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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1629
11 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22037
(1)
Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγεί−
ται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει
εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορη−
γηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορη−
γείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποί−
ους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή
έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρω−
τοδικείο. ....................................................................................................

1
Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός, στη
θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δήμου Δίου
στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κα−
τάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο. ........................... 2
Καθιέρωση υπερωριακής και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης υπαλλήλων ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού. ....................................................... 3
Μερική ανάκληση απόφασης περί μετάταξης υπαλλή−
λων Ν.Α. Κυκλάδων σε συνιστώμενες προσωποπα−
γείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του
Δήμου Σύρου − Ερμούπολης. .................................................. 4
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
της Κοινότητας Σχοινούσας Ν. Κυκλάδων. ................ 5
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό δι−
άστημα από 1−9−2010 έως 31−12−2010, για το μόνι−
μο και αποσπασμένο προσωπικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Ανατολικής Αττικής. ......................................................

6

Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστή−
ματος. ......................................................................................................... 7
Ορισμός Εθνικών Αρχών. ................................................................... 8

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛEKTΡONIKHΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
EΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Ν.
3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκό−
ων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (212 A’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγ−
ματος υπ’ αριθμ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α’).
3. Την υπ’ αριθμ. 184/2006 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήμα−
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Την υπ’ αριθμ. 21535/07.11.2006 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 1677 Β’).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−πο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α.1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά περίπτωση, χορηγείται
ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση ανα−
στολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής από Διοικητικό
Δικαστήριο επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων
έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν α) την
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απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής β) την
ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαμονής, γ) την απόρριψη
αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, υπό την
προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί είτε κατόπιν
θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του Ν.
3386/2005 είτε στο πλαίσιο ισχύος μεταβατικών διατά−
ξεων του ίδιου νόμου ή κανονιστικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και ο ενδιαφερόμενος
είχε λάβει την βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που
προβλέπεται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της υπ’
αριθμ. 8966/18.05.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής είναι προσω−
ρινός τίτλος διαμονής, έχει ετήσια διάρκεια, μπορεί να
ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα
μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως
ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο και παρέχει
στον κάτοχο της δικαιώματα αντίστοιχα της κατηγορίας
που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί,
δεν έχει ανανεωθεί ή δεν έχει αρχικώς χορηγηθεί.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης δι−
αμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει στο Δήμο ή
την Κοινότητα του τόπου διαμονής του ή στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναλόγως της αρχής
η οποία εξέδωσε την ανασταλείσα πράξη, αίτηση, που
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Δύο φωτογραφίες.
β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξι−
διωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις
περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατη−
ρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του
άρθρου 84 του Ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανα−
κλητικής απόφασης.
δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής
ή της προσωρινής διαταγής αναστολής.
ε. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3386/05.
στ. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 αναζητείται επι−
πλέον ακριβές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της παραγρά−
φου 1 της υπ’ αριθμ. 8966/18.05.2006 υπουργικής απόφασης.
4. Για την ανανέωση της ανωτέρω ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής απαιτείται η προσκόμιση των εξής δι−
καιολογητικών:
α. Δύο φωτογραφίες.
β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξι−
διωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις
περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατη−
ρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του
άρθρου 84 του Ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
γ. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου
περί ισχύος της αναστολής.
δ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3386/05.
5. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αι−
τήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο, η
ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει.
Β.1. Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται αναλόγως
και σε υπηκόους τρίτων χωρών που
α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα,

β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας
περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη
διαμονή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην
περίπτωση α’, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορη−
γείται ανεξαρτήτως εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά
το χρόνο της φυλάκισης τους ήταν κάτοχοι ισχυρών
αδειών διαμονής ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολο−
γητικών που προβλέπεται από τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 1 της υπ’ αριθμ. 8966/18.05.2006 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση β’ η ειδική βεβαίωση νό−
μιμης διαμονής χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις που οι
υπήκοοι τρίτων χωρών δεν είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου
διαμονής στη χώρα.
2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέ−
ρειας και είναι ισόχρονη του διαστήματος ισχύος των
περιοριστικών όρων ή του χρονικού διαστήματος που
μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους.
3. Για την χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης του παρό−
ντος κεφαλαίου απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δήμο
ή την Κοινότητα διαμονής τους συνοδευόμενη από τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Δύο φωτογραφίες.
β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξι−
διωτικού εγγράφου, εφόσον υπάρχει.
γ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3386/05.
δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμ−
βουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης
δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με υπό όρους
απόλυση ή ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης του
αρμοδίου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους
κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας.
4. Η υποβολή αίτησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδή−
ποτε εντός του διαστήματος ισχύος των περιοριστικών
όρων ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι
την εκδίκαση της υπόθεσης τους.
5. Οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του παρόντος
κεφαλαίου παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή απασχό−
ληση.
6. Οι κάτοχοι των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής
του παρόντος κεφαλαίου οφείλουν μετά τη λήξη των
περιοριστικών όρων ή την τέλεση της δίκης να αναχω−
ρήσουν από τη χώρα, πλην των περιπτώσεων που οι
υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν, κατά το χρόνο φυλάκισης
τους, κάτοχοι αδειών διαμονής.
Στην περίπτωση αυτή και εντός διαστήματος έξι μηνών
από τη λήξη των περιοριστικών όρων, οι ενδιαφερόμε−
νοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αρχικής χορήγησης
άδειας διαμονής, αντίστοιχης της κατηγορίας της άδειας
διαμονής που κατείχαν. Η άδεια διαμονής χορηγείται
εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις
του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτού−
ντος λόγοι που τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια
τάξη και ασφάλεια.
Γ.1. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και
στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στην παρού−
σα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμο−
νής για λόγους οικογενειακής επανένωσης καθώς και στα
ανήλικα τέκνα τους που γεννιούνται στην Ελλάδα.
2. Στα τέκνα των υπαγομένων στην παρούσα υπηκόων
τρίτων χωρών που ενηλικιώνονται, χορηγείται αυτοτελής
άδεια διαμονής.
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3. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής που χορηγείται
στους/στις συζύγους των υπαγομένων στην παρούσα
υπηκόων τρίτων χωρών, παρέχει δικαιώματα αντίστοιχα
της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
Δικαίωμα εργασίας παρέχεται μόνο εάν υφίσταται σχε−
τική έγκριση απασχόλησης.
Δ. Στην ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής περιλαμ−
βάνονται:
α. Ειδικός Κωδικός Αριθμός.
β. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας.
γ. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπηκόου
τρίτης χώρας, η υπηκοότητα του και ο αριθμός διαβα−
τηρίου του αν υπάρχει.
δ. Η κατηγορία της άδειας διαμονής που υποκαθίσταται
από την ειδική βεβαίωση.
ε. Η διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης
διαμονής (ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της).
στ. Η ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης και η υπο−
γραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύ−
ος της παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 21535/07.11.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Δικαιοσύνης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Διαφάνειας και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1677 B’).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
F

Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 121064
(2)
Αναγνώριση του νερού «ΔΙΟΣ», γεώτρησης Διός, στη θέση
Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ Καρίτσας του Δήμου Δίου στο
νομό Πιερίας, σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλλη−
λο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α’/09.11.83 όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/59070 σχετ. 27930/24.06.10 από−
φαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την ανα−
γνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών.
4. Η από 08/10/09 αίτηση του Μεντεκίδη Σάββα με συ−
νημμένο φάκελλο.
5. Το υπ’ αριθμ. 69/29.07.10 πρακτικό της Επιτροπής που
προβλέπεται από το Π.Δ. 433/83 με το οποίο η Επιτροπή
γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού ως φυσικό
μεταλλικό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο.
6. Ο Νόμος 3370 (ΦΕΚ 176/B’/11.07.05) περί Οργάνωσης
και λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
λοιπές διατάξεις.
7. O Νόμος 3172 (ΦΕΚ 197/B’/06.08.03) περί Οργάνωσης
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και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες Διατάξεις, αποφασίζουμε:
Αναγνωρίζουμε το νερό «ΔΙΟΣ» της εταιρείας Σ. Μεντε−
κίδης Α.Ε., γεώτρησης Διός, στη θέση Ξηροκάμπι, στο Δ.Δ.
Καρίτσας, του Δήμου Δίου, στο νομό Πιερίας, σαν Φυσικό
Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο
γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
από το Π.Δ. 433/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφο−
ρίας στο στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών.
Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής
της.
Aθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
F

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔIOIK/A3/Φ52/81679
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες απασχόλησης υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α’/15.03.2010).
β) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/
23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
γ) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του Π.Δ. 410/88
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Δημοσίου κ.λπ.».
δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α’/13.06.2003).
2. Την υπ’ αριθμ. 4221/20.08.2010 απόφαση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορά στην έγκριση υπε−
ρωριακής απασχόλησης εντός των νομίμων ορίων σε
δεκαπέντε (15) υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
3. Την υπ’ αριθμ. 10729/30.08.2010 απόφαση της Διεύθυν−
σης Εργασίας και Μεταναστών της Νομαρχίας Αθηνών,
που αφορά στην έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και αργίες σε δεκαπέντε (15) υπαλλήλους του ΥΠΠΟΤ
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την
αποζημίωση των αναφερομένων στην παρούσα απόφα−
ση υπαλλήλων, ύψους συνολικά 41.668,2 €, θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 και 0512 του Τακτικού
Προϋπολογισμού ΥΠΠΟΤ έτους 2010, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α3/74249/29.07.2010 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΤ.
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5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για κάλυψη εποχιακών, εκτάκτων ή επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/
19.09.2008 Υπουργική εξουσιοδοτική απόφαση (ΦΕΚ 2032/
Β’/02.10.2008).
7. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α’/
07.10.2009), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση,
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, μέχρι τη
συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών για το έτος 2010, σε
καθένα από τους δεκαπέντε (15) υπαλλήλους με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠΠΟΤ, που
υπηρετούν στα Γραφεία Υπουργού και Γενικής Γραμματέως
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (οδηγοί, που
εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης αυτών, ή υπάλληλοι
που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί για την εξυπηρέτηση των
υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων αυτών.
2. Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές −
εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2010, καθ’ υπέρβαση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δεκαέξι (16)
ώρες κατά μήνα, σε καθένα από τους δεκαπέντε (15)
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου του ΥΠΠΟΤ, που υπηρετούν στα Γραφεία
Υπουργού και Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ως άνω εργασίας καθίστανται οι κατά Υπηρεσία
Προϊστάμενοι των υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρ−
μοδιότητά τους.
3. Η προκαλούμενη δαπάνη από την αποζημίωση των
αναφερομένων στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων,
ύψους συνολικά 41.668,2€, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
των ΚΑΕ 0511 και 0512 του Τακτικού Προϋπολογισμού
ΥΠΠΟΤ έτους 2010.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα προ της δημο−
σίευσής της και μέχρι 31/12/2010, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ 7923/27.09.2010).
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
F
Αριθμ. 22115/7773
(4)
Μερική ανάκληση απόφασης περί μετάταξης υπαλλήλων
Ν.Α. Κυκλάδων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέ−
σεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου
Σύρου − Ερμούπολης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 95 παρ. 5, 257 παρ. 1, 259 παρ. 2 και 270
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις υπ’ αριθμ. 33782/16.06.2010 και 38541/12.07.2010
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την απόφασή μας με αριθ. πρωτ. 18956/6543/06.08.2010
περί μετάταξης υπαλλήλων Ν.Α. Κυκλάδων σε συνιστώμε−
νες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικό−
τητας του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1257/Β’/06.08.2010.
4. Το υπ’ αριθμ. 17465/5956/16.07.2010 έγγραφό μας.
5. Την υπ’ αριθμ. 581/20.04.2010 απόφαση του Νομάρχη
Κυκλάδων με την οποία τέθηκε αυτοδικαίως σε αργία ο
υπάλληλος της Ν.Α. Κυκλάδων κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Δημήτριος Μπουντούρης του Αθανασίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 834/01.06.2010 απόφαση του Νομάρχη
Κυκλάδων με την οποία τέθηκε αυτοδικαίως σε αργία
ο υπάλληλος της Ν.Α. Κυκλάδων κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών Κυριάκος Δικτυόπουλος του Χαράλαμπου.
7. Το υπ’ αριθμ. 109/13.05.2010 έγγραφο του Προέδρου
του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων
Ν.Α. Κυκλάδων περί αποστολής στο Δευτεροβάθμιο Πει−
θαρχικό Συμβούλιο της ένστασης του Δημήτριου Μπου−
ντούρη.
8. Το υπ’ αριθμ. 161/06.07.2010 έγγραφο του Προέδρου του
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Α.
Κυκλάδων περί αποστολής στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο της ένστασης του Κυριάκου Δικτυόπουλου.
9. Το υπ’ αριθμ. 41036/03.09.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Α.Η.Δ., σύμφωνα με το οποίο σε υπάλληλο που έχει επι−
βληθεί η ποινή της ορισπκής παύσης και έχει τεθεί σε
αυτοδίκαιη αργία, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της ένστασης
του στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεν μπο−
ρεί να προχωρήσει σε μετάταξη σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 257, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, έως ότου
εκδικαστεί η ένστασή του, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την απόφασή μας με αριθ. πρωτ. 18956
/6543/06.08.2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1257/Β’/
06.08.2010, κατά το μέρος που αφορά στη μετάταξη σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλά−
δου και ειδικότητας στο Δήμο Σύρου − Ερμούπολης των
κάτωθι μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κυκλάδων:
• ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΥ του Χαράλαμπου, κλάδου
ΓΙΕ Πολιτικών Μηχανικών και
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ του Αθανασίου, κλάδου
ΠΕ Αρχιτεκτόνων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αριθ. πρωτ.
18956/6543/06.08.2010 (ΦΕΚ 1257/Β’/06.08.2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F
Αριθμ. 23298/8208
(5)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
της Κοινότητας Σχοινούσας Ν. Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/
Α’/08.10.97) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού
του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απα−
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σχολούνται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά
πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από το
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α’/06.08.2004) με τις οποίες ορίζεται ότι για τις
ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση
φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
234 Α’) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δη−
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−13/20324/22.09.2010 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα την σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου για τη στελέχωση του ΚΕΠ της Κοινότητας Σχοι−
νούσας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας για την στελέχω−
ση του ΚΕΠ της Κοινότητας Σχοινούσας λόγω απουσίας
της μοναδικής υπαλλήλου του κλάδου Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών με μακροχρόνια άδεια.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
3. Επισημαίνουμε ότι, για την εγκρινόμενη με την πα−
ρούσα απόφαση σύμβαση ισχύουν ειδικοί όροι αυτοδί−
καιης λύσης.
Ειδικότερα:
α) Όταν επιστρέψει στο ΚΕΠ η υπάλληλος του κλάδου
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που απουσιάζουν
με μακροχρόνια άδεια.
Η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης θα γίνει σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 και
θα πραγματοποιηθεί από τον οικείο φορέα με βάση
την διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του
Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως ισχύουν. Είναι προφανές, ότι η
ανακοίνωση για τη σύναψη της σύμβασης αυτής, οι πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να
υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργίας
του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την περί−
οδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησης τους Λαμβά−
νουν μηνιαίες αποδοχές 880€ ενώ μετά τους 24 μήνες οι
μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.000€.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη του φορέα 07.120 σε Βάρος του ΚΑΕ 22.28 του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F
Αριθ. ΤΥ7760/οικ.
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διά−
στημα από 1−9−2010 έως 31−12−2010, για το μόνιμο και
αποσπασμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατο−
λικής Αττικής.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
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κήσεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τους Ν. 2503/1995 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις» και 3274/2004 «Οργάνωση
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού».
2. Του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 «Συλλογικές
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε−
στικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.2 του
Ν.3254/2004 «Ρύθμιση Θεμάτων των Ολυμπιακών και Πα−
ραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις».
4. Του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνι−
κής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης»
Β) Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, όπως
είναι:
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των έργων ή εν−
σωματώνονται σε αυτά, η επίβλεψη των Δημοσίων Έργων
σε ότι αφορά ασφαλτοστρώσεις και σκυροδετήσεις, η
παρουσία υπαλλήλων για παρακολούθηση του έργου των
κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών, η διενέργεια
αυτοψιών σε έκτακτες περιπτώσεις πλημμύρων, χιονο−
πτώσεων, πυρκαγιών, άμεσος έλεγχος, κατόπιν αυτοψίας
σε βλάβη που ήθελε προκύψει στο οδικό δίκτυο ευθύνης
μας για λήψη μέτρων προστασίας, αυτοψίες μηχανημά−
των έργων για χορήγηση αδειών και οι διαγραμμίσεις
οδών κατά τις απογευματινές και βράδυνες ώρες.
Γ) Το γεγονός ότι όλες οι περιγραφείσες υπηρεσιακές
ανάγκες δεν είναι δυνατό να καλυφθούν κατά τη διάρ−
κεια του κανονικού ωραρίου εργασίας και, ως εκ τούτου,
απαιτούνται ώρες πέραν του ωραρίου αυτού για την
διεκπεραίωσή τους.
Δ) Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον
Νομαρχιακό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, Ειδι−
κός Φορέας 310 «Υπηρεσία Υ.ΠΕΧΩΔ.Ε.», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για
29 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
για 4.500 ώρες απογευματινής απασχόλησης.
Η προαναφερθείσα υπερωριακή εργασία θα παρασχε−
θεί από 1−9−2010 έως 31−12−2010 και οι οικείες αποζημι−
ώσεις θα καταβάλλονται με την πραγματοποίηση των
υπερωριακών ωρών που θα προκύπτουν για την αντιμε−
τώπιση των υπηρεσιακών αναγκών και όπως οι ανάγκες
της υπηρεσίας το απαιτήσουν, σε καμία δε περίπτωση
δεν θα υπερβούν τον αριθμό των 40 ωρών μηνιαίως για
κάθε υπάλληλο.
Η προκαλούμενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των
35.000,00€ περίπου βαρύνει τον Προϋπολογισμό Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής οικονομικού
έτους 2010, Ειδικού Φορέα 310 «Υπηρεσία Υ.ΠΕΧΩΔ.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ένα μήνα πριν από
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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Aριθμ. 9908/Β2−1069
Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος.

(7)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά τη συ−
νεδρίαση των μελών της, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, την 3η Σεπτεμβρίου 2010, λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Το Άρθρο 10, παρ. 5, του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/
Α’/09.03.2010), περί ορισμού των φορέων του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) που έχουν την αρμο−
διότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοι−
χείων.
2. Τις διευκρινίσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και
μετά από συζήτηση, αποφασίζει:
1. Ορίζει ως «φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστή−
ματος» τους ακόλουθους φορείς:
− Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
− Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
− Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
− Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
− Υπουργείο Εξωτερικών
− Υπουργείο Επικρατείας
− Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
− Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης
− Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
− Υπουργείο Οικονομικών
− Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων
− Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
− Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας
− Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
− Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
− Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
− Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
− Τράπεζα της Ελλάδος
2. Ο κατάλογος των ανωτέρω φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
3. Ο ανωτέρω κατάλογος μπορεί να αναθεωρείται με
απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Aριθμ. 9909/B2−1070
Ορισμός Εθνικών Αρχών.

(8)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά τη συ−
νεδρίαση των μελών της, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, την 3η Σεπτεμβρίου 2010, λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Το Άρθρο 10, παρ. 3, του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/
Α’/09.03.2010), περί ορισμού των «εθνικών αρχών» κατά
την πρόβλεψη της παρ. 2, του άρθρου 5, του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 223/2009, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών
στατιστικών, στο πλαίσιο του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009
(L 087 της 31/03/2009), σχετικά με τις Ευρωπαϊκές στα−
τιστικές, άρθρο 5, παρ. 2 αυτού.
3. Τις διευκρινίσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και
μετά από συζήτηση, αποφασίζει:
1. Ορίζει ως «εθνικές Αρχές» τους ακόλουθους φορείς:
− Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
− Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
− Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
− Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης
− Υπουργείο Οικονομικών
− Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων
− Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
− Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
− Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
− Τράπεζα της Ελλάδος
2. Ο κατάλογος των ανωτέρω «εθνικών Αρχών» θα δια−
βιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)
και θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
3. Ο ανωτέρω κατάλογος μπορεί να αναθεωρείται με
απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02016291110100008*

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

