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Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34782
(1)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, της
αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας
του προσωπικού για τον έλεγχο των Καζίνο, Τουρι−
στικών Επιχειρήσεων και Σχολών Οικοτροφείων−Ξε−
νοδοχείων Ο.Τ.Ε.Κ. για το έτος 2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) του άρθρου 1 του
ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως

Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας, ‘’περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί−
σεως συναφών θεμάτων’’ και τροποποιήσεως διατάξεων
ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου
23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Προσλήψεις στο δημό−
σιο τομέα, Κοινωνικός ΄Ελεγχος κλπ».
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3200/2003 ‘’Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983, «Ίδρυση
Ε.Κ.Δ.Δ», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις’’.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β΄/3.10.2007)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
6. Το υπ’ αριθμ. 21165/21.12.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γού Τουριστικής Ανάπτυξης, με το οποίο ζητείται η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας στον Υπουργό Τουρι−
στικής Ανάπτυξης, για τον καθορισμό του ωραρίου του
προσωπικού του Υπουργείου που απασχολείται στον
έλεγχο Καζίνο, Τουριστικών Επιχειρήσεων (ξενοδοχείων,
καταλυμάτων, τουριστικών λιμένων κλπ) και Σχολών
– Οικοτροφείων − Ξενοδοχείων Ο.Τ.Ε.Κ., προκειμένου η
παρουσία του να είναι συνεχής και να εξασφαλίζεται
η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουρι−
στικού τομέα.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης την αρμοδιότητα να καθορίζει με απόφασή του, το
ωράριο εργασίας του προσωπικού που απασχολείται
στον έλεγχο των καζίνο, των τουριστικών επιχειρήσε−
ων, των τουριστικών λιμένων και των τουριστικών Σχο−
λών−Οικοτροφείων Ο.Τ.Ε.Κ, επί 24ωρου βάσεως, όλες
τις εργάσιμες ημέρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και
τις αργίες.
2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα
καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες δια−
τάξεις περί ωραρίου εργασίας.
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3. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου
2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Ö
Αριθμ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676
(2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό δια−
κεκομμένου ωραρίου στους με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου οδηγούς αυτο−
κινήτων και στους συνοδούς των μαθητών με Ειδι−
κές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθε−
τικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συ−
ναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης»
(ΦΕΚ126/Α’).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’), «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
3. Της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ
281/Α’) «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 Ίδρυση Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
4. Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α) Οργανισμός Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
5. Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων», ΦΕΚ 231Α/2007.
6. Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
7. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β/3.10.2007)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
8. Το υπ’ αριθμ. 147472/Γ6/21.12.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με
το οποίο ζητείται καθορισμός διακεκομμένου ωραρί−
ου για τους οδηγούς σχολικών αυτοκινήτων και για
τους συνοδούς των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες για τη μεταφορά τους στα Ειδικά σχολεία
που φοιτούν, λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της
εργασίας τους.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων την αρμοδιότητα να καθορίζει με από−
φαση του διακεκομμένο ωράριο εργασίας στους με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
οδηγούς σχολικών αυτοκινήτων και συνοδούς των μα−

θητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που φοιτούν
στα Ειδικά Σχολεία.
2. Το πιο πάνω προσωπικό θα απασχολείται μέσα
στα καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες
διατάξεις περί ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Aριθμ. Φ. 908/13438/Η
(3)
Συγκρότηση, κατάργηση και μετονομασία ενιαίων δι−
οικητικών τομέων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και αντίστοιχων θέσεων Ειδικών
Γραμματέων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α 98) και
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
2) τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 (ΦΕΚ Α 56) «Περί του
Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καταργείται ο «Διοικητικός Τομέας Τεχνολογικού
Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είχε συσταθεί
με την υπ’ αριθμ. Η/7249/4.11.1988 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών
και Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 821) και
ο οποίος μετονομάστηκε με τη διάταξη του εδαφίου
α της περίπτωσης ε της παραγράφου 24 του άρθρου
13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α 141) και η αντίστοιχη θέση
Ειδικού Γραμματέα.
2. Καταργείται ο «Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης» που συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. Η5286/20.7.1989 (ΦΕΚ Β 549) απόφαση των Υπουρ−
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως μετονομάστηκε
και τροποποιήθηκε με την απόφαση Η/9066/27.12.1989
(ΦΕΚ Β 928) των ίδιων υπουργών και η αντίστοιχη θέση
Ειδικού Γραμματέα.
3. Συγκροτούνται σε «Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανώ−
τατης Εκπαίδευσης» οι ακόλουθες υπηρεσίες της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων:
α) Διεύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης
Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
β) Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
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γ) Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης
δ) Ανεξάρτητο Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων
ε) Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
4. Συνιστούμε θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα,
προϊσταμένου του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης
Εκπαίδευσης με βαθμό 2° της κατηγορίας των ειδικών
θέσεων. Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται των υπη−
ρεσιών του ενιαίου διοικητικού τομέα, συντονίζει τη
λειτουργία τους, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του
έργου τους και την αποδοτικότητα τους και προσυ−
πογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις
υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από
τον προϊστάμενο του υπουργό.
Άρθρο 2
1. Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών,
Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων που συστάθηκε με την υπ’
αριθμ. ΣΤ5/14/26.3.1996 (ΦΕΚ 204 Β’) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων μετονομάζεται σε «Ενιαίο Διοικητικό Τομέα
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις
ακόλουθες διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης
γ) Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων,
δ) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
ε) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
στ) Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
3. Η θέση του Ειδικού Γραμματέα, προϊσταμένου του
ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρ−
φωσης και Καινοτομιών μετατρέπεται σε θέση Ειδικού
Γραμματέα, προϊσταμένου του Ενιαίου Διοικητικού Το−
μέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται των υπηρεσιών του
ενιαίου διοικητικού τομέα, συντονίζει τη λειτουργία
τους, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου τους
και την αποδοτικότητα τους και προσυπογράφει όλα
τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε
αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστά−
μενο του υπουργό.
Άρθρο 3
Καταργείται ο «Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων
Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, εκπαιδευτικής Ραδιο−
τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων, που
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/10/6.3.1996 απόφαση
των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 171, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ
Β 295) και η αντίστοιχη θέση Ειδικού Γραμματέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

2011

Αριθμ. Υ7α/Γ.Π/οικ. 12705

(4)

Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 όπως
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2194/1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του ν. 2519/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. 4017/20.12.2007 απόφαση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
Γ.Π.οικ/125549/4.10.2007 ( ΦΕΚ 1962/τ.Β’) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γε−
ώργιο Παπαγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο,
αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε την ανωτέρω υπ’αριθμ. (4) σχετική γνω−
μοδότηση της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με την οποία αναγνωρίζε−
ται η ακόλουθη νοσοκομειακή μονάδα, ως κατάλληλη
για άσκηση γιατρών στις αναφερόμενη ειδικότητα:
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α και Β Αναισθησιολογικό Τμήμα: Ασκηση των ιατρών
για δύο χρόνια στην ειδικότητα της Αναισθησιολογί−
ας.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 70020/2926
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994 απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ορι−
σμός εκκαθαριστριών εταιρειών για την λογιστική
τακτοποίηση λογαριασμών της ναυτιλιακής κινητής
και της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 583).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Άρθρου 4 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄13) όπως ισχύει.
β) του ν. 1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων Παγκό−
σμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη
1979)» (A΄ 96).
γ) του ν. 3223/2002 «Κύρωση των τροποποιήσεων του
Καταστατικού Χάρτη και της Σύμβασης της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Μινεάπολη 1998» (Α΄ 20).
δ) του Κεφαλαίου VII του π.δ. 116/1977 «Περί Εγκρίσεως
και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί Τηλεπικοι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» (Α΄ 38), όπως
αυτές ισχύουν με το π.δ. 362/1984 «Θέση σ’ εφαρμογή
Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών
Πλοίων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 124).
ε) του π.δ. 364/1983 «Κανονισμός εγκατάστασης και
λειτουργίας σε ελληνικά πλοία τερματικών δορυφορι−
κών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)» όπως ισχύει
(Α΄ 129).
στ) του π.δ. 128/1996 «Κύρωση των Τελικών Πράξεων
της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας
και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη 1988). Κανονισμός των Δι−
εθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1989)» (Α΄ 93).
ζ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» όπως ισχύει (Α΄ 263).
η) To “άρθρο” 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τη σύσταση D90/F11 της CCITT της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών.
3. Την υπ’ αριθμ. 1218.83/18.9.1995 απόφαση του Υπουρ−
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έκδοση Αδειών εγκατάστα−
σης και λειτουργίας σταθμών τηλεπικοινωνιών των
εμπορικών πλοίων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(Β΄835).
4. Το γεγονός ότι ο αριθμός των εκκαθαριστριών
εταιρειών λογαριασμών ραδιεπικοινωνιών Ελληνικών
Εμπορικών Πλοίων είναι πεπερασμένος (από 1 έως 25)
και αποτελεί είδος πόρου σε ανεπάρκεια, που χρήζει ιδι−
αίτερης προστασίας και ορθολογιστικής διαχείρισης.
5. Την υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994 (Β΄ 583) απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 65968/28.6.1999 (Β΄ 1450) και
16068/766/15.3.2005 (Β΄ 365) όμοιες αποφάσεις.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 79324/13.7.1994
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994, απόφα−
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 65968/28.6.1999 και
16068/766/15.3.2005 όμοιες αποφάσεις, ως εξής:
α. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.
β. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2 διαγράφεται η φράση: «μετά γνώμη του ΟΤΕ, δίχως
η έλλειψη αυτής να συνιστά ουσιώδη τύπο των διαδι−
κασιών».
γ. Προστίθεται νέα παράγραφος “7” που έχει ως ακο−
λούθως: «7. Οι αναγνωρισμένες εκκαθαρίστριες εταιρείες
λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών Ελληνικών Εμπορικών
Πλοίων εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους γνωστο−
ποιούν εγγράφως, στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγ−
χου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών, ότι βρίσκονται σε λειτουργία
συμμορφούμενες προς τις προϋποθέσεις αναγνώρισής
τους. Σε διαφορετική περίπτωση η εν λόγω Διεύθυνση
ενημερώνει εγγράφως τις αναγνωρισμένες εκκαθαρί−
στριες εταιρείες για την παράλειψη της υποχρέωσης
αυτής και τις καλεί να υποβάλουν εντός είκοσι (20)
ημερών την παραπάνω έγγραφη γνωστοποίηση. Αν πα−

ρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, με Απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακαλείται ο
ορισμός τους, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας ακρο−
άσεως αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2690/1999
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999)».
δ. Η παράγραφος 7 της τροποποιούμενης απόφασης
αναριθμείται σε 8.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α6/55298/4926
(6)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμά−
ξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που
εξυπηρετούν εκσκαπτικά μηχανήματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 και 2 του ν.1959/1991
(ΦΕΚ 123 Α) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες
και άλλες διατάξεις».
β. Τις διατάξεις της παρ.5 του Κεφ.Ε της υπ’ αριθμ.
Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707Β) κοινής υπουργικής από−
φασης «Χορήγηση άδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 707Β).
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 53 του Κώδικα Οδι−
κής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2696/1999
(ΦΕΚ 57 Α) καθώς και τις λοιπές διατάξεις του νόμου
αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3542/2007 (ΦΕΚ
50 Α).
δ. Τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α) «Περί
των μέγιστων ορίων, διαστάσεων, βαρών των αυτοκινή−
των οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων
υπό αυτοκινήτων και συρμών όπως ισχύει».
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α).
στ. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσεων
για τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξω−
μα πλατφόρμα για τη μεταφορά μηχανημάτων έργου
ιδιοκτησίας χωματουργικών επιχειρήσεων
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της παραγράφου 5 του Κεφ.Ε της υπ’ αριθμ.
Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 707Β)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
Πέραν των προϊόντων εκσκαφής, τα ΦΙΧ αυτοκίνητα
επιχειρήσεων χωματουργικών εργασιών δύνανται να
μεταφέρουν εκσκαπτικά μηχανήματα έργου και μηχα−
νήματα έργου οδοποιητικά ιδιοκτησίας της επιχείρησης
με τις εξής προϋπόθεσεις:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1.1. Στο δάπεδο του αμαξώματος του φορτηγού θα
υπάρχουν τουλάχιστον 4 κατάλληλες υποδοχές (δέ−
στρες) για την ασφαλή πρόσδεση του Μηχανήματος
Εργου (ΜΕ). Εφόσον το ΜΕ φέρει σημεία πρόσδεσης
από τον κατασκευαστή του αυτά θα χρησιμοποιούνται.
Ολα τα κινούμενα μέρη του ΜΕ θα είναι σε κατάσταση
που συστήνεται από τον κατασκευαστή του ΜΕ για την
μεταφορά του. Όλα τα μέσα πρόσδεσης που χρησιμο−
ποιούνται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνή
πρότυπα εφόσον υφίστανται
1.2. Η φόρτωση φορτηγού της παρούσας απόφασης
με ΜΕ και η μεταφορά του γίνεται σύμφωνα με σχέδιο
φόρτωσης (ΣΦ) . Το ΣΦ περιγράφει με αναλυτικό τρόπο
την πρόσδεση ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της
από ελεγκτικά όργανα. Το ΣΦ θα αναφέρει το ΦΙΧ, το
ΜΕ που μεταφέρεται και θα περιγράφει:
1.2.1. Το ακριβές σημείο φόρτωσης του ΜΕ στην κα−
ρότσα
1.2.2. Τα απαιτούμενα μέσα πρόσδεσης (αλυσίδες,
ιμάντες κ.λ.π.) και τον τρόπο χρήσης τους (προένταση
κ.λ.π.) με την ακριβή περιγραφή τους.
1.2.3. Τα τυχόν άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για
τη μεταφορά και την πρόσδεση του ΜΕ όπως τάκους
στους τροχούς.
1.2.4. Την κατάσταση του ΜΕ για τη μεταφορά όπως
η θέση των κινουμένων μερών του και η απαίτηση για
απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα
1.3. Το ΣΦ εκδίδεται εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο και
η μελέτη που προηγήθηκε για την έκδοση του σύμφω−
να με το παρακάτω εδάφιο κατατίθεται στην αρμόδια
υπηρεσία και το άλλο αντίγραφο επικυρώνεται από την
υπηρεσία και συνοδεύει το ΦΙΧ. Η επικύρωση υποδηλώ−
νει ότι το ΣΦ έχει κατατεθεί στην υπηρεσία.
1.4. Το (ΣΦ) θα συμπληρώνεται και υπογράφεται από
διπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μη−
χανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων µε τα αυτά
επαγγελµατικά δικαιώµατα, για κάθε συνδυασμό ΦΙΧ
– μηχανήματος έργου, μετά από µελέτη του. Η ευθύνη
για την ορθότητα των υπολογισμών, τον καθορισμό των
απαιτούμενων προσδέσεων, την καταλληλότητα των
εξαρτημάτων που επελέγησαν και της αποτελεσματικό−
τητας του συστήματος πρόσδεσης ανήκει αποκλειστικά
στο μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη. Η μελέτη θα
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
τεχνικής και θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη:
1.4.1. Τις φορτίσεις του φορτηγού και των αξόνων του
και την κατανομή του φορτίου
1.4.2. Το κέντρο βάρος του έμφορτου φορτηγού οχή−
ματος και την ευστάθεια του
1.4.3. Τα άρθρα 32 και 53 του ν.2696/1999 όπως ισχύ−
ει.
1.4.4. Τις συστάσεις της Επιτροπής της ΕΕ για την
ασφαλή φόρτωση (European Best Practice Guidelines on
Cargo Securing for Road Transport) όπως ισχύει
1.4.5. Τα Διεθνή πρότυπα για την αντοχή των μέσων
πρόσδεσης (ιμάντες, αλυσίδες κ.λ.π.)
1.4.6. Τις ιδιαιτερότητες του ΜΕ όπως η ύπαρξη ση−
μείων πρόσδεσης
1.4.7. Τις τυχόν οδηγίες του κατασκευαστή (οχήματος
και ΜΕ)
1.4.8. Το εγχειρίδιο «Οδηγίες για την ασφάλιση των
φορτίων» έκδοση ΥΜΕ 2004 ή νεώτερη.
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Πέραν των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων
για την μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, στις ως άνω
επιχειρήσεις επιτρέπεται η χορήγηση μιας (1) άδειας
κυκλοφορίας φορτηγού ΙΧ αυτοκινήτου με αμάξωμα
πλατφόρμα για τη μεταφορά των εκσκαπτικών μηχα−
νημάτων και μηxανημάτων έργου οδοποιίας ιδιοκτησίας
τους. Η ανωτέρω χορήγηση πραγματοποιείται εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) H επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) μη−
χανήματα έργου, τα οποία μπορούν να εκτελούν έργο
εκσκαφής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ.
β) Υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ότι η χω−
ματουργική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει το τελευ−
ταίο δωδεκάμηνο το απαιτούμενο ύψος ακαθαρίστων
έσοδων από χωματουργικές εργασίες για τη ταξινόμηση
του ΦΙΧ με αμάξωμα πλατφόρμα, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν.1959/1991.
γ) Στην άδεια κυκλοφορίας του αναφερόμενου φορ−
τηγού θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των
μηχανημάτων έργου της επιχείρησης, βάσει των οποίων
χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας.
Για την ταξινόμηση του φορτηγού ΙΧ−πλατφόρμας
και την ασφαλή μεταφορά των μηχανημάτων έργου
θα τηρούνται οι όροι του π.δ. 1161/1977 και των άρθρων
32 «Φόρτωση ο χημάτων» και 53 «Διαστάσεις και βάρη
οχημάτων», του ν.2696/1999 που κύρωσε με νόμο τον
Κ.Ο.Κ όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν» καθώς και οι
ανωτέρω προϋποθέσεις φόρτωσης αντίστοιχα.
Κατά τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου απαι−
τείται να βρίσκονται επί του φορτηγού αυτοκινήτου
οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου που
μεταφέρονται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 3227

(7)

Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερί−
δων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρ−
φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ Α’ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 15, παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 38).
β) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό
καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής
αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 159), του οποί−
ου το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ αντικατα−
στάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2β του
ν. 2469/1997.
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γ) της υπ’ αριθμ. 11387/Ε/2158/19.5.2003 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερει−
ών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του
ν. 2328/1995, όπως ισχύει», (ΦΕΚ Β΄ 712).
δ) της από 27 Νοεμβρίου 2007 σύμβασης μεταξύ της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και των ΕΛ.ΤΑ. αναφορικά με τη
διακίνηση και διανομή στο εσωτερικό της χώρας των
εντύπων εφημερίδων και περιοδικών.
ε) της υπ’ αρίθμ. 9267/5.4.2006 (ΦΕΚ Β’ 429) κοινής
υπουργικής απόφασης «καθορισμός ειδικών τιμολογί−
ων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων
και περιοδικών» η οποία παρατάθηκε με τις υπ’ αριθμ.
6380/6.3.2007(ΦΕΚ321Β΄/8.3.2007), 29145/30.11.2007 (ΦΕΚ
2291 Β΄/30.11.2007) κοινές υπουργικές αποφάσεις μέχρι
31.12.2007.
στ) της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως ισχύει,
(ΦΕΚ Β’ 1948).
ζ) του άρθρου 1 παρ. 2 και 6 και του άρθρου 2 του
ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους
ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102) με το οποίο αντικαταστάθηκαν η
παρ. 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 24 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄137)
η) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων του», (ΦΕΚ Α’ 116).
θ) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης», (ΦΕΚ Α’ 112), όπως αυτό ισχύει.
ι) του π.δ.137/6.6.1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»,
(ΦΕΚ Α’ 107), όπως αυτό ισχύει.
ια) της υπ’ αριθμ. Υ244/24.9.2007 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 1930).
ιβ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 101/6.3.2005 (ΦΕΚ Α΄98).
ιγ) της υπ’ αριθμ. 3037/1998 απόφασης του ΣτΕ.
2. Την ανάγκη προσδιορισμού ποσοτικών κριτηρίων
αναφορικά με τη διακίνηση των εντύπων, προκειμένου
να καθορισθεί ενιαίος αριθμός διακινουμένων αντιτύ−
πων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος,
αποφασίζουμε:
Ι.− Καθορίζουμε ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσω−
τερικό της Χώρας για τις εφημερίδες και τα περιοδικά
που εκδίδονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το
μήνα και μια φορά το τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της ταχυδρομικής Υπηρεσίας ως εξής:
Α. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
1. α) Ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές εφη−
μερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλο−
νίκη.

β) Εβδομαδιαίες και μηνιαίες πολιτικές, οικονομικές,
αθλητικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, επιστημονικές,
οικολογικές εφημερίδες Νομού Αττικής.
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,066
0,105
0,186
0,364
0,770
1,509

2. α) Ημερήσιες ή μη ημερήσιες εφημερίδες δημο−
πρασιών.
β) Διάφορες που δεν εμπίπτουν στις λοιπές κατη−
γορίες.
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,115
100
0,188
250
0,322
500
0,691
1000
1,386
2000
2,829
3. α) Ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (ν.δ. 1263/1972
όπως ισχύει).
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,055
100
0,083
250
0,134
500
0,254
1000
0,524
2000
0,981
4. α) Εβδομαδιαίες επαρχιακές εφημερίδες (ν. 4286/1963
όπως ισχύει).
β) Δεκαπενθήμερες επαρχιακές εφημερίδες.
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,062
100
0,095
250
0,164
500
0,313
1000
0,647
2000
1,245
5. α) Δεκαπενθήμερες εφημερίδες Ν. Αττικής.
β) Μηνιαίες εφημερίδες επαρχίας.
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ

20
100
250
500
1000
2000

0,062
0,095
0,172
0,350
0,751
1,536

Β. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ − ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Άλλες εφημερίδες πολιτικού και οικονομικού περι−
εχομένου που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 13
παρ. 15 εδ. β΄ του ν. 2328/1995, οι οποίες εκδίδονται σε
χρονικά διαστήματα πέραν της εβδομάδας και εντός
μηνός.
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Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,062
100
0,095
250
0,168
500
0,330
1000
0,751
2000
1,536
Το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης αυτών των εφημερίδων
ισχύει για απεριόριστο αριθμό αντιτύπων.
2. Περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου,
που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 15 εδ.
β΄ του ν. 2328/1995, τα οποία εκδίδονται:
α) εντός της εβδομάδας
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,064
100
0,103
250
0,180
500
0,350
1000
0,786
2000
1,534
Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιο−
δικών ισχύει μέχρι τα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500)
αντίτυπα. Από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ένα (8501) έως
δεκαπέντε χιλιάδες(15000) ισχύει το εξής τιμολόγιο:
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,371
100
0,692
250
1,085
500
1,619
1000
2,885
2000
3,538
β) πέραν της εβδομάδας και εντός μηνός
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,062
0,095
0,168
0,330
0,751
1,536

Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιοδι−
κών ισχύει μέχρι τα οκτώ χιλιάδες (8.000) αντίτυπα. Από
οκτώ χιλιάδες ένα (8001) έως δεκατέσσερις χιλιάδες πε−
ντακόσια (14.500) αντίτυπα ισχύει το εξής τιμολόγιο:
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,217
100
0,303
250
0,492
500
0,703
1000
1,355
2000
3,548
γ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,064
100
0,097
250
0,170

500
1000
2000

2015
0,332
0,753
1,538

Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιο−
δικών ισχύει μέχρι τα επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500)
αντίτυπα. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα (7.501) έως
δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) αντίτυπα ισχύει το εξής
τιμολόγιο:
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,227
0,313
0,502
0,713
1,365
3,558

Γ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περιοδικά οικονομι−
κού και πολιτικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στη
διάταξη του άρθρου 13 παρ. 15 εδ. β΄ του ν. 2328/1995,
καθώς και περιοδικά επαγγελματικού, κλαδικού, συνδι−
καλιστικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οικολογικού,
θρησκευτικού, ποικίλου περιεχομένου, έντυπα επιμελη−
τηρίων και λοιπά διάφορα, τα οποία εκδίδονται:
α) εντός της εβδομάδος
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,064
0,103
0,230
0,350
0,786
1,534

Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιο−
δικών ισχύει μέχρι τα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500)
αντίτυπα. Από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ένα (8.501) έως
δεκαπέντε χιλιάδες αντίτυπα (15.000) ισχύει το εξής:
Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,371
100
0,692
250
1,085
500
1,619
1000
2,885
2000
3,538
β) πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,062
0,095
0,168
0,330
0,751
1,536

Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιοδι−
κών ισχύει μέχρι τα οκτώ χιλιάδες (8.000) αντίτυπα. Από
οκτώ χιλιάδες ένα (8.001) έως δεκατέσσερις χιλιάδες
πεντακόσια αντίτυπα (14.500) ισχύει το εξής:
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Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,217
0,303
0,492
0,703
1,355
3,548

γ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου
Κλιμάκια βάρους
Γραμμάρια
20
100
250
500
1000
2000

Ειδικό τιμολόγιο
ΕΥΡΩ
0,064
0,097
0,170
0,332
0,753
1,538

Το ανωτέρω τιμολόγιο διακίνησης αυτών των περιο−
δικών ισχύει μέχρι τα επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500)
αντίτυπα .Από επτά χιλιάδες πεντακόσια ένα (7.501) έως
δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ισχύει το εξής.

Κλιμάκια βάρους
Ειδικό τιμολόγιο
Γραμμάρια
ΕΥΡΩ
20
0,227
100
0,313
250
0,502
500
0,713
1000
1,365
2000
3,558
ΙΙ.− Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμ.
9267/5.4.2006/ΦΕΚ Β΄429) κοινής υπουργικής απόφασης
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει 15 ημέρες μετά από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
OΙ YΠΟΥΡΓΟΙ
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