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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32709
(1)
Τροποποίηση της 53946/21−12−2004 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρι−
σης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορεί−
ων Σποράδων» (ΦΕΚ 1961/Β΄/31−12−2004).

Τροποποίηση της 53946/21−12−2004 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Δι−
αχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων» (ΦΕΚ 1961/Β΄/31−12−2004). .....
Τροποποίηση της 27044/15−6−2005 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Δι−
αχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» (ΦΕΚ 971/Β΄/
13−7−2005). ...........................................................................................
Τροποποίηση της 45716/3−11−2005 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργί−
ας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα
Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού» (ΦΕΚ 1604/Β΄/
21−11−05). ..................................................................................................
Τροποποίηση της 39808/25−9−2009 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο−
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» (ΦΕΚ 2152/
Β΄/2−10−09). ........................................................................................
Τροποποίηση της 872/7−1−2005 απόφασης Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργί−
ας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια−
χείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης» (ΦΕΚ 78/Β΄/
25−1−2005). .........................................................................................
Τροποποίηση διατάξεων της 3021/22/10/28−6−2005
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαι−
ολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και πε−
ριεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς,
αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών»
(Β΄− 932), όπως ισχύει..............................................................
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H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/
1156 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ................................... 7

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/
1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συ−
ντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
63/2005 (Α΄98).
3. Την από 12−5−10 απόφαση η οποία λήφθηκε κατά την
2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
περίπου 17.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ),
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 53946/21−12−2004 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων» (ΦΕΚ 1961/Β) ως εξής:
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 προστίθεται νέα πα−
ράγραφος 4, όπως κατωτέρω και οι επόμενες 4, 5, 6 και
7 αναριθμούνται ως 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και των σχετικών τροποποιήσεών τους με το
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ.
Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 32713
Τροποποίηση της 27044/15−6−2005 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού» (ΦΕΚ 971/Β΄/13−7−2005).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/
1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συ−
ντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Την από 7−5−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου (πρακτικό Νο 3) του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων
Αμβρακικού.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
περίπου 15.000 ευρώ. H δαπάνη καλύπτεται από ιδίους
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ),
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 27044/15−6−2005 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ( Δ.Σ.) του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» (ΦΕΚ 971/Β΄) με

την προσθήκη παραγράφου 5 στο άρθρο 10 αυτής ως
εξής:
«5. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και των σχετικών τροποποιήσεών τους με το
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ.
Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη».
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 32768
(3)
Τροποποίηση της 45716/3−11−2005 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης
Χελμού – Βουραϊκού» (ΦΕΚ 1604/Β΄/21−11−05).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/
1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συ−
ντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Την 4/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊκού.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
περίπου 15000 ευρώ. H δαπάνη καλύπτεται από ιδίους
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΡΑ)
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 45716/3−11−2005 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διαχείρισης Χελμού − Βουραϊκού” (ΦΕΚ 1604/Β΄/21−11−05)
με την προσθήκη παραγράφου 5 στο άρθρο 10 αυτής
ως εξής:
«5. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και των σχετικών τροποποιήσεών τους με το
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ.
Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 32763
(4)
Τροποποίηση της 39808/25−9−2009 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνι−
κού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας
Αράχθου» (ΦΕΚ 2152/Β΄/2−10−09).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν.
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Την 27/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
περίπου 15.000 ευρώ. H δαπάνη καλύπτεται από ιδίους
πόρους και προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), στα
οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, αποφασί−
ζουμε:
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Εγκρίνεται η τροποποίηση της 39808/25−9−2009 από−
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. “Έγκριση κανονισμού λει−
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερί−
ου και Χαράδρας Αράχθου” (ΦΕΚ 2152/Β΄/2−10−09) με
την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως
εξής:
«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και των σχετικών τροποποιήσεών τους με το
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ.
Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 32716
(5)
Τροποποίηση της 872/7−1−2005 απόφασης Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Δρυμού Οίτης» (ΦΕΚ 78/Β΄/25−1−2005 ).
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 και 8 του Ν.
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανά−
πτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
π.δ. 63/2005 (Α΄98).
3. Την από 8−6−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου (πρακτικό 54) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού Οίτης.
4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
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περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ και ειδικότερα
από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα οποία ο φορέας
είναι ο τελικός δικαιούχος, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση της 872/7−1−2005 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Δρυμού Οίτης» (ΦΕΚ 78/Β΄/25−1−2005) με
την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως
εξής:
«4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλι−
ομετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370
Β/2005) και των σχετικών τροποποιήσεών τους με το
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων
περί ημερήσιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες
διατροφής των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απο−
λογιστικά (βάσει παραστατικών) και δεν μπορούν να
ξεπερνούν τα 70 ευρώ ανά ημέρα.
Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ.
Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. 3021/22/10− θ΄
(6)
Τροποποίηση διατάξεων της 3021/22/10/28−6−2005 από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και
διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξε−
ων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώ−
λεια και ακύρωση αυτών» (Β΄− 932), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ − 23).
2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3566/2007
«Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α΄ − 117).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 περίπτ. α΄ και του
άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (Α΄− 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 184/2009 «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του» (Α΄− 213).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672 από 3−12−2009
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄− 2408).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄− 213).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
3021/22/10 από 28−6−2005 απόφασής μας (B΄− 932), αντι−
καθίσταται ως εξής:
«α. αίτηση − υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) όπου ο
αιτών δηλώνει εάν έχει καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί σε
βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για
τα αδικήματα των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρ−
θρου 1 του π.δ. 25/2004 (Α΄ − 17), όπως τροποποιήθηκαν
αντίστοιχα, με τις παρ. 1 και 2 του π.δ. 30/2010 (Α΄− 68),
καθώς επίσης και εάν εκτίει στερητική της ελευθερίας
ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή
κράτηση, αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης ή
αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου
από τη Χώρα.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώ−
νει τον τόπο της κατοικίας του, καθώς και την ύπαρξη
των ειδικών λόγων που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 135/2007 (Α΄ − 172) συνυποβάλλοντας
τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα. Επίσης, δηλώ−
νει εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3103/2003 (Α΄− 23), το οποίο απωλέσθη,
εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του.
Η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η ως άνω δήλω−
ση υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3
του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄− 44), να διενεργεί
δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέ−
ντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν
κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση
αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του
άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκει−
μένου να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων
γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον
έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν
αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων
της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, το διαβατήριο
ακυρώνεται αμέσως».
2. Η περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
3021/22/10/28−6−2005 απόφασής μας, ως τροποποιήθη−
κε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
3021/22/10−στ΄/26−7−2007 (Β΄− 1503) όμοιας, αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«στ. Ιατρικό πιστοποιητικό ή γνωμάτευση που φέρει
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την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την
πάθηση που βεβαιώνεται και βεβαίωση αλλοδαπού νο−
σηλευτικού ιδρύματος, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
νομίμως, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη εισαγω−
γής και νοσηλείας, στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερό−
μενος ζητά την κατ΄ εξαίρεση χορήγηση διαβατηρίου
για νοσηλεία στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ.
25/2004».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ’
αριθμ. 3021/22/10/28−6−2005 απόφασής μας, ως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10−στ΄/26−
7−2007 (Β΄− 1503) όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί
και μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών πριν τη λήξη
του ήδη κατεχομένου».
4. Στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10 από 28−6−2005
απόφασής μας προστίθενται παρ. 7 και 8, ως εξής:
«7. Η υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών λαμ−
βάνει και κρυπτογραφεί δακτυλικά αποτυπώματα των
δεικτών και των δύο χειρών του αιτούντος εκτός αν
πρόκειται για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών. Σε
περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δα−
κτυλικού αποτυπώματος δείκτη λαμβάνεται κατά σειρά
αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμε−
σου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα
λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από
το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή
προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων
αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει
την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την
πάθηση που βεβαιώνεται.
8. Για τις περιπτώσεις μεταγωγής κρατουμένων από
σωφρονιστικό κατάστημα της αλλοδαπής στην ημεδαπή
και αντίστροφα που το διαβατήριο εκδίδεται αυτεπαγ−
γέλτως, η αίτηση έκδοσης διαβατηρίου υπογράφεται
από το Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος στην
ημεδαπή ή τον επικεφαλής του Προξενικού Γραφείου
στην αλλοδαπή και κατατίθεται στο οικείο Γραφείο
Διαβατηρίων ή Προξενείο κατά περίπτωση. Μαζί με την
αίτηση κατατίθενται τα δικαιολογητικά που αναφέρο−
νται στις περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 καθώς και το
έγγραφο της αρμόδιας αρχής, η οποία διατάσσει τη
μεταγωγή του κρατουμένου και βαρύνεται με το κόστος
του διαβατηρίου».
5. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10/28−6−
2005 απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
2 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10−δ΄/8−12−2005 κ.υ.α. (Β΄− 1736)
και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’
αριθμ. 3021/22/10−στ΄/26−7−2007 κ.υ.α. (Β΄− 1503), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Η κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων, μετά
την παραλαβή των δικαιολογητικών, εκδίδει, εφόσον
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το διαβατήριο
και το διαβιβάζει ταχυδρομικά με επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών ταχυδρομείου με την οποία έχει συμβληθεί
το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στην οικεία αστυ−
νομική υπηρεσία ή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών στην οικεία Προξενική Αρχή
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όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, απ΄ όπου παρα−
λαμβάνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τα
πρόσωπα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1
ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.
Μαζί με το διαβατήριο επιστρέφονται και τα σχετικά
δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται στο αρχείο των
υπηρεσιών παραλαβής για διάστημα έξι (6) ετών από
την υποβολή τους. Δεν επιστρέφεται στις υπηρεσίες
παραλαβής η κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία
του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η
οποία καταστρέφεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων/
Α.Ε.Α., αμέσως μετά την επεξεργασία τους. Διαβατήριο
το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω μέσα
σε έξι (6) μήνες από την έκδοσή του επιστρέφεται στην
κεντρική υπηρεσία και ακυρώνεται».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10/28−
6−2005 απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα διαβατήρια εκδίδονται εντός προθεσμίας τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της αίτησης από την κεντρική υπηρεσία έκδοσης δια−
βατηρίων με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλα
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν υφίσταται
βάσιμη αμφιβολία για τη γνησιότητά τους. Σε αντίθετη
περίπτωση η προθεσμία ισχύει από την ημερομηνία
υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού και παρα−
τείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο ελέγχου
των δικαιολογητικών».
7. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.
3021/22/10/28−6−2005 απόφασής μας, όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
3021/22/10−στ΄/26−7−2007 όμοιας, αντικαθίσταται ως
εξής:
«α. Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι επι−
βάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή
κατατίθεται ως δικαιολογητικό ιατρικό πιστοποιητικό
ή γνωμάτευση που φέρει την υπογραφή ιατρού αντί−
στοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται
και βεβαίωση αλλοδαπού νοσηλευτικού ιδρύματος με−
ταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη εισαγωγής και νοσηλείας. Με
την ίδια διαδικασία χορηγείται διαβατήριο και στον
σύζυγο ή συγγενή του ασθενούς μέχρι β΄ βαθμού, καθώς
και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύ−
σουν τον ασθενή».
Άρθρο 2
Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10/28−
6−2005 κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της
υπ’ αριθμ. 3021/22/10−δ΄/8−12−2005 κ.υ.α. (Β΄ − 1736), και το
άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10−στ΄/26−7−2007 κ.υ.α. (Β΄
− 1503), αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσω−
πικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα,
ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και
ύψος του κατόχου. Το επώνυμο και το όνομα αναγρά−
φονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζε−
ται από την υπ` αριθμ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α 12167/28−9−1983
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
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(Β΄− 579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται με λα−
τινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου
αυτού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, με βάση
τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο
έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υπο−
χρεούται να επιδείξει. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου
αυτού τηρείται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Με το ίδιο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. μεταγράφεται και ο τόπος
γέννησης όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, δια−
φορετικά ο τόπος αυτός αναγράφεται σύμφωνα με την
επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος. Στην ίδια σε−
λίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός
του διαβατηρίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης
αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία
του κατόχου. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης
η υπογραφή του, εφόσον αυτός είναι άνω των δώδεκα
(12) ετών, καθώς και ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης
στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου, τα
στοιχεία που αναγράφονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη
ζώνη του διαβατηρίου και τα δακτυλικά αποτυπώματα,
υπό μορφή που εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα.
Στα διαβατήρια που χορηγούνται σε ανηλίκους κάτω
των δώδεκα (12) ετών καθώς και σε πρόσωπα για τα
οποία δεν είναι δυνατή μόνιμα ή προσωρινά η λήψη
δακτυλικών αποτυπωμάτων, το ενσωματωμένο μέσο
αποθήκευσης περιέχει μόνο τη φωτογραφία και τα
στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη
ζώνη. Προκειμένου περί ανηλίκου κάτω των δώδεκα (12)
ετών ή προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική
συμπαράσταση, υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3
νόμιμος εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ενηλίκου ο
οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, το διαβατήριο και η αίτηση υπογράφονται από ένα
μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1039/7.7.2010 τ. Β΄
και αφορά κατηγορίες παρεμβάσεων του Ν. 3054/2002
(ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα
σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων, επιφέ−
ρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 14584, στίχο τελευταίο:
Από το λανθασμένο:
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ».
Στο ορθό:
«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

17498

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

*02012981708100008*

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

