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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/127/οικ 6680 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του
Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010). 

3. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…..»(ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011). 

4. Την με αριθμό 23564/2011 απόφαση ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο 
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741/Β/25−11−2011), 

5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

6. Το α.π.Υ10α/ΓΠ 93003/11−10−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή διοριστέων στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής: 

− Ειδικευμένοι Ιατροί (κλάδου Ε.Σ.Υ.)
Οκτώ (8) θέσεις Ιατρών (κλάδου Ε.Σ.Υ.) με βαθμό επι−

μελητή Β΄, οι οποίοι εμπίπτουν στην διάταξη της περ. 
ΙΑ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
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    Αριθ. 2559 /Γ7−96 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή 

των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών για 
τις ανάγκες των οικονομικών και βραχυχρόνιων δει−
κτών, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
και ιδίως το άρθρο 23, παρ. 6, όπως ισχύει.

 β. Του άρθρου 22 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−
2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανε−
ξάρτητης Αρχής».

γ. Της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16−12−2011 πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015 και του κρατικού προϋπολογι−
σμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262 Α΄).

δ. Του άρθρου 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 
του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της 
Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσί−
ας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) 
«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−
1997) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».

στ. Του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα : «Κάλυψη δαπανών μετακινού−
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία 
της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε 
με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄).

ζ. Του Π.Δ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός 
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ».

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

θ. Του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λ.π (ΦΕΚ 213 τ.Α΄). 

ι. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α’/5.11.2009).

ια. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες (Α 194).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ.2494 
της 23ης Οκτωβρίου 1995 «για τη θέσπιση εναρμονι−
σμένων δεικτών τιμών καταναλωτή» (L−257/27−10−95), 

τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ.1165 της 
19ης Μαΐου 1998, «περί βραχυπροθέσμων στατιστικών» 
(L−162/5−6−98), καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) του Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με αριθ. 1158 της 6ης 
Ιουλίου 2005, που τροποποιεί και συμπληρώνει τον ανα−
φερόμενο Κανονισμό 1165/98, (L−191/22.7.2005).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν τριάντα χι−
λιάδων (130.000,00) Ευρώ για το οικονομικό έτος 2012, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ, (ΚΑΕ 0871).

4. Την αριθμ. 1098/A2−343 απόφαση έγκρισης δέσμευ−
σης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ οικον. έτους 2012», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, προκηρύσσουμε και αναθέτουμε τη δι−
ενέργεια των στατιστικών εργασιών, που απαιτούνται 
για την κατάρτιση των οικονομικών και βραχυχρόνιων 
δεικτών, στη Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δει−
κτών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

2. Σκοπός της κατάρτισης των οικονομικών και βρα−
χυχρόνιων δεικτών, στο πλαίσιο εφαρμογής και των 
σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε., είναι η παρακολούθηση 
των οικονομικών εξελίξεων στη Χώρα. 

3. Οι καταρτιζόμενοι οικονομικοί και βραχυχρόνιοι 
δείκτες, είναι οι εξής:

− Δείκτης Τιμών Καταναλωτή,
− Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία 

–κτηνοτροφία,
− Δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο,
− Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής και δείκτες κύκλου 

εργασιών και νέων παραγγελιών στη βιομηχανία, καθώς 
και δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες,

− Έρευνα ενοικίων κατοικιών για τις ανάγκες υπολο−
γισμού του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή,

Για την κατάρτιση των ανωτέρω δεικτών απαιτούνται 
οι ακόλουθες εργασίες:

− Οργάνωση και μεθοδολογικός σχεδιασμός
− Συλλογή και έλεγχος των σχετικών στοιχείων
− Μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων και υπο−

λογισμός δεικτών
− Έκδοση προβλεπόμενων ενημερωτικών δελτίων και 

δημοσιευμάτων
4. Ερευνώμενη μονάδα είναι, κατά περίπτωση, η επι−

χείρηση, το κατάστημα ή το νοικοκυριό.
Οι καταρτιζόμενοι δείκτες καλύπτουν το σύνολο της 

Χώρας και τα σχετικά αποτελέσματα ανακοινώνονται, 
κατά περίπτωση, κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο.

5. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των ανωτέ−
ρω στατιστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής 
στατιστικά όργανα:

− υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση 
Ι.Δ., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, με δυνατότητα 
μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, 

− ιδιώτες − συνεργάτες, από δεκαπέντε (15) μέχρι πε−
νήντα (50) για τη συλλογή των ερωτηματολογίων. 

6. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών − συνεργατών 
που θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμε−
νων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, ως εξής:
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− 0,59 Ευρώ για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπλη−
ρώνεται στο ειδικό έντυπο/ερωτηματολόγιο για την 
έρευνα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή,

187292 τιμές χ 0,59 Ευρώ = 110502,28 Ευρώ.
− 4,04 Ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας 

ενοικίων κατοικιών και των ερευνών των δεικτών κύκλου 
εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

3517 ερωτηματολόγια χ 4,04 Ευρώ = 14.208,68 Ευρώ.
− 0,65 Ευρώ για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπλη−

ρώνεται στο ειδικό έντυπο/ερωτηματολόγιο για την 
έρευνα του δείκτη τιμών εισροών και εκροών στη γε−
ωργία/κτηνοτροφία, 

4.500 τιμές χ 0,65 Ευρώ = 2.925,00 Ευρώ.
− 4,73 Ευρώ για κάθε ερωτηματολόγιο των ερευνών 

του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και των δεικτών 
κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών στη βιομηχανία, 
καθώς και των δεικτών παραγωγού στις υπηρεσίες,

500 ερωτηματολόγια χ 4,73 Ευρώ = 2.365,00 Ευρώ.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται περίπου σε 130.000,96 

Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0871.
7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από−

φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
Αρ. 28.787/Δ4 (3)

Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ.6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄/30−

9−85) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει.

2. Του άρθρου 51, παρ.2 και του άρθρου 59 παρ. 15 του 
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011) « Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις»

3. Την αριθμ. 122084/Δ4/25−10−2011 (ΦΕΚ 2546Β΄/07−11−
2011) υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός Σχολικών 
Μονάδων ως Πρότυπων− Πειραματικών Σχολείων».

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό 
Π.Δ. 63/2005, 98 Α΄).

5. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις 
προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων.

Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μετονομάζονται από το σχολικό έτος 2011− 2012 οι 
παρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαί−

δευσης που είχαν αποχαρακτηρισθεί ως πειραματικά με 
την αριθμ. 122084/Δ4/25−10−2011 (ΦΕΚ 2546/τΒ΄/07−11−2011) 
Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας με κωδικό 
(3601043) σε 7° Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Σπάρτης (3001040) σε 4° 
Γυμνάσιο Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος».

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Κορίνθου (2801050) σε 3° 
Γυμνάσιο Κορίνθου.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης (0301001) σε 4° 
Γυμνάσιο Τρίπολης.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης/ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα−
βάλας.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Καβάλας (2101001) σε 8° Γυ−
μνάσιο Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

F
Aριθμ. Β1/13082/1410 (4)(4)
Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση 

Άδειας Οδικών Μεταφορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5

ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (ΦΕΚ 
Α΄ 174) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 5 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14)

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχε−
τικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους 
όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κα−
τάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 
300 της 14.11.2009).

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 110/2011 
«Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 
243). 

4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού 
Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

5. Την ανάγκη καθορισμού του ύψους και του τρόπου 
απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορι−
κών επιχειρήσεων για την έκδοση της Άδειας Οδικών 
Μεταφορών του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 

6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών η με−
ταφορική επιχείρηση πρέπει να αποδείξει ότι πληροί, 
πέραν των λοιπών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει, την προ−
ϋπόθεση της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας που 
προβλέπεται για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, 
ως ακολούθως: 

α. Όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυμη εται−
ρεία, πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά συ−
νολικής αξίας ίσης προς 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιεί 
ένα όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμο−
ποιούμενο όχημα. 

β. Όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι φυσικό πρόσω−
πο ή εταιρεία άλλου τύπου, πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο 
και αποθεματικά συνολικής αξίας ίσης προς 18.000 ευρώ 
όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και 9.000 ευρώ για κάθε 
επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. 

2. Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή Τράπεζας που είναι 
εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Δημοσίου για το 
σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων ποσών ή γραμ−
μάτιο κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγυητική επιστολή 
και το γραμμάτιο επιστρέφονται στον δικαιούχο σε 
περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της Άδειας Οδικών 
Μεταφορών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 5236/175 (5)
 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οι−

κονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης, που συστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ−
θρου 14 του Ν. 4019/2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243, Α΄) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/
Β΄/16−06−2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποί−
ηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 
180691/7.2.2001/ΓΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β΄/14.2.2001) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL»», στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 64698/5811/19−09−2008 υπουργι−
κή απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία για την 
Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση 
Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού”» (ΦΕΚ 2059/Β/6−10−2008), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9.13531/οικ. 6.1870/27−
07−09 (ΦΕΚ 1574/Β/31−07−09) και 0.21618/ΟΙΚ.6.3986/30−11−
2010 (ΦΕΚ 1923/Β/13−12−2010) όμοιες αποφάσεις.

6. Το Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώ−
θηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 111/Α/08−05−2003).

7. Το άρθρο 14 και 17 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οι−
κονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α).

8. Των άρθρων του Π.Δ./τος 368/1989 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας» (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

9. Την με αρ. πρωτ. 2.1409/οικ.456/20.01.2012 εισήγη−
ση της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη 
και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματεί−
ας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, σχετικά 
με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Οικο−
νομίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17 του
Ν. 4019/2011 (216/Α΄).

10. Την με αρ. πρωτ. 2.2250/οικ.4.105/02.02.2012 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
«Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνι−
κής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική 
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 
διατάξεις».

11. Το Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώ−
ου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
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Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ως εξής:

1) Η τήρηση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικο−
νομίας και των επιμέρους Μητρώων αυτού, τα οποία 
ανάγονται στα κάτωθι:

α) Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο 
οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοινωνικές Συνε−
ταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ). που συστήνονται 
με το Ν.4019/2011 και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περι−
ορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999 και το

β) Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομί−
ας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες 
νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά συγκεκρι−
μένα κριτήρια, που προσδιορίζονται στο Ν. 4019/2011.

2) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών εγγραφής, του Ετή−
σιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, 
καθώς και κάθε μεταβολής που επιφέρει τροποποίηση 
καταστατικού.

3) Η έγκριση του αιτήματος, η έκδοση και ανάρτη−
ση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Βεβαίωσης 
Εγγραφής.

4) Η προσωρινή απόρριψη του αιτήματος και η ενημέ−
ρωση του ενδιαφερόμενου φορέα για εκ νέου υποβολή 
στοιχείων λόγω ουσιωδών αποκλίσεων ή η απευθείας 
διόρθωση από την υπηρεσία στην περίπτωση μη ουσι−
ωδών αποκλίσεων.

5) Η εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής του 
φορέα από το Μητρώο ή η αυτοδίκαιη διαγραφή του 
φορέα λόγω παραβάσεων.

6) Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των φορέων αναφορικά 
με την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4019/2011, η σύ−
νταξη έκθεσης πορισμάτων ελέγχου και η κοινοποίηση 
της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και στη Διεύθυνση Προ−
στασίας Καταναλωτή.

7) Ο έλεγχος καταγγελιών, η σύνταξη πορίσματος 
ελέγχου και η κοινοποίηση του στον αρμόδιο Περιφε−
ρειάρχη, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

8) Η εισήγηση προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για 
επιβολή χρηματικού προστίμου και η εισήγηση προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για προ−
σωρινή ή οριστική διαγραφή του φορέα στην περίπτωση 
παραβιάσεων των διατάξεων του Ν. 4019/2011.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
   Αριθμ. 8004/21/2 (6)
Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς 

τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 22 του 

ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι−

στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39 από 14−3−2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο−
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ−
στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ΄Οθωνα και Ελευθέριο 
Οικονόμου» (Β΄ 762). 

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄ 2792).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση προσωπικού και μέσων

της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών

1. Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, υπηρεσίες και μέσα προς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
και τρίτους, με καταβολή ανταλλάγματος (άρθρο 22 
ν. 3938/2011).

2. Οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών και μέσων της 
Ελληνικής Αστυνομίας με καταβολή ανταλλάγματος 
είναι:

α. για τη συνοδεία χρηματαποστολών, εκρηκτικών ή 
άλλων επικίνδυνων υλών,

β. για τη συνοδεία μεταφερόμενων καλλιτεχνικών έρ−
γων ή ιδιωτικών αγαθών μεγάλης αξίας,

γ. για την παροχή υπηρεσιών τάξης – ασφάλειας και 
τροχαίας σε καλλιτεχνικές συναυλίες και εκδηλώσεις,

δ. για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλε−
οπτικών σειρών, διαφημιστικών παραγωγών κ.λ.π., 

ε. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης,
στ. παροχή υπηρεσιών φρούρησης ή συνοδευτικής 

ασφάλειας σε ιδιώτες που επικαλούνται λόγους ασφά−
λειας,

ζ. είσπραξη συνδρομών προς εκδότες νομικών περι−
οδικών με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του προ−
σωπικού και

η. κάθε άλλη περίπτωση που αφορά διάθεση μέσων 
και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από την Ελληνι−
κή Αστυνομία και υπερβαίνει το μέτρο της συνήθους 
αστυνομικής προστασίας.

Άρθρο 2
Διαδικασία διάθεσης προσωπικού

και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας
για την παροχή υπηρεσιών

1. Η αίτηση για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 
1 υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια 
αστυνομική αρχή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την 
επιζητούμενη παροχή των υπηρεσιών. Η αίτηση περι−
λαμβάνει το είδος των υπηρεσιών που ζητούνται, τον 
τόπο, την ημερομηνία, ώρα και τη διάρκεια διάθεσης 
(υπόδειγμα αίτησης Παράρτημα Α). 
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2. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η παροχή των υπη−
ρεσιών εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου 
Κλάδου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Στο έγγραφο της έγκρισης παροχής των υπηρεσιών 
αναγράφεται μεταξύ άλλων και το προβλεπόμενο κατά 
περίπτωση κόστος σύμφωνα με το άρθρο 3. 

4. Η Υπηρεσία που διαθέτει το προσωπικό ή τα μέσα 
αναφέρει στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελλη−
νικής Αστυνομίας και στη Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. 
για την παροχή των υπηρεσιών και ιδίως την ημερο−
μηνία και ώρα διάθεσης, τυχόν οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε, καθώς και 
ζημίες που τυχόν προκάλεσε ο εξυπηρετούμενος στα 
μέσα που του διατέθηκαν με δική του υπαιτιότητα.

Άρθρο 3
Κοστολόγηση 

1. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών καλύπτει συνολικά 
το κόστος διάθεσης των μέσων ή παροχής υπηρεσιών 
με απασχόληση αστυνομικού προσωπικού και τα λει−
τουργικά και κάθε άλλης μορφής έξοδα που συνδέονται 
με την παροχή των υπηρεσιών.

2. Για την κοστολόγηση της διάθεσης των μέσων Ελ−
ληνικής Αστυνομίας λαμβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις, 
το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης.

3. Η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
μέσων καθορίζεται ανά περίπτωση στον πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.

΄Αρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Στο κόστος διάθεσης των μέσων και του προσωπι−
κού για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους προβλέπεται:

α. ΄Εκπτωση 15% προκειμένου για παροχή υπηρεσιών 
σε ΝΠΔΔ και στους λοιπούς πλην Δημοσίου φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β. Προσαύξηση 50% προκειμένου για παροχή υπηρεσι−
ών σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2. Το κόστος παροχής υπηρεσιών επιβαρύνεται κατά 
περίπτωση με:

α. Τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού που απα−
σχολήθηκε.

β. Τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν με υπαιτιότητα του 
εξυπηρετούμενου σε μέσα και υλικά του Σώματος.

3. Σε περίπτωση άσκοπης κινητοποίησης υπηρεσι−
ών και μέσων με δόλο ή από ευήθεια προς παροχή 
οποιασδήποτε υπηρεσίας από την Ελληνική Αστυνομία, 
εκείνος που την προκάλεσε επιβαρύνεται με το κόστος 
της διάθεσης των μέσων και της απασχόλησης του 
προσωπικού το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3. Για τη χρέωση και είσπραξη 
της ανωτέρω δαπάνης που προκλήθηκε, εφαρμόζεται 
αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Χρέωση – είσπραξη – απόδοση εσόδων

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας:

α. συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις 
διπλούν όπου αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι χρε−
ώσεις που αφορούν τη διάθεση μέσων ή προσωπικού 
(υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β»).

β. εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο (υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗ−
ΜΑΤΟΣ Γ») σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης κοστο−
λόγησης το οποίο επιδίδεται στον οφειλέτη.

2. Ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 3 εργασίμων ημε−
ρών να εξοφλήσει το ως άνω τιμολόγιο σε οποιαδήποτε 
Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσει στην Υπηρεσία το διπλότυπο 
είσπραξης. 

3. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ανωτέρω 
τιμολόγιο, αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. 
για είσπραξη και εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

4. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω παροχή υπη−
ρεσιών και τη διάθεση μέσων, εισπράττονται, μετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της παραγράφου 5, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, όπου εμφανί−
ζονται στον ΚΑΕ 2339 «΄Εσοδα από προσφορά λοιπών 
υπηρεσιών ΕΔ» προσαυξανόμενων ισόποσα των οικείων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυ−
νομίας (παρ. 2 άρθρου 22 ν. 3938/2011).

5. Ποσοστό 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς 
μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) μέσω Δ.Ο.Υ. και αποδίδο−
νται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενα κατά ποσοστό 
εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυ−
νομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσο−
στό τριάντα δύο (32%) στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 
(παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3938/2011).

6. Η Δ.Ο.Υ. εισπράττει τα ανωτέρω ποσά και τα κα−
ταθέτει στον αντίστοιχο λογαριασμό διαθεσίμων των 
ως άνω ταμείων ως εξής:

α. Ε.Τ.Ε.Χ. : Αρ. Λογ. Εμπορικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR 
2601200010000000081772061.

β. Τ.Α.Υ.Α.Π. : Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ΙΒΑΝ 
GR 8601100400000004054590361,

ενώ αποστέλλει στα ως άνω ταμεία αντίγραφα των 
σχετικών παραστατικών.

7. Από τα ποσά που εισπράττονται υπέρ του κρατι−
κού προϋπολογισμού παρακρατείται ποσοστό 10% ως 
δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργεί−
ται κάθε διάταξη η οποία ρυθμίζει διαφορετικά την 
παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς 
τρίτους. 
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΄Αρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.69187/2011/0049435/06−02−2012 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 719/13−03−

2012 τ.Β΄επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: στην σελίδα 
13216, στήλη Β΄ στίχους 7, 8 εκ των άνω, διορθώνεται:

το λανθασμένο «…ΝΤΙΣΝΤΙΣΑ….»
στο ορθό «….ΝΤΙΣΝΙΤΣΑ…». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)      

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14826γ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008882103120012*
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