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Μετάταξη της υπαλλήλου Καραβασίλη Γεωργίας
του Βασιλείου.
Με την υπ’ αριθμ. 67924/31.10.2008 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 16 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και Λοιπών ζητημάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23.2.2007), που προστέθηκε
στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 «Είσο−
δος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια» (Φ.Ε.Κ. 212/τ.Α΄/23.8.2005), την
υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β΄/3.10.2007) και την ΔΙΔΚ/
Φ.1/25873/1.10.2007 (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β/3.10.2007) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο, η Καραβασίλη Γεωργία
του Βασιλείου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β΄ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας με−
τατάσσεται στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλ−
λοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Άρτας της Περιφέρειας
Ηπείρου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με το
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει και στον
κλάδο ΠΕ Διοικητικού.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Υ.Δ.Ε. στο Ν. Ιωαννίνων:
10002/25.11 2008).
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
(2)
Μετάταξη του υπαλλήλου Αρχοντάκη Αντωνίου
του Γεωργίου.
Με την υπ’ αριθμ. Τ. 4083/9897/0003/1.9.2008 κοινή Υπουρ−
γική απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 9 παρ. 22 και 23 του ν. 2266/1994 (Φ.Ε.Κ. 218/Α΄)
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και του άρθρου 1 του ν. 287/1976 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄), μεταφέρεται
ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ), Αρχοντάκης
Αντώνιος τον Γεωργίου από την Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οι−
κονομικών − Τελωνείο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, με την ίδια
σχέση εργασίας και σε προσωρινή προσωποπαγή θέση
ΠΕ Τελωνειακών, η οποία συνιστάται με την πράξη αυτή
και καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου υπαλλήλου και
ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης (ΠΕ).
Ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει υποχρεωτικά
για μια δεκαετία στην Υπηρεσία που μεταφέρεται.
(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε.του ΥΠ.Ο.Ο. 18844/5.12.2008).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(3)
Mετάταξη του υπαλλήλου Βασιλείου Γεωργίου
του Σωκράτη.
Με την υπ’ αριθμ. 17424/26.3.2008 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών μεταφέρεται ο Βασιλείου Γεώργιος
του Σωκράτη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Οδηγών (ΔΕ), από
τον ΟΑΣΑ Α.Ε. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρω−
τίας, σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Οδηγών
(ΔΕ), με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέ−
σης της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 19 και 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994.
Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει
στην υπηρεσία που μεταφέρεται για μία δεκαετία.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Εσωτερικών 14932/5.12.2008).

(5)
Ανάκληση της υπ΄αριθ. 2146/1.2.2006 απόφασης του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την υπ’ αριθμ. 3351/16.5.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακαλεί−
ται η υπ’ αριθμ. 2146/1.2.2006 (351/Β΄/2006) απόφασης μας
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς
«ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΖΟΡΑ και της ΝΑΤΕΛΑ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(6)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24307/10.7.2007 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας.
Με την υπ’ αριθμ. 7884/7.11.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
λείται η υπ’ αριθμ. 24307/10.7.2007 (1688/Β΄/2007) από−
φασης μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ομογενούς «ΑΜΑΝΑΤΩΒ ΓΙΟΥΡΙ του ΙΒΑΝ και της
ΜΑΡΙΑ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(7)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6005/15.12.2008 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας.
Με την υπ’ αριθμ. 7887/7.11.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανα−
καλείται η υπ’ αριθμ. 6005/15.12.2005 (210/Β΄/2006) από−
φασης μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ομογενούς «ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΒΑΛΕΡΙΟΥ του ΒΙΚΤΩΡ και
της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

F
(4)
Μετάταξη της υπαλλήλου Στυλιανής Συντιχάκη
του Μιλτιάδη.
Με την υπ’ αριθμ. 136965/Β2/27.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 12 του ν. 1199/1981 (Φ.Ε.Κ. 237/1.9.1981 τ.Α΄) όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του Νόμου 1288/1982 (Φ.Ε.Κ. 120/1.10.1982 τ.Α΄),
μετατάσσεται η Στυλιανή Συντιχάκη του Μιλτιάδη, υπάλ−
ληλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας
ΔΕ ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου, στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, σε αντίστοιχη συνιστώμενη προσωρινή θέση με
την ίδια σχέση εργασίας και πέραν των οργανικών θέσε−
ων, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 28304/2.12.2008).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

(8)
Ανάκληση υπ’ αριθμ. 6004/13.12.2005 απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας.
Με την υπ’ αριθμ. 7886/7.11.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
λείται η υπ’ αριθμ. 6004/13.12.2005 (210/Β΄/2006) απόφα−
σης μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της
ομογενούς «ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ και
της ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(9)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16074/2.2.2006 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας.
Με την υπ’αριθμ. 7925/07.11.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακα−
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λείται η υπ’ αριθμ. 16074/2.2.2006 (351/Β΄/2006) απόφασης
μας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομο−
γενούς «ΕΛΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΒΑΝ και της ΣΟΦΙΑΣ».
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
Αριθμ. 26626
(10)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από το Δήμο Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΜΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση Α συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
2. Τις υπ’ αριθμ. 5/2005 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’
αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006, 12935/
10.3.2006, οικ. 8907/14.2.2007 και οικ. 348/3.1.2008.
3. Την υπ’ αριθμ. 605/2008 απόφαση του Δ.Σ. με την
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου για το έτος 2008.
4. Την από 28.7.2008 γνωμοδότηση του Νομικού Τμή−
ματος του Δήμου Ηρακλείου, από την οποία προκύπτει
ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην παραπάνω
απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρτημένη ερ−
γασία.
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 7020/12.11.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, με την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/441/25335/27.10.2008 απόφαση της Επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Φ.Ε.Κ.
280/Α΄/2006) και την υπ’ αριθμ. 67332/12.11.2008 πρόταση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ηρα−
κλείου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη από Δήμο Ηρακλείου σύμβασης
μίσθωσης έργου για το έτος 2008 ως κατωτέρω:
Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
1. Μία (1) Μαία για το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων
2. Δύο (2) Νοσηλευτές/τριες για το Τμήμα Δημοτικών
Ιατρείων
3. Δυο (2) Ιατροί γενικής Ιατρικής για το Τμήμα Δη−
μοτικών Ιατρείων
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η στελέχωση του Τμήμα−
τος Δημοτικών Ιατρείων.
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 69.000,00 €, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 605/2008 απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Ηρακλείου.
Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ηρακλείου
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο
Ηρακλείου
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Δήμου
συνολικού ποσού 69.000,00 €.
Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.
Ο Δήμος Ηρακλείου που κοινοποιείται η παρούσα, πα−
ρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν
καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρό−
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σληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευθείας το
ΥΠ.ΕΣ. εντός πέντε ημερών από λήψεως της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 5 Δεκεμβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F
Aριθμ. 28260
(11)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−
σης έργου από το Δήμο Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».
2. Τις υπ’αριθμ. 5/2005 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’
αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006, 12935/
10.3.2006, οικ. 8907/14.2.2007 και οικ. 348/3.1.2008.
3. Την υπ’ αριθμ. 358/2008 απόφαση του Δ.Σ. με την
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύ−
μραση μίσθωσης έργου για το έτος 2008.
4. Την υπ’ αριθμ. 61529/25.6.2008 γνωμοδότηση του
Νομικού Τμήματος του Δήμου Ηρακλείου, από την οποία
πρόκυπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην πα−
ραπάνω απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρ−
τημένη εργασία.
5. Το υπ’ αριθμ. 67723/26.11.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, με την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/436/19253/27.10.2008 απόφαση της Επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Φ.Ε.Κ.
280/Α΄/2006) και την υπ’αριθμ. 38502/11.7.2008 πρόταση
κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ηρακλεί−
ου, στα πλαίσια του έργου «Προαγωγή της Μουσικής
Παιδείας και Δημιουργίας στην παλιά πόλη του Ηρα−
κλείου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη από Δήμο Ηρακλείου σύμβασης
μίσθωσης έργου για το έτος 2008 ως κατωτέρω:
Α) Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
1. Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ για γραμματειακή και διοι−
κητική υποστήριξη.
Β) Χρονική διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι ένα έτος.
Γ) Έργο που θα εκτελεσθεί: Η γραμματειακή και διοικη−
τική υποστήριξη, για την οργάνωση και τον συντονισμό
των μαθημάτων − μαθητών − διδασκάλων μουσικής, στα
πλαίσια του έργου «Προαγωγή της Μουσικής Παιδείας
και Δημιουργίας στην παλιά πόλη του Ηρακλείου».
Δ) Συνολικό ποσό αμοιβής: 9.000,00 €, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην υπ’ αριθμ. 352/2008 απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου Ηρακλείου.
Ε) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Ηρακλείου
Στ) Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο
Ηρακλείου
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Δήμου
συνολικού ποσού 9.000,00 € η οποία θα καλύπτεται
από από τις πιστώσεις του Προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης
2000 − 2006.
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Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση της σύμβα−
σης που θα συναφθεί με την παρούσα.
Ο Δήμος Ηρακλείου που κοινοποιείται η παρούσα,
παρακαλείται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, να ενημερώσει απευ−
θείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός πέντε ημερών από λήψεως της
παρούσας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Ηράκλειο, 5 Δεκεμβρίου 2008

επειδή κατέχει τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής
βαθμίδας (πτυχίο Α.Ε.Ι.), με ταυτόχρονη δέσμευση κενής
θέσης μόνιμου προσωπικού.
(Αριθμός βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 28323/2.12.2008).
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
(15)
Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες
παροχών σε είδος για το έτος 2009)».

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υπ’ αριθμ. 41/4.12.2008)

F

Aφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του α.ν. 1846/51, όπως τροποποιήθη−
καν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 25 παρ.4 του α.ν. 1846/1951.
γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Α.Υ.Ε. 9615/22.2.1937).
2) Την από 24/11/2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης
− Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους
εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2009.»
3) Την πρόταση του Διοικητή − Προέδρου Δ.Σ. ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ Γεωργίου Μέργου για τον επανυπολογισμό των
χορηγούμενων ποσών με ποσοστό αύξησης 5%.
3) Τις απόψεις των μελών.
4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της
Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε, με την πρότα−
ση του Διοικητή−Προέδρου Δ.Σ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, πλην του Ν.
Παπαγεωργίου ο οποίος μειοψήφησε.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
(Με τη σύμφωνη γνώμη της Αναπλ. Κυβερνητικής Επι−
τρόπου)
Εγκρίνει για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων
και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, την αποτίμηση της
αξίας των χορηγουμένων από τους εργοδότες στους
μισθωτούς (ασφαλισμένους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) παροχών σε
είδος, για το έτος 2009, όπως αυτή διαμορφώθηκε με;
την πρόταση του Διοικητή−Προέδρου Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
ως κάτωθι:
α) Για ένα γεύμα
4,59 Ευρώ
β) Για πλήρη τροφή
9,19 Ευρώ
γ) Για κατοικία (μην.)
72,27 Ευρώ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 289,13 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύ−
ρωση του Πρακτικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(12)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
του Δελαβία Κωνσταντίνου – Δημήτριου του Σωτη−
ρίου.
Με την υπ’ αριθμ. Ε1/4323/ 14/11/2008, απόφαση Νομάρ−
χη Θεσπρωτίας, χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλ−
ματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Δελαβία Κωνστα−
ντίνο−Δημήτριο του Σωτηρίου.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
F
(13)
Μετάταξη του υπαλλήλου Ελένη Παλληκάρη
του Φωτίου.
Με την υπ’ αριθμ. 5136/12.9.2008 Πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74
του ν. 3528/2007 και του άρθρου 12 του ν. 3230/2004,
μετατάσσεται η Ελένη Παλληκάρη του Φωτίου από την
οργανική θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε προσωρινή συνιστώμενη θέση Διοικητικού υπαλλή−
λου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας επειδή
κατέχει τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθ−
μίδας (πτυχίο Α.Ε.Ι.), με ταυτόχρονη δέσμευση κενής
θέσης μονίμου προσωπικού.
(Αριθμός βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ: 28316/2.12.2008).
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
F
(14)
Μετάταξη του υπαλλήλου Γεωργίου Κωσταρέλου
του Κωνσταντίνου.
Με την υπ’ αριθμ. 5271/23.9.2008 Πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74
του ν. 3528/2007 και του άρθρου 12 του ν. 3230/2004, με−
τατάσσεται ο Γεώργιος Κωσταρέλος του Κωνσταντίνου
από την οργανική θέση Διοικητικού υπαλλήλου ΤΕ κατη−
γορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε προσωρινή συνιστώμενη θέση Διοικητικού
υπαλλήλου ΠΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση εργασίας

Ο Διοικητής − Πρόεδρος Δ.Σ.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ
F
(16)
Διορισμός του Τσάκου Αργυρίου του Μιχαήλ, σε Προ−
σωποπαγή θέση, κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων.
Με την υπ’ αριθμ. 654/23.5.2008 απόφαση του Διοικητή που
εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου
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εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001, του
άρθρου 29 του ν. 3599/2007 και του 3528/2007, διορίζεται,
ο Τσάκος Αργύριος του Μιχαήλ,, σε Προσωποπαγή θέση,
κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, η οποία συστήνεται με την απόφα−
ση αυτή, με εισαγωγικό βαθμό το Δ΄ και το 18ο Μ.Κ.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ / Υπουργ. Υγ. και Κοιν. Αλληλ. 14145/
14.11.2008).
Ο Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 258
(17)
Τροποποίηση «Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμ−
βάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρή−
σεων και Εκποιήσεων της εταιρίας ΟΛΠ ΑΕ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου δευτέρου του ν. 2688/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40),
όπως ισχύει.
1.2 Του ν. 1559/1950 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 252), όπως ισχύει
2. Την από 13.2.2002 «Σύμβαση Παραχώρησης» μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ ΑΕ.
3. Την υπ’ αριθμ. 4900 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 513 Β΄/
24.3.2008).
4. Την υπ’ αριθμ. 258/13.11.2008 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ΟΛΠ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του «Κανονισμού Σύνα−
ψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών,
Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της Εταιρείας
ΟΛΠ A.E.» ως εξής:
1. Στο άρθρο 55.1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται και
στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών με κύριο αντι−
κείμενο την παραχώρηση χρήσης ακινήτων οι οποίες
περιλαμβάνουν και την ανάληψη από τον Αντισυμβαλ−
λόμενο υποχρέωσης για την εκτέλεση έργου, όταν η
υποχρέωση αυτή έχει παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση
με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης.».
2. Στο άρθρο 56 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«56.7. Η εκτέλεση έργου που εμπίπτει στις διατάξεις του
κανονισμού αυτού γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο Τμήμα Τρίτο.. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι δι−
ατάξεις του Αστικού Κώδικα για την σύμβαση έργου.».
3. Στο άρθρο 62.1. (Περιεχόμενο διακήρυξης) προστί−
θεται νέα παράγραφος «62.1.23. Περιγραφή του έργου
που τυχόν θα πρέπει να εκτελεσθεί σε συνάφεια προς
το κύριο αντικείμενο της σύμβασης».
4. Στο άρθρο 73.2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«73.2.9. Το αντικείμενο του έργου για την εκτέλεση του
οποίου ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει σχετική
υποχρέωση, τα οριακά σημεία του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης του έργου και τις ειδικότερες υποχρεώσεις
του αντισυμβαλλόμενου σχετικά».
5. Μετά το άρθρο 74, προστίθεται νέο μέρος που
επιγράφεται: «ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ». Για την αποφυγή αλλαγής της
αρίθμησης Εισάγεται νέο άρθρο με αρίθμηση 74Α. Οι
διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ως εξής:
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«ΜΕΡΟΣ Δ΄ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛ−
ΛΟΜΕΝΟ»
74Α.1. Γενικά:
74Α.1.1. Η εκτέλεση έργου που εμπίπτει στο Τμήμα
Τρίτο του Κανονισμού αυτού διενεργείται σύμφωνα με
τις ακόλουθες διατάξεις.
74Α.1.2. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει περί απο−
κλίσεων από τις διατάξεις του Μέρους αυτού, εφόσον
συντρέχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τις απο−
κλίσεις αυτές.
74Α.2. Ορισμοί:
74Α.2.1. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Έργων
της Εταιρείας
74Α.2.2. Προϊσταμένη Αρχή: Το Δ.Σ. της Εταιρείας
74Α.2.3. Αντισυμβαλλόμενος: Το πρόσωπο που έχει
συνάψει σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτων με
την Εταιρεία.
74Α.2.4. Εργολήπτης: Το πρόσωπο που επιλέγεται από
τον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση του έργου.
74Α.2.5. Έργο: η δραστηριότητα που περιγράφεται στο
άρθρο 48.1 του παρόντος.
74Α.2.6 Διαχειριστής του Έργου: Το πρόσωπο που
ορίζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο και για την παρα−
κολούθηση της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους
όρους του Κανονισμού αυτού.
74Α.3. Μελέτες:
74Α.3.1. Οι μελέτες για την εκτέλεση του έργου συ−
ντάσσονται με ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλόμε−
νου και υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
74Α.3.2. Κατά τη σύνταξη των μελετών λαμβάνονται
υπόψη τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Αντι−
συμβαλλόμενου κατά το άρθρο 66.9. τα οποία αφορούν
στην εκτέλεση του έργου.
74Α.3.3. Τυχόν μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την
Εταιρεία πριν από την επιλογή του Αντισυμβαλλόμενου
λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη των οριστικών
μελετών. Δεν επιτρέπεται απόκλιση από την τεχνολογία
των μελετών που εκπονούνται από την Εταιρεία κατά
τη διαδικασία επιλογής αναδόχου.
74Α.3.4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει τις μελέτες
που συντάσσονται από τον Αντισυμβαλλόμενο και ει−
σηγείται σχετικά στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία τις
εγκρίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
υποβολή τους. Με την άπρακτη παρέλευση της προ−
θεσμίας του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται ότι η
Εταιρεία ενέκρινε τις υποβληθείσες μελέτες.
74Α.3.5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την
αρμοδιότητα άλλων φορέων να εγκρίνουν τις μελέ−
τες εκτέλεσης των έργων στην περιοχή ευθύνης της
Εταιρείας.
74Α.4. Επιλογή εργολήπτη
74Α.4.1. Η επιλογή του εργολήπτη ή της Κοινοπραξίας
εργοληπτών γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά
τη διαδικασία που επιλέγεται από τον ίδιο, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
74Α.4.2. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης και τα τεύχη
διεξαγωγής του διαγωνισμού εγκρίνονται από την Εται−
ρεία, με στόχο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι
εργολήπτες διαθέτουν:
(i) Εμπειρία κατασκευής ομοειδών έργων την τελευ−
ταία επταετία.
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(ii) Αξιόπιστη οργάνωση αντιμετώπισης ανάλογων δυ−
σχερειών κατασκευής του έργου, όπως βάθη θαλάσσης,
caisson κλπ.
(iii) Εξειδικευμένο αξιόπιστο απαιτούμενο εξοπλισμό
και προσωπικό.
(iv) Γνώση των Ελληνικών συνθηκών
(v) Οικονομική επιφάνεια ανάλογη του προϋπολογι−
σμού του έργου.
(vι) Εργοληπτικό πτυχίο που να καλύπτει τον προϋπο−
λογισμό του έργου ή αντίστοιχη κατάταξη ή κατηγορία
πτυχίου χώρας μέλους της Ε.Ε.
74Α.5. Επίβλεψη
74Α.5.1. Η επίβλεψη του έργου διενεργείται από τη Δι−
ευθύνουσα Υπηρεσία και περιλαμβάνει μόνον τον έλεγχο
της εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών εκτέλεσης
του έργου, την παρακολούθηση της προόδου του έργου
σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, την
ποιότητα των υλικών και της κατασκευής επιμέρους
στοιχείων του έργου, τις εισηγήσεις για την επίλυση
προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή
και κάθε συναφές με τα ανωτέρω θέμα.
74Α.5.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αποφασίζει για την επι−
μέτρηση των εκτελούμενων ποσοτήτων, τη σύνταξη
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών και τη σύνταξη και
έγκριση των τμηματικών και τελικών λογαριασμών μετά
από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
74Α.5.3. Ο αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει μέσω
της σύμβασής τους ότι ο Κατασκευαστής θα συμμορφώ−
νεται προς τις οδηγίες του Επιβλέποντος. Σε περίπτωση
που ανακύψει διαφωνία μεταξύ Επιβλέποντος και Κα−
τασκευαστού, η διαφωνία αυτή θα παραπέμπεται προς
επίλυση από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή
του Έργου και τον Επιβλέποντα και αν δεν επέλθει
συμφωνία Αντισυμβαλλόμενου/ Διαχειριστή του Έργου
και Επιβλέποντος εντός πέντε (5) ημερών θα αποφασίζει
τελικά η «Προϊσταμένη Αρχή».
74Α.5.4. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
στο πλαίσιο της επίβλεψης περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:
74Α.5.4.1. Την παρακολούθηση των εργασιών ως προς
την τήρηση του προγράμματος εκτέλεσης εργασιών.
74Α.5.4.2. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών.
74Α.5.4.3. Την τήρηση των συμφωνημένων προδιαγρα−
φών και τον έλεγχο της εφαρμογής των ενδεδειγμένων
διορθωτικών μέτρων.
74Α.5.4.4. Την πιστοποίηση της τήρησης των τμημα−
τικών προθεσμιών.
74Α.5.5. Κατά τη διάρκεια της Κατασκευαστικής Πε−
ριόδου η Εταιρεία δικαιούται:
74Α.5.5.1. Να λαμβάνει αντίγραφα του προγράμματος
εργασιών και των αναθεωρήσεών του.
74Α.5.5.2. Να ενημερώνεται για την πρόοδο των εργα−
σιών και την τήρηση του προγράμματος εργασιών.
74Α.5.5.3. Να ενημερώνεται αμελλητί για τυχόν ανεύ−
ρεση αρχαιοτήτων.
74Α.5.5.4. Να λαμβάνει αντίγραφα της αλληλογραφίας
μεταξύ του διαχειριστή και του Αντισυμβαλλόμενου και
μεταξύ του διαχειριστή και του εργολήπτη.
74Α.5.5.5. Να έχει πρόσβαση στους χώρους εκτέλεσης
του έργου με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου
των εργασιών και να παρίσταται κατόπιν έγκαιρης σχε−
τικής ειδοποίησης του διαχειριστή κατά την εκτέλεση
σημαντικών φάσεων του έργου.

74Α.5.5.6. Να παρίσταται σε συσκέψεις μεταξύ του
Αντισυμβαλλόμενου, του διαχειριστή και του εργολήπτη
που αφορούν την εκτέλεση του έργου.
74Α.5.5.7. Να λαμβάνει αντίγραφα των πιστοποιητικών
τήρησης των τμηματικών προθεσμιών και των προσω−
ρινών πιστοποιητικών πληρωμών.
74Α.5.5.8. Να συμμετέχει στην τελική επιθεώρηση των
εργασιών.
74Α.5.6. Εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση του
έργου η Εταιρία δικαιούται να λάβει τα εγκεκριμένα
σχέδια όλων των εργασιών όπως κατασκευάσθηκαν
καθώς και στων σχετικών οριστικών επιμετρήσεων.
74Α.5.7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει την Βε−
βαίωση Ελέγχου Κατασκευής με την οποία πιστοποιεί−
ται ότι τμήμα των εργασιών εκτελέσθηκε από ποιοτική
άποψη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η ποσοτι−
κή πιστοποίηση διενεργείται από τον Διαχειριστή του
έργου.
74Α.6. ΑμοιβήQ
74Α.6.1. Η αμοιβή του εργολήπτη βαρύνει αποκλειστικά
τον Αντισυμβαλλόμενο.
74Α.6.2. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι
του εργολήπτη.
74Α.7. Διαδικασία ελέγχου τήρησης εγκεκριμένης με−
λέτης
74Α.7.1. Όπου ο Επιβλέπων θεωρεί ότι ο Κατασκευ−
αστής κατασκευάζει ή εκτελεί ή ετοιμάζεται να κα−
τασκευάσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε μέρος των
Εργασιών με τρόπο που δεν συμφωνεί προς την εγκε−
κριμένη τεχνική μελέτη, θα ενημερώνει εγγράφως τον
αντισυμβαλλόμενο και την Προϊσταμένη Αρχή, αναφέ−
ροντας τους λόγους που θεμελιώνουν την άποψή του.
Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται εντός
δέκα (10) ημερών αφότου ο Επιβλέπων λάβει γνώση της
σχετικής παρέκκλισης ή ασυμφωνίας.
74Α.7.2. Η Προϊσταμένη Αρχή θα έχει προθεσμία δέκα
(10) ημερών από τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης από
την ΟΛΠ ΑΕ για να αποφασίσει εγγράφως κατά πόσον
θα δεχθεί ή θα απορρίψει τη εν λόγω αντίρρηση και να
ειδοποιήσει σχετικά τον Επιβλέποντα, τον αντισυμβαλ−
λόμενο και τον Κατασκευαστή. Εάν δεχθεί την αντίρρη−
ση, θα δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Κατασκευαστή.
Η απόφασή της θα είναι δεσμευτική και μπορεί να αμ−
φισβητηθεί μόνο στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών που
τυχόν προβλέπεται στην οικεία σύμβαση.
74Α.8. Ευθύνη Αντισυμβαλλόμενου
74Α.8.1. Η μη τήρηση εκ μέρους της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας των υποχρεώσεών της έναντι της Εταιρείας
δεν απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από τις υπο−
χρεώσεις του έναντι της Εταιρείας.
74Α.8.2. Η μη τήρηση εκ μέρους του εργολήπτη των
υποχρεώσεών του έναντι του Αντισυμβαλλόμενου, δεν
απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από τις υποχρεώ−
σεις του έναντι της Εταιρείας.
74Α.9. Αρμοδιότητες Διαχειριστή του έργου.
74Α.9.1. Ο Διαχειριστής του έργου έχει ιδίως τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
74 Α.9.1.1. Συνυπογράφει με την Eταιρεία τα πρωτό−
κολλα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και την
πιστοποίηση τήρησης των ποιοτικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών.
74Α.9.1.2. Παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου.
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74Α.9.1.3. Επικοινωνεί με την Διευθύνουσα Υπηρεσία
για την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται κατά
την εκτέλεση του έργου.
74Α.9.1.4. Παρέχει στην Εταιρεία πληροφόρηση σχετι−
κά με τις διαδικασίες προόδου του έργου.
74Α.9.1.5. Φέρει την ευθύνη για την ποσοτική επιμέ−
τρηση του έργου.
74Α.9.1.6. Συντάσσει τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών.
74Α.9.1.7. Συντάσσει τους τμηματικούς και τελικούς
λογαριασμούς.
74Α.9.1.8. Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις αυτών.
74Α.10. Άδειες
74Α.10.1. Όταν κατά την κείμενη νομοθεσία για την
εκτέλεση έργου απαιτείται η προηγούμενη λήψη διοι−
κητικών αδειών, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να φρο−
ντίσει για την έγκαιρη έκδοση των αδειών αυτών και
φέρει το σχετικό κόστος.
74Α.10.2. Οι άδειες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρεί−
ας, η οποία οφείλει να παρέχει στον Αντισυμβαλλόμενο
την εξουσιοδότηση που απαιτείται για το σκοπό αυτό,
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καθώς και κάθε αναγκαία συνδρομή προς την εκπλή−
ρωση των σχετικών υποχρεώσεών του.
74Α.10.3. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τον Αντι−
συμβαλλόμενο σχετικά με τις άδειες που ήδη κατέχει
και αφορούν το έργο.
74Α.10.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποκαθιστά
κάθε οικονομική ή άλλη ζημία υφίσταται η Εταιρεία σε
περίπτωση κατά την οποία της επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις λόγω παράβασης όρου άδειας.
74Α.11. Λοιπά θέματα.
74Α.11.1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στις
διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι όροι της σύμ−
βασης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του
Αντισυμβαλλόμενου και συμπληρωματικά και αναλογικά
οι διατάξεις του Τρίτου Τμήματος του παρόντος, εφό−
σον προσιδιάζουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Nοεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02026473012080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

