους έναρξης εφαρμογής
του προγράμματος έως 10 Αυγούστου του επόμενου
έτους.
5. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό
προϋπολογισμό, και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυ−
ήσεων. Σχετική αναγραφή θα υπάρχει και στην κατά−
σταση αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.

*02011352208060012*

6. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας, η Δ/νση Ζωϊκης Παρα−
γωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης &
Τροφίμων και η Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχουν
στους δικαιούχους κάθε πληροφορία για την υλοποίηση
της παρούσας, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς τους.
7. Τα συνημμένα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπα−
στο τμήμα της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
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