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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2467
17 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για
το σύνολο των εγκαταστάσεων του Τερματικού
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νη−
σίδα Ρεβυθούσα του Νομού Αττικής, όπως αυτή
διαμορφώθηκε μετά την υλοποίηση των έργων
αναβάθμισής του, και β) τροποποίηση ως προς
το Φορέα της Εγκατάστασης, από ΔΕΠΑ ΑΕ σε
ΔΕΣΦΑ ΑΕ. ...........................................................................................
Τροποποίηση της κ.υ.α. 51067/6222/2009 «Καθορισμός
παραβόλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτι−
κού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικού Κέ−
ντρου Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών
και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ) και Ιδιω−
τικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχη−
μάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων)» (ΦΕΚ 2108
Β΄). ...............................................................................................................
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.1788/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/
Β΄/19−1−2009 τ. Β΄) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοι−
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημε−
ρών εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ»............
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 1795/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/Β΄/19−1−2009) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοι−
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε−
ρών εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων των Κέντρων Υγείας και Κέντρων
Ψυχικής Υγείας». .............................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Υ10β/Γ.Π.1793/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/ Β΄/19−1−2009) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών
εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ.
Υγείας» ....................................................................................................
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.1785/7−1−2009 (ΦΕΚ43/
Β΄/19−1−2009) Απόφασης: Ενεργείς εφημερίες Χη−
μικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσι−
κών και Κτηνιάτρων»...................................................................

Αριθμ. Δ3/Α/23300
σχετ. 20559/09, 23394/09, ΠΕ 21862/08, ΠΕ 20780/07

1

(1)
α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το
σύνολο των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθ−
μού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νησίδα Ρε−
βυθούσα του Νομού Αττικής, όπως αυτή διαμορφώ−
θηκε μετά την υλοποίηση των έργων αναβάθμισής
του, και β) τροποποίηση ως προς το Φορέα της
Εγκατάστασης, από ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

2

3

4

5

6

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22−04−2005).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/
16−06−1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το π.δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 214/Α/07−10−2009).
4. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατα−
νομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/
05−11−2009).
5. Τα άρθρα 6,7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/
27−12−2005) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»,
σύμφωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.
Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήμα−
τος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο
«Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε».
6. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού
της» (ΦΕΚ 31/Α/20−02−2007) καθώς και το 6667/07/
30−03−2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρει−
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ών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών με βάση τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920 της
Απόφασης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
ως άνω επωνυμία το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε.
7. Το ΦΕΚ 2322/Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε./04−04−2007 στο οποίο
δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται−
ρείας την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό
τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και
ΕΠΕ/10−05−2007 στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση
καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι−
χείων της ως άνω εταιρείας.
8. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/
11−03−2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς
και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση Φ.15/οικ.7814/614/
14−04−2005 «Καθορισμός παραβόλων» των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών − Ανάπτυξης και (β) απόφαση
Φ.15/οικ.7815/615/14−04−2005 του Υπουργού Ανάπτυξης
«Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη
χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και για την
τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/22−04−2005), όπως η
τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Το β.δ. 15/21−10−1922 «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ−
σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα−
στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/21−10−1922).
10. Το β.δ. 16/17−03−1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί−
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/17−03−1950), το οποίο τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24−11/17−12−1953 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β.
Διατάγματος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο−
γραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί
αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα−
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της
λειτουργίας αυτών» (ΦΕΚ 346/Α/17−12−1953).
11. Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο−
λόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α/28−11−1934).
12. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ−
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη−
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
8/Α/28−01−2009).
13. Το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντι−
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984
“Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις”» (ΦΕΚ 15/Α/15−2−1993) και το άρθρο «δέκα−

το τέταρτο» παρ. 1 του ν. 2593/1998 «Αναδιοργάνωση
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και
των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59/Α/20−3−1998) σύμφωνα με το
οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έργων
μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του
φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕ−
ΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχε−
τικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων
αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.
14. Την Δ3/Φ12.1/4775/06.05.1993 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα ΥΒΕΤ, με την οποία χορηγείται στην ΔΕΠΑ
Α.Ε. άδεια εγκατάστασης για τον Τερματικό Σταθμό
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Νησίδα Ρεβυθού−
σα.
15. Την Δ3/Α/9686/18.06.1998 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ανάπτυξης, με την οποία παρατείνεται η
ισχύς της ανωτέρω απόφασης άδειας εγκατάστασης
του ΥΒΕΤ, μέχρι τις 30.5.2000 (ΦΕΚ 675/Β/03.07.1998).
16. Την Δ3/Α/7148/05.06.2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε,
στην ΔΕΠΑ Α.Ε., άδεια λειτουργίας του Τερματικού
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στη
νησίδα Ρεβυθούσα του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 759/
Β/21.06.2000).
17. Την Δ3/Α/15467/15.09.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε, στην
ΔΕΠΑ Α.Ε., άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή έρ−
γων αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιη−
μένου Φυσικού Αερίου στη νησίδα Ρεβυθούσα Νομού
Αττικής (ΦΕΚ 1371/Β/04.10.2005).
18. Το Δ3/Α/13440/14−12−2009 έγγραφο, με το οποίο
καταχωρείται, σύμφωνα με τη παράγρ. Γ του άρθρου 8
της ως άνω ΚΥΑ, η Μελέτη Ασφαλείας που αφορά στο
έργο Επέκτασης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιη−
μένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στη νησίδα Ρεβυθούσα
του Νομού Αττικής.
19. Την 003620/15.10.2007 (Α.Π. ΥΠΑΝ: 20780/19.10.2007)
αίτηση, του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για τροποποίηση ως προς τον
φορέα, όπως συμπληρώθηκε με την 012981/12.09.2008
(Α.Π. ΥΠΑΝ: 21862/15.09.2008) αίτηση, του ιδίου, για «Τρο−
ποποίηση και επέκταση της Άδειας Λειτουργίας του
Σταθμού ως προς τον Φορέα Λειτουργίας και ως προς
τα Έργα Αναβάθμισης του».
20. Το 025965/21.09.2009 (Α.Π. ΥΠΑΝ: 20559/23.09.2009)
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με το οποίο έχουν υποβληθεί
στην υπηρεσία μας συμπληρωματικά στοιχεία.
21. Το 027080/30.10.2009 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 23300/10.11.2009)
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, σύμφωνα με το οποίο: α) δεν
απαιτείται να εκδοθούν νέες οικοδομικές άδειες για τα
έργα αναβάθμισης του Σταθμού, που περιλαμβάνονται
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στη Δ3/Α/15467/15.09.2005 άδεια εγκατάστασης, και β)
δεν απαιτείται νέα έγκριση διάθεσης λυμάτων.
22. Την 135541/01.02.2005 κοινή υπουργική απόφαση
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του
Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(ΥΦΑ) που εδρεύει στη νησίδα Ρεβυθούσα του Ν. Αττι−
κής» των Υφυπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης, πεντα−
ετούς ισχύος, η οποία συμπεριλαμβάνει και τα έργα
αναβάθμισης του Σταθμού.
23. Την από 12.09.2008 υπεύθυνη δήλωση του νόμι−
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, με την οποία δηλώ−
νει ότι το Έργο Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στη νησίδα
Ρεβυθούσα του Νομού Αττικής έγινε σύμφωνα με την
Δ3/Α/15467/15.09.2005 Άδεια Εγκατάστασης του Γενικού
Γραμματέα Ανάπτυξης.
24. Την από 28.08.2009 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου
τεχνικού του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί αποδοχής της επίβλεψης
λειτουργίας και συντήρησης του Τερματικού Σταθμού
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νησίδα Ρεβυθούσα
του Νομού Αττικής.
25. Την από 30.09.2009 υπεύθυνη δήλωση του νόμι−
μου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, περί ανάθεσης, σε
αρμόδιο τεχνικό, της λειτουργίας και συντήρησης του
Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
στη νησίδα Ρεβυθούσα του Νομού Αττικής, βάσει των
40/28.08.2009 και 42/31.08.2009 Αποφάσεων Διοίκησης
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
26. Την από 30.09.2009 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του φορέα με την οποία δηλώνεται το
τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο εν θέματι
έργο.
27. Το 1824/Φ.701.4/1939/20.07.2009 πιστοποιητικό πυ−
ροπροστασίας οκταετούς ισχύος, της Π.Υ. Μεγάρων,
με το οποίο πιστοποιείται ότι ελήφθησαν όλα τα μέσα
ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία Πυροπροστασίας για τους χώ−
ρους που καθορίζονται στο ανωτέρω πιστοποιητικό.
28. To LPR.410.03.057 Rev.0/11.12.2007 τελικό πιστοποι−
ητικό επιθεώρησης της BUREAU VERITAS με το οποίο
πιστοποιείται ότι η μηχανική περάτωση και οι έλεγχοι
του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού
LNG στην Ρεβυθούσα» έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του έργου.
29. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό ΣΤ 68156391/
6028/21.09.2009 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους € 165,00.
30. Την από 19.03.2009 έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
31. Το από 3.12.2009 εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών.
32.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
α) Χορηγείται άδεια λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, αό−
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ριστης χρονικής διάρκειας, για το σύνολο των εγκα−
ταστάσεων του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου, στην νησίδα Ρεβυθούσα του Νομού
Αττικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την υλοποίηση
των έργων αναβάθμισής του, και β) τροποποιείται ο
φορέας της εγκατάστασης, από ΔΕΠΑ ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ,
με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς:
1. Η παρούσα άδεια τελεί υπό επανεξέταση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11.03.2005) ύστερα από τη συ−
μπλήρωση πενταετίας από την έκδοση της παρούσας
καθώς και έπειτα από μεταβολή του μηχανολογικού
εξοπλισμού.
2. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυρο−
προστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη
μελέτη πυρασφάλειας.
3. Να ανανεώνεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
πριν από τη λήξη του και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
4. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του υπό στοιχείου 22 του προ−
οιμίου της παρούσας. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνονται
πριν από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγρα−
φο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
5. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκατα−
στάσεων και ιδιαίτερα η συντήρηση τους να γίνεται
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν για
παρόμοια συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου και
που έχουν προδιαγραφεί στη μελέτη του έργου.
6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των β.δ. 16/17−03−1950 και β.δ. 24−11/17.12.1953 υπεύθυνη
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ−
βλεπόμενα προσόντα.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί
που προβλέπονται από το άρθρο 2 του β.δ. 15/21−10−1922
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστα−
σης οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομι−
κές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε−
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωσή της.
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10. Από της ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της
Δ3/Α/7148/05.06.2000 άδειας λειτουργίας.
11. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του άρθρου 29 του
ν. 2115/1993 και του άρθρου «δέκατο τέταρτο» παρ. 1 του
ν. 2593/1998 σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση
και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης,
μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων
η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα
της ΔΕΠΑ Α.Ε. − και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως προβλέπεται
στο άρθρο 29 του ν. 3734/2009 − μπορεί ο Υπουργός
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις
του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από
κάθε κείμενη διάταξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ)
και Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχη−
μάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων)» (ΦΕΚ 2108Β΄), τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:
Μετά την περίπτωση 7 προστίθεται περίπτωση 8 ως
εξής:
«8. Για τη μετατροπή αμιγούς Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε μικτό ή
μικτού Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δύο κατηγοριών οχημάτων σε μικτό
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. τριών κατηγοριών οχημάτων, καταβάλλεται
παράβολο υπέρ Δημοσίου που ισούται με τη διαφορά
των ποσών που καθορίζονται παραπάνω για τις αντί−
στοιχες κατηγορίες Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. Φ50/67540/8283

(2)
Τροποποίηση της κ.υ.α. 51067/6222/2009 «Καθορισμός
παραβόλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτι−
κού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικού Κέντρου Τε−
χνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτο−
ποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ) και Ιδιωτικού Κέντρου
Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βα−
ρέων Οχημάτων)» (ΦΕΚ 2108 Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 36 του ν. 2963/2001
«Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 268Α΄), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (98Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η κ.υ.α. 51067/6222/2009 «Καθορισμός παραβόλου για
την έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού
Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχη−
μάτων), Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 167319

(3)
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.1788/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/
Β΄/19−1−2009 τ. Β΄) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών
εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/03 τ.Α΄).
2. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση του ΕΚΑΒ.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (675.000,00 €) για το έτος 2009 που θα αντιμετω−
πισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από τους
ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 1788/7−1−2009
(ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009 τ. Β΄) απόφασή μας όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π. 114146/25−8−2009
(ΦΕΚ 1799/Β΄/28−8−2009) απόφαση και αυξάνουμε τον
αριθμό ωρών κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες
(135.000) και την αντίστοιχη δαπάνη κατά εξακόσιες
εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (675.000,00 €) για την
αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυ−
κτερινές ώρες του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
Υ10β/Γ.Π. 1788/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009 τ. Β΄) από−
φαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.167320

(4)
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 1795/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/Β΄/19−1−2009) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυ−
μάτων των Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής
Υγείας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/23−12−03/Α).
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (7.285.000,00 €) για το έτος 2009
που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και
ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 1795/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/19−1−2009 τ. Β΄) απόφαση και αυξάνουμε τον αριθ−
μό ωρών κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα
επτά (1.457.000) και την αντίστοιχη δαπάνη κατά επτά
εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(7.285.000,00 €) για την καθιέρωση με αμοιβή υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
για τους μόνιμους υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων
Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας του Ν. 3329/05
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2009 μέχρι 31−12−2009
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε
24ωρη βάση.
Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/
Γ.Π. 1795/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009) απόφασή
μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.167321

(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Υ10β/Γ.Π.1793/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/Β΄/19−1−2009) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών
εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των Νοσηλευτικών Ιδρυ−
μάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/03 τ.Α΄)
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους τριακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ
(315.000,00 €) η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2009
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.
210, ΚΑΕ 0511,0512), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. Υ10β/Γ.Π.1793/7−1−2009
(ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009) Απόφαση και αυξάνουμε κατά
τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (315.000,00 €)
το ποσό για την καθιέρωση με αμοιβή εξήντα τριών
χιλιάδων ωρών (63.000) υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το προσωπικό με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ και των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των
Κέντρων Ψυχικής Υγείας του Ν. 3329/2005 για το χρονι−
κό διάστημα από 1−1−2009 μέχρι 31−12−2009 για την ομα−
λή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/Γ.Π.
1793/7−1−2009 Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 167323

(6)
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.1785/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/
Β΄/19−1−2009) Απόφασης: Ενεργείς εφημερίες Χημικών,
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποι−
ών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσι−
κών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/Α΄/23−12−2003).
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2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ωρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων
χιλιάδων ευρώ (1.400.000 €) για το έτος 2009 που θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από
τους ΚΑΕ 0511 και 512 του Φορέα 210, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ Υ10β/Γ.Π.οικ. 1785/7−1−2009 (ΦΕΚ
43/Β΄/19−1−2009) απόφασή μας και αυξάνουμε κατά ένα
εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.400.000 €)
την δαπάνη για την πραγματοποίηση ενεργών εφημε−
ρίων των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιο−

λόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
της αρμοδιότητάς μας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/Γ.Π.
οικ. 1785/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009) Απόφαση Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

*02024671712090008*

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

