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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 108275/ΙΑ (1)
 Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177/Ττ. Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστά−
θηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−

μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και 
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

2. Το άρθρο 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ−
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ−
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

7. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) από−
φαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10135/18−11−2012 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαί−
δευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του 
ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

8. Τις υπ’ αρ. 76656/Δ6/30−6−2009 (ΦΕΚ 1531 Β΄) και 
86153/Δ6/17−7−2009 (ΦΕΚ 1532 Β΄) ισχύουσες άδειες ίδρυ−
σης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαί−
δευσης−Κολλεγίου.

9. Τις υπ’ αρ. 92775/ΙΑ/27−7−2010 (ΦΕΚ 1302 Β΄) και 
92798/ΙΑ/27−7−2010 (ΦΕΚ 1320 Β΄) ισχύουσες νέες άδειες 
λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης όπως 
τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αρ. 36867/ΙΑ/03−04−2012 (ΦΕΚ 
1210 Β΄), 126590/ΙΑ/16−10−2010 (2890 Β΄), 5681/ΙΑ/16−1−2013 
(159 Β΄), 36881/ΙΑ/03−04−2012 (ΦΕΚ 1210 Β΄) και 5678/ΙΑ/16−
1−2013 (111 Β΄) αποφάσεις.

10. Τις υπ’ αρ. 71626/ΙΑ/27−5−2013 και 71628/ΙΑ/27−5−2013 
αιτήσεις της «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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−ΚΟΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ−NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τις υπ’ αρ. 77909/ΙΑ/07−06−2013 και 77899/
ΙΑ/07−06−2013 συμπληρωματικές αιτήσεις με τα συνημ−
μένα σε αυτές δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση 
άδειας Κολλεγίου.

11. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «NEW 
YORK COLLEGE», στην «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ − ΚΟΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ − NEW YORK COLLEGE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της παραγρά−
φου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄). Τα προγράμματα σπουδών και 
η κτιριολογική υποδομή του Κολλεγίου προσαρτώνται 
στην παρούσα άδεια με απόφαση του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας για την αδειοδότησή του υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2013 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 108259/ΙΑ (2)
Χορήγηση ΄Αδειας Κολλεγίου στο «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ 

ART & DESIGN».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθη−
κε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και 
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

2. Το άρθρο 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ−
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 

Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ−
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

7. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) από−
φαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10135/18−11−2012 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαί−
δευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του 
ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

8. Την υπ’ αριθμ. 76634/Δ6/30−6−2009 (ΦΕΚ 1532 Β΄) 
ισχύουσα άδεια ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής 
μη τυπικής εκπαίδευσης−Κολλεγίου.

9. Την υπ’ αριθμ. 92786/ΙΑ/27−7−2010 (ΦΕΚ 1248 Β΄) ισχύ−
ουσα νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης.

10. Την υπ’ αριθμ. 59820/ΙΑ/29−4−2013 αίτηση της εται−
ρείας «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
τις με αρ. 91156/ΙΑ/08−07−2013 και 96501/ΙΑ/18−7−2013 
συμπληρωματικές αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές 
δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Κολλεγίου.

11. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «Κολ−
λέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN», στην εταιρεία «ΚΟΛΛΕ−
ΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και 
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο−
μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότησή του υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ450/38668/3534 (3)
Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 

3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 12 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) όπως αντι−

καταστάθηκε με το άρθρο 117 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), 
και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3534/2007.
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2. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του Κανονισμού 3821/85 
του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με 
τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών 
(ΕΕ L 370 της 31/12/1985 σ. 8).

3. Το άρθρο 19 του Κανονισμού αριθ. 561/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για 
την τροποποίηση των Κανονισμών αριθ. 3821/85 και αριθ. 
2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση 
του Κανονισμού αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ. L 102 
της 11/04/2006 σ. 1−14).

4. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

5. Την υπ’ αρ. 329/3−7−2013 (Β΄ 1655) κοινή απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δι−
κτύων για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.

6. Την ανάγκη να οριστούν αποτελεσματικές και ανα−
λογικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της νομοθεσίας 
για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών και τη 
συσκευή ελέγχου.

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

Άρθρο 1

Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στους Κανονισμούς 3821/85 και 561/2006 και 
τα παραρτήματά τους.

Άρθρο 2

1. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν για 
τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς από τον Κανονισμό 
3821/85 και τον Κανονισμό 561/2006 και η κατάταξη των 
παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητα τους είναι αυτές 
που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος της 
παρούσας. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με 
τη σοβαρότητα τους στις εξής κατηγορίες: πολύ σοβαρή 
παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

2. Η περιγραφή των παραβάσεων στο παράρτημα της 
παρούσας συμπληρώνεται από τα άρθρα των Κανονι−
σμών 3821/85 και 561/2006 που περιέχουν τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις.

Άρθρο 3 
Διοικητικά πρόστιμα

Για τις παραβάσεις των Κανονισμών 561/2006 και 
3821/85 που προβλέπονται στο παράρτημα της παρού−
σας επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα:

(α) Πολύ σοβαρή παράβαση (ΠΣΠ): Επιβάλλεται στην 
επιχείρηση πρόστιμο διακοσίων είκοσι (220) ευρώ και στον 
οδηγό πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ, πλην των παραβάσεων 
με αριθμούς I1, Ι2, Ι3, Ζ7 και Ζ8, για τις οποίες επιβάλλεται 
στην επιχείρηση πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και 
στον οδηγό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και της 
παράβασης με αριθμό ΣΤ1 για την οποία επιβάλλεται στην 
επιχείρηση πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και 
στον οδηγό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

(β) Σοβαρή παράβαση (ΣΠ): Επιβάλλεται στην επιχείρη−
ση πρόστιμο διακοσίων δέκα (210) ευρώ και στον οδηγό 
πρόστιμο πενήντα πέντε (55) ευρώ

(γ) Ελαφρά παράβαση (ΕΠ): Επιβάλλεται στην επιχεί−
ρηση πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ και στον οδηγό 
πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 4

1. Για τις παραβάσεις με αριθμούς Ε1, Z1, Ζ6, Z10 και 
ΙΑ1 επιβάλλεται πρόστιμο μόνο στην επιχείρηση. Για τις 
παραβάσεις με αριθμούς I1 και Ι2 επιβάλλεται πρόστι−
μο πάντοτε στην επιχείρηση και επιπλέον στον οδηγό 
όταν η παράνομη πράξη αφορά τα φύλλα καταγραφής, 
την κάρτα οδηγού, τις χειρόγραφες καταγραφές ή τα 
εκτυπώματα αυτού του οδηγού. Για τις υπόλοιπες πα−
ραβάσεις της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο τόσο 
στην επιχείρηση όσο και στον οδηγό.

2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημά−
των τους επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο που αφορά 
την επιχείρηση.

Άρθρο 5 
Συρροή παραβάσεων

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, το όργανο ελέγ−
χου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και καταλογίζει συ−
νολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από 
το πρόστιμο που προβλέπεται για την μια σοβαρότερη 
παράβαση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που 
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου 
των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες συ−
ντρέχουσες παραβάσεις.

Άρθρο 6 
Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος

Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται 
ως διοικητικό μέτρο για την εξασφάλιση καταβολής του 
προστίμου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώθηκε πα−
ράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 8 του ν. 
3446/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 7 
Υποτροπή του οδηγού

Εάν οδηγός διαπράξει καθ’ υποτροπή πολύ σοβαρή 
παράβαση από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της 
παρούσας, αφαιρείται η άδεια οδήγησης ως ποινή για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Η άδεια οδήγησης 
επιστρέφεται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστή−
ματος της ποινής αφαίρεσης. Εάν ο οδηγός διαπράξει 
καθ’ υποτροπή περισσότερες από μια πολύ σοβαρές 
παραβάσεις, η ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης 
επιβάλλεται μόνο μια φορά.

Άρθρο 8 
Διοικητικές προσφυγές

Κατά των πράξεων καταλογισμού των παραβάσεων της 
παρούσας ασκούνται οι διοικητικές προσφυγές του άρ−
θρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 9

Η απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης με αριθμό Φ450/51477/5520/2011 (Β΄ 2687) καταργείται.

Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

α) Παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 
ΠΣΠ =Πολύ σοβαρή παράβαση / ΣΠ = σοβαρή παράβαση / ΕΠ = Ελαφρά παράβαση

Α/Α Νομική βάση Παράβαση
Βαθμός σοβαρότητας
ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ

A Προσωπικό
A1 Άρθρο 5.1 Παράβαση ελάχιστης ηλικίας για τους ελεγκτές X
B Περίοδοι οδήγησης

B1

Άρθρο 6.1

Υπέρβαση ημερήσιου χρόνου 
οδήγησης 9 ωρών, εφ’ όσον 
δεν επιτρέπεται η παράταση 

μέχρι 10 ώρες

9 έως 10 ώρες οδήγησης X

B2 10 έως 11 ώρες
οδήγησης X

B3 Πλέον των 11 ωρών
οδήγησης X

B4
Υπέρβαση του ημερήσιου χρό−

νου οδήγησης 10 ωρών, εφ’ 
όσον επιτρέπεται η παράταση

10 έως 11 ώρες
οδήγησης X

B5 11 έως 12 ώρες
οδήγησης X

B6 Πλέον των 12 ωρών
οδήγησης X

B7

Άρθρο 6.2 Υπέρβαση του εβδομαδιαίου 
χρόνου  οδήγησης

56 έως 60 ώρες
οδήγησης X

B8 60 έως 70 ώρες
οδήγησης X

B9 Πλέον των 70 ωρών
οδήγησης X

B10

Άρθρο 6.3
Υπέρβαση συνολικού χρόνου 
οδήγησης κατά τη διάρκεια 
δύο διαδοχικών εβδομάδων

90 έως 100 ώρες
οδήγησης X

B11
100 έως 

112 ώρες 30 λεπτά
οδήγησης

X

B12
Πλέον των 

112 ωρών 30 λεπτών
οδήγησης

X

Γ Διαλείμματα

Γ1

Άρθρο 7 Υπέρβαση αδιάλειπτου χρό−
νου  οδήγησης

4 ώρες 30 λεπτά 
έως 5 ώρες
οδήγησης

X

Γ2 5 έως 6 ώρες
οδήγησης X

Γ3 Πλέον των 6 ωρών
οδήγησης X
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Δ Περίοδοι ανάπαυσης
Δ1

Άρθρο 8.2

Ημερήσια περίοδος ανάπαυ−
σης ανεπαρκής, μικρότερη 

από 11 ώρες, εφ’ όσον δεν επι−
τρέπεται μειωμένη περίοδος 

ημερήσιας ανάπαυσης

10 έως 11 ώρες ανάπαυσης X

Δ2
8 ώρες 30 λεπτά 

έως 10 ώρες
ανάπαυσης

X

Δ3
Ανάπαυση 

μικρότερη από 
8 ώρες 30 λεπτά

X

Δ4
Ημερήσια περίοδος ανάπαυ−
σης ανεπαρκής, μικρότερη 

από 9 ώρες, εφ’ όσον επιτρέ−
πεται μείωση

8 έως 9 ώρες ανάπαυσης X

Δ5 7 έως 8 ώρες
ανάπαυσης X

Δ6 Ανάπαυση 
μικρότερη από 7 ώρες X

Δ7
Κατανομή περιόδου ημερήσι−
ας ανάπαυσης ανεπαρκής, μι−
κρότερη από 3 ώρες + 9 ώρες

3 ώρες + 8 έως 9 ώρες
ανάπαυσης X

Δ8 3 ώρες + 7 έως 8 ώρες
ανάπαυσης X

Δ9 3 ώρες + λιγότερο από 7 
ώρες ανάπαυσης X

Δ10

Άρθρο 8.5

Περίοδος ημερήσιας ανάπαυ−
σης ανεπαρκής, μικρότερη 
από 9 ώρες, για πολυμελές 

πλήρωμα 

8 έως 9 ώρες
ανάπαυσης X

Δ11 7 έως 8 ώρες
ανάπαυσης X

Δ12 Ανάπαυση μικρότερη από 
7 ώρες X

Δ13

Άρθρο 8.6

Μειωμένη εβδομαδιαία περί−
οδος ανάπαυσης ανεπαρκής, 

μικρότερη 
από 24 ώρες

22 έως 24 ώρες 
ανάπαυσης X

Δ14 20 έως 22 ώρες
ανάπαυσης X

Δ15 Ανάπαυση μικρότερη από 
20 ώρες X

Δ16 Εβδομαδιαία περίοδος ανά−
παυσης ανεπαρκής, μικρότερη 

από 45 ώρες, εφ’ όσον δεν 
επιτρέπεται μειωμένη περίο−
δος εβδομαδιαίας ανάπαυσης

42 έως 45 ώρες ανάπαυ−
σης X

Δ17 36 έως 42 ώρες
ανάπαυσης X

Δ18 Ανάπαυση μικρότερη από 
36 ώρες X

E Τύποι πληρωμής

Ε1 Άρθρο 10.1

Σύνδεση μισθού και διανυό−
μενης απόστασης ή μεταφε−
ρόμενης ποσότητας εμπορευ−

μάτων

X
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Α/Α Νομική βάση Παράβαση
Βαθμός σοβαρότητας

ΠΣΠ ΣΠ ΕΠ
ΣΤ Εγκατάσταση συσκευής ελέγχου

ΣΤ1 Άρθρο 3.1
Δεν έχει εγκατασταθεί συσκευή ελέγχου ή έχει 

εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται συσκευή ελέγ−
χου μη εγκεκριμένου τύπου

X

Ζ Χρήση συσκευής ελέγχου, κάρτας οδηγού ή φύλλου καταγραφής

Ζ1

Άρθρο 13

Συσκευή ελέγχου που δεν λειτουργεί σωστά  
(για παράδειγμα δεν έχει επιθεωρηθεί, βαθμονομη−

θεί και σφραγιστεί κανονικά)
X

Ζ2
Συσκευή ελέγχου που χρησιμοποιείται αντικανο−
νικά (δεν χρησιμοποιείται έγκυρη κάρτα οδηγού, 

παραβίαση από πρόθεση κλπ)
X

Ζ3
Άρθρο 14.1

Δεν υπάρχουν στο όχημα αρκετά φύλλα καταγραφής X
Ζ4 Υπόδειγμα φύλλου καταγραφής μη εγκεκριμένο X
Ζ5 Δεν υπάρχει στο όχημα αρκετό χαρτί για εκτυπώματα X

Ζ6 Άρθρο 14.2
Η επιχείρηση δεν τηρεί φύλλα καταγραφής, εκτυ−

πώματα και δεδομένα τηλεφόρτωσης από την κάρ−
τα οδηγού για ένα έτος

X

Ζ7 Άρθρο 14.4 Ο οδηγός κατέχει περισσότερες από μια ισχύουσες 
κάρτες οδηγού X

Ζ8 Άρθρο 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είναι η κάρτα 
του ίδιου του οδηγού X

Ζ9 Άρθρο 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού ελαττωματικής ή της οποί−
ας η ισχύς έχει λήξει X

Ζ10 Άρθρο 14.5
Καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα δεδομένα της 
συσκευής ελέγχου που δεν καλύπτουν τουλάχιστον 

365 ημέρες
X

Ζ11

Άρθρο 15.1

Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων ή καρτών 
οδηγού και αναγνώσιμα δεδομένα X

Ζ12 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων ή καρτών 
οδηγού και δυσανάγνωστα δεδομένα X

Ζ13

Παράλειψη υποβολής εντός επτά ημερολογιακών 
ημερών αίτησης αντικατάστασης για κάρτα οδηγού 
φθαρμένη, που λειτουργεί πλημμελώς ή έχει χαθεί 

ή έχει κλαπεί

X

Ζ14

Άρθρο 15.2

Μη ορθή χρήση φύλλων καταγραφής/ 
καρτών οδηγού X

Ζ15
Αναρμόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, με 

επίπτωση στην καταγραφή 
σχετικών δεδομένων

X

Ζ16 Αναρμόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, 
χωρίς επίπτωση σε καταγραφόμενα δεδομένα X

Ζ17

Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για 
την κάλυψη περιόδου μακρότερης από την προβλε−

πόμενη για αυτά, χωρίς όμως 
απώλεια δεδομένων

X

Ζ18

Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για 
την κάλυψη περιόδου μακρότερης από την προβλε−

πόμενη για αυτά, με
απώλεια δεδομένων

X

Ζ19 Δεν έγινε χειρόγραφη καταχώριση 
όταν αυτό απαιτείται X

Ζ20
Δεν χρησιμοποιήθηκε σωστό φύλλο ή κάρτα οδη−
γού ή δεν χρησιμοποιήθηκε στη σωστή υποδοχή 

(πολλαπλή επάνδρωση)
X
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Ζ21
Άρθρο 15.3

Η ώρα που έχει καταγραφεί στο φύλλο δεν συμ−
φωνεί με την επίσημη ώρα της χώρας ταξινόμησης 

του οχήματος
X

Ζ22 Μη ορθή χρήση του μηχανισμού μεταγωγής X
Η Συμπλήρωση πληροφοριών
Η1

Άρθρο 15.5

Λείπει το επώνυμο στο φύλλο καταγραφής X
Η2 Λείπει το όνομα στο φύλλο καταγραφής X

Η3 Λείπει η ημερομηνία έναρξης ή τέλους 
χρήσης του φύλλου X

Η4 Λείπει ο τόπος έναρξης ή τέλους 
χρήσης του φύλλου X

Η5 Λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας 
στο φύλλο καταγραφής X

Η6 Λείπει η ένδειξη (έναρξη) του μετρητή απόστασης 
στο φύλλο καταγραφής X

Η7 Λείπει η ένδειξη (τέλος) του μετρητή απόστασης 
στο φύλλο καταγραφής X

Η8 Λείπει η ώρα αλλαγής οχήματος 
στο φύλλο καταγραφής X

Η9 Άρθρο 15.5.α Δεν έχει εισαχθεί το σύμβολο χώρας στη συσκευή 
ελέγχου X

Θ Παροχή στοιχείων
Θ1 Άρθρο 15.7 Άρνηση για διενέργεια ελέγχου X

Θ2

Άρθρο 15.7

Αδυναμία παρουσίασης εγγραφών της διανυόμενης 
ημέρας X

Θ3 Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών των προηγούμε−
νων 28 ημερών X

Θ4 Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών της κάρτας οδη−
γού, εφ' όσον ο οδηγός κατέχει κάρτα X

Θ5
Αδυναμία προσκόμισης χειρόγραφων καταγραφών 
και εκτυπωμάτων της διανυόμενης ημέρας και των 

προηγούμενων 28 ημερών
X

Θ6 Αδυναμία προσκόμισης κάρτας οδηγού X

Θ7 Αδυναμία προσκόμισης εκτυπωμάτων της διανυό−
μενης ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών X

Ι Απάτη

Ι1

Άρθρο 15.8

Πλαστογραφία, αφαίρεση, καταστροφή δεδομένων 
καταχωρημένων σε φύλλα καταγραφής, αποθηκευ−
μένων στη συσκευή ελέγχου ή στην κάρτα οδηγού 

ή  εκτυπωμάτων από τη συσκευή ελέγχου

X

Ι2

Επέμβαση στη συσκευή ελέγχου, στο φύλλο κατα−
γραφής ή στην κάρτα οδηγού, που μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα την παραποίηση δεδομένων ή/και 

πληροφοριών εκτυπωμάτων

X

Ι3

Ύπαρξη στο όχημα συσκευής επέμβασης (διακό−
πτης/καλώδιο κλπ) που θα ήταν δυνατό να χρη−

σιμοποιηθεί για την παραποίηση δεδομένων ή/και 
πληροφοριών εκτυπωμάτων

X

ΙΑ Βλάβες
ΙΑ1

Άρθρο 16.1
Επισκευή από μη εγκεκριμένο συνεργείο ή τεχνίτη X

ΙΑ2 Δεν έχει επισκευαστεί καθ' οδόν X
ΙΒ Χειρόγραφες καταγραφές σε εκτυπώματα
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ΙΒ1

Άρθρο 16.2

Ο οδηγός δεν έχει σημειώσει όλες τις πληροφορί−
ες για τις χρονικές περιόδους όταν 
η συσκευή ελέγχου δεν λειτουργεί 

ή λειτουργεί πλημμελώς

X

ΙΒ2
Λείπει ο αριθμός κάρτας οδηγού ή/και το όνομα ή/

και ο αριθμός αδείας οδήγησης στο προσωρινό 
φύλλο

X

ΙΒ3 Λείπει η υπογραφή στο προσωρινό φύλλο X

ΙΒ4 Άρθρο 16.3

Απώλεια ή κλοπή κάρτας οδηγού δεν έχει δηλωθεί 
κατά τα προβλεπόμενα στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλους όπου 
έλαβε χώρα η κλοπή

X

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 71017οικ. (4)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία 

«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67/τ. Α’/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 /τ. Α’/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67/τ. Α’/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 
21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997) και έχει συ−
μπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275/τ. Α’/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει προστε−
θεί με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 
165/τ. Α’/30−6−2003).

5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575/τ. Β’/28−11−2001).

6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8) Την υπ’ αριθμ. 1827/22−4−2013 (ΦΕΚ 1023/τ. Β’/25−4−
2013) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ανάθεση μελέτης.

9) Το υπ’ αριθμ. 71852/8−7−2013 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η μελέτη του έργου.

10) Το υπ’ αριθμ. Ε/18404/22−7−2013 έγγραφο της «ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με το οποίο μας διαβιβά−
στηκε συνοπτική Τεχνική Περιγραφή, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Συ−
μπληρωματικά μέτρα ασφαλείας στους χώρους προαυ−
λισμού της δικαστικής Φυλακής Ανδρών Κορυδαλλού, 
για την αποτροπή από αέρος αποδράσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 71018 οικ. (5)

Ανάθεση έργου στην Εταιρεία 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67/τ. Α’/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/τ. Α’/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67/τ. Α’/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
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ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 
21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997) και έχει συ−
μπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275/τ. Α’/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει προστε−
θεί με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 
165/τ. Α’/30−6−2003).

5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575/τ. Β΄/28−11−2001).

6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8) Το υπ’ αριθμ. 84172/29−10−2012 έγγραφο του ΣΕΕΚΚ.
9) Το υπ’ αριθμ. 71439/14−6−2013 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
10) Το υπ’ αριθμ. 55815/18−6−2013 έγγραφο της Γενικής 

Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

11) Το υπ’ αριθμ. Ε/1840 5/22−7−2013 έγγραφο της «ΘΕ−
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με το οποίο μας διαβιβά−
στηκε συνοπτική Τεχνική Περιγραφή, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου «Υπερύψωση του εξωτερικού μαντρότοιχου του 
Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 71019 οικ. (6)

    Ανάθεση έργων στην Εταιρεία 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67/τ. Α’/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/τ. Α’/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 
του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 
21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/τ. Α’/1−9−1997) και έχει συ−
μπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275/τ. Α’/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/τ. Α’/4−6−1996) όπως έχει προστε−
θεί με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 
165/τ. Α’/30−6−2003).

5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 
1575/τ. Β΄/28−11−2001).

6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8) Το υπ’ αριθμ. Ε/18406/22−7−2013 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
συνοπτική Τεχνική Περιγραφή, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τη:

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των 
έργων

1) Αποκατάσταση ζημιών από την εξέγερση του Μαρ−
τίου 2013 και

2) Επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας και μέριμνα 
για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο 
Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 17955 (7)
    Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχεια−

κών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέ−
ρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43/τ. Α’), 
όπως ισχύει. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/τ. Α’) «Ανάπτυξη Ιαματι−

κού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 36 παρ. 3 αυτού.

2. Τον ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118/τ. Α’) «Ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 
5 του άρθρου 6 αυτού.

3. Toν ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/ 
τ. Α’), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/τ. Α’).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α’).

6. Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. 
141/τ. Α’), όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». (Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α’).

8. Το π.δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυ−
μάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές 
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προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ 43/τ. Α’), όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 12403/25.07.2007 (ΦΕΚ 1441/τ. Β΄), 
14423/05.08.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1711) και 15291/27.08.2009 (ΦΕΚ 
1842/τ. Β΄) αποφάσεις Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

Ι. Την τροποποίηση των τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/τ. Α’) «Κατάταξη 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα 
αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», (ΦΕΚ 43/ 
τ. Α’) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Οι περιπτώσεις 4 και 6 του πίνακα της παραγράφου 
Ι1.γ του υποκεφαλαίου Α του δεύτερου κεφαλαίου του 
Παραρτήματος Α΄ καταργούνται. 

2. Στο υποκεφάλαιο Δ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ−
ΣΕΩΝ του κεφαλαίου τρίτου του Παραρτήματος Α ο 
συμβολισμός «ΝΑΙ» αντικαθίσταται από τον συμβολισμό 
«ΠΡ» και η φράση «ελάχιστο εμβαδόν 200,00 μ2 για τα 
ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι» διαγράφεται.

3. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του κεφαλαίου 
τρίτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων 
ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το 
κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι 
κοντά στο κρεβάτι».

4. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου τρίτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε 
κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου 
ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο 
βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION». 

5. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου τέταρτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων 
ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το 
κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι 
κοντά στο κρεβάτι».

6. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου τέταρτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι 
κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντί−
στοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION». 

7. Στο υποκεφάλαιο Δ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ−
ΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, ο 
συμβολισμός «ΝΑΙ» αντικαθίσταται από τον συμβολισμό 
«ΠΡ» και η φράση «Ελάχιστο εμβαδόν 200,00 τ.μ. για τα 
ξενοδοχεία 5* της περιοχής Ι» διαγράφεται. 

8. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων 
ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το 
κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι 
κοντά στο κρεβάτι».

9. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου Πέμπτου του Παραρτήματος Α, στην παρ. ΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι 
κινδύνου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντί−
στοιχο βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION».

10. Στο υποκεφάλαιο Δ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ−
ΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Έκτου του Παραρτήματος Α η 
φράση: «εκτός από τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων τάξης Πολυτελείας που βρίσκονται σε 
ΠΕΡΙΟΧΗ Ι» διαγράφεται. 

11. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου έκτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης μεταξύ δωματίων 
ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων και της RECEPTION. Το 
κουμπί ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης να είναι 
κοντά στο κρεβάτι».

12. Στο υποκεφάλαιο Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Κεφαλαί−
ου έκτου του Παραρτήματος Α στην παρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ το εδάφιο ε1 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε 
κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα κουδούνι κινδύνου 
ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης με αντίστοιχο 
βομβητή στα OFFICE και στη RECEPTION».

13. Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 12 της παρ. 3, αντικα−
θίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρε−
βάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης 
άμεσης ανάγκης».

14. Στο κεφάλαιο Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 4 αντικαθί−
σταται από την πρόταση «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή 
σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα».

15. Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του 
Παραρτήματος Β, το εδάφιο 12 της παρ. 3 αντικαθίστα−
ται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή 
στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή σήμανσης άμεσης 
ανάγκης». 

16. Στο κεφάλαιο Β ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ του 
Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 4 αντικαθίστα−
ται από την πρόταση «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή 
σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα».

17. Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕ−
ΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος Β, στο τέλος 
της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο 12 ως εξής: «Κουδούνι 
κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή 
ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης».

18. Στο κεφάλαιο Γ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕ−
ΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 
10 της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύ−
νου ή συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα».

19. Στο κεφάλαιο Δ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
& ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 
3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου δίπλα 
στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή 
σήμανσης άμεσης ανάγκης». 

20. Στο κεφάλαιο Δ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
& ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ) του Παραρτήματος Β, το εδάφιο 10 της παρ. 5 
αντικαθίσταται ως εξής: «Κουδούνι κινδύνου ή συσκευή 
σήμανσης άμεσης ανάγκης στο λουτήρα».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄) 
«Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορί−
ες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές 
αυτών», όπως ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 57826 (8)
    Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου 

επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης».

6. Την υπ’ αριθμ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης περί παροχής εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων αυτής.

7. Την υπ’ αριθμ. 7094/28−1−2013 (ΦΕΚ 338/Β΄/19−2−2013) 
απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπο−
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το υπ’ αριθμ. 282851/5320/23−7−2013 έγγραφο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας−Δ/νση Διοίκησης 
σχετικά με τη συμπλήρωση της ανωτέρω απόφασής 
μας με ένα υπάλληλο του κλάδου TE Βιβλιοθηκονόμων 
στη Δ/νση Διοίκησης. Για το συγκεκριμένο υπάλληλο 
υπάρχει απόφαση έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης 
υπηρεσιακών οχημάτων (αριθμ. 107/1050/13−6−2013 από−
φαση Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης) προκειμένου να καλύψει τις 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της ανωτέρω Δ/νσης 
σε μετακινήσεις με υπηρεσιακό IX υπαλλήλων, αιρετών 
σε άλλες Περιφεριακές Ενότητες για συναντήσεις, συνε−
δριάσεις επιτροπών, επίλυση διοικητικών θεμάτων κ.λπ.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
244,5€ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0711/721 του προϋπο−
λογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 7094/28−1−2013 (ΦΕΚ 
338/Β΄/19−2−2013) απόφασή μας, που αφορά στο ανώ−
τατο όριο επιτρεπομένων κατά το έτος 2013 ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ως κατωτέρω:

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Δ/νση Διοίκησης
TE Βιβλιοθηκονόμων 1X25 ημέρες
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 7094/28−1−2013 (ΦΕΚ 

338/Β΄/19−2−2013) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
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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
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