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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1111399/1382/0006Β
(1)
Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του
Τελωνείου Μαυροματίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της
φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2),
όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 265)
β) Του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

γ) του άρθρου 173 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νο−
μαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 117/1994 (Α΄ 89), με το οποίο
συστήθηκε Τελωνείο Β’ Τάξης με τίτλο «Τελωνείο Μαυ−
ροματίου», στο αντίστοιχο σημείο της Ελληνοαλβανικής
Μεθορίου της περιοχής Νομού Θεσπρωτίας
ε) της υπ’ αριθμ. 1102886/1272/0006Β/22.12.2004 από−
φασης «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας
του Τελωνείου Ηγουμενίτσας» (1951/Β΄/30.12.2004)
στ) την ανάγκη εξυπηρέτησης τόσο των διερχομένων
από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο επιβατών όσο και των
διακινουμένων εμπορευμάτων.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α’ 57).
3.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ως χρόνο έναρξης της λειτουργίας του
Τελωνείου Μαυροματίου, περιοχής του Νομού Θεσπρω−
τίας, την 7.30 πρωινή ώρα της 16.1.2006.
Από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα παύουν να
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1102886/1272/0006Β/
22.12.2004 Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρ−
μοδιότητας του Τελωνείου Ηγουμενίτσας», με τις οποίες
επήλθε υπαγωγή στην κατά τόπο (χωρική) αρμοδιότητα
του Τελωνείου αυτού και της περιοχής της κατά τόπον
αρμοδιότητας του Τελωνείου Μαυροματίου, της ιδίας
Νομαρχίας.
2. Η εξυπηρέτηση του εμπορίου και των επιβατών
από το Τελωνείο Μαυροματίου θα γίνεται, καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με την καθ’ ύλη αρμοδιό−
τητα του Τελωνείου αυτού, όπως καθορίζεται από τις
σχετικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. οικ. 49139
(2)
Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των
Υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000» (Α280) και ειδικότερα του άρθρου 4
παρ. 2.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ/Β/527/04).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ/Β/1432/05).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
επί του τακτικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ύψους
923.300 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο
στον προϋπολογισμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ειδ. Φ. 31−110 /
ΚΑΕ ομάδας 0200), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.)
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3199/2003,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων συγκροτείται από τις
ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α. Διεύθυνση Παρακολούθησης
β. Διεύθυνση Προστασίας
γ. Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης
δ. Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων
ε. Γραφείο Γραμματείας
Οι Διευθύνσεις απαρτίζονται από Τμήματα όπως πε−
ριγράφεται στα άρθρα 3−5 της παρούσας.
Άρθρο 2
Διεύθυνση Παρακολούθησης
1. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την οργάνωση και
υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των ποσοτι−
κών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδάτινου πε−
ριβάλλοντος, καθώς και την καταχώρηση, επεξεργασία
και διάχυση των μετρητικών δεδομένων. Αποτελείται
από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Υδρολογίας
β. Τμήμα Ποιότητας Νερού
γ. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παρακολούθησης
αφορούν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται με−
ταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α. Τμήμα Υδρολογίας, το οποίο:
− Μεριμνά για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λει−
τουργία και την συντήρηση του Εθνικού Δικτύου Παρα−
κολούθησης της ποσότητας των Υδάτων.
− Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις υδρολογικές
παρατηρήσεις.
− Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποσότητα των
υδατικών πόρων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδά−
των των Περιφερειών.
− Καταρτίζει υδατικά ισοζύγια ανά λεκάνη απορροής
ποταμού και περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.
− Καταρτίζει στρατηγικά σχέδια για την αντιμετώπιση
των πλημμυρών σε επίπεδο μελετών υποδομής, έργων
και μέτρων προστασίας.
− Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς (Δ/νσεις
ΠΣΕΑ, Πολιτική Προστασία, Εθνικές Επιτροπές) για τη
λήψη προληπτικών μέτρων και την αντιμετώπιση έκτα−
κτων αναγκών, κυρίως σε περιπτώσεις πλημμυρών.
β. Τμήμα Ποιότητας Νερού, το οποίο :
− Μεριμνά για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, και τη
λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της
Ποιότητας των Υδάτων.
− Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα ποιο−
τικών και οικολογικών χαρακτηριστικών των υδάτινων
σωμάτων.
− Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα των
υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των
Περιφερειών
γ. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων, το οποίο :
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης και δι−
αρκούς ενημέρωσης βάσεων δεδομένων στο σύνολο
της χώρας για:
• τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του νερού (Εθνική
Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφο−
ρίας),
• τα ποιοτικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του νε−
ρού (Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος) και
• τα δεδομένα των πηγών ρύπανσης του νερού
− Μεριμνά για την ταχεία και ευρεία διάχυση των
δεδομένων στους ενδιαφερόμενους.
− Οργανώνει και διαχειρίζεται Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υδάτων.
Άρθρο 3
Διεύθυνση Προστασίας
1. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προστασία, ανα−
βάθμιση και αποκατάσταση των υδάτινων σωμάτων στο
πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των
συναφών Κοινοτικών οδηγιών, και της εθνικής νομοθε−
σίας καθώς και τη χάραξη πολιτικής για την επίτευξη
των ανωτέρω στόχων. Αποτελείται από τα παρακάτω
τμήματα :
α. Τμήμα Αξιολόγησης Κατάστασης
β. Τμήμα Μέτρων Προστασίας
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γ. Τμήμα Αντιρρύπανσης
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας αφο−
ρούν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ
των τμημάτων της ως εξής :
α. Τμήμα Αξιολόγησης Κατάστασης, το οποίο:
− Παρακολουθεί την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/
ΕΚ και της συναφούς με την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας καθώς
και των διεθνών συμβάσεων.
− Για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού συντάσσει εκ−
θέσεις των χαρακτηριστικών της, των επιβαλλομένων
πιέσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστη−
ριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των
υπόγειων υδάτων.
− Συντάσσει τις σχετικές με την προστασία του υδά−
τινου περιβάλλοντος εκθέσεις που υποβάλλονται στην
ΕΕ και την Ετήσια Έκθεση προς την Εθνική Επιτροπή
Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3199/2003.
− Καταρτίζει και υποβάλλει τις εκθέσεις που απαιτού−
νται για την ενημέρωση του Θεματικού Κέντρου για
τα Νερά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(Ε.Ο.Π.).
β. Τμήμα Μέτρων Προστασίας, το οποίο:
− Φροντίζει για την προστασία, αναβάθμιση και απο−
κατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών
υδάτων, καθώς και των τεχνητών και των ιδιαιτέρως
τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την
επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων
και καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής
κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών
και των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστη−
μάτων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που επιτρέπει
η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
− Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας καταρτίζει
τα εθνικά μακροχρόνια και μεσοχρόνια προγράμμα−
τα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος της χώ−
ρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή
τους.
− Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων
Περιοχών
− Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την
προστασία των υδάτων.
− Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φο−
ρείς για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία των
υδάτων.
γ. Τμήμα Αντιρρύπανσης, το οποίο:
− Συντάσσει και παρακολουθεί προγράμματα έργων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μέτρων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης
ρύπανσης των νερών και παρακολουθεί την εφαρμογή
των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών, των Διεθνών συμ−
βάσεων και της Εθνικής νομοθεσίας.
− Τηρεί μητρώο των βασικών έργων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας που στοχεύουν στην προστασία του υδά−
τινου περιβάλλοντος
Άρθρο 4
Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης
1. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη χάραξη και υπο−
στήριξη της πολιτικής για τους υδατικούς πόρους της
χώρας, καθώς και για την επικοινωνιακή υποστήριξη
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της πολιτικής αυτής. Αποτελείται από τα παρακάτω
τμήματα :
α. Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων
β. Τμήμα Ελέγχου και Χρήσεων Νερού
γ. Τμήμα Διεθνών, Διϋπουργικών, Περιφερειακών Θε−
μάτων και Ενημέρωσης
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης και
Ανάπτυξης αφορούν τα παρακάτω θέματα που κατανέ−
μονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής :
α. Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, το οποίο:
− Έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού των
σημαντικών αναπτυξιακών έργων υδατικών πόρων ανά
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού καθώς και στο
σύνολο της χώρας.
− Καταρτίζει και λειτουργεί μητρώο των βασικών ανα−
πτυξιακών έργων των υδατικών πόρων.
β. Τμήμα Ελέγχου και Χρήσεων Νερού, το οποίο:
− Προσδιορίζει και κατανέμει τις ποσότητες νερού
στις διάφορες χρήσεις, συντονίζοντας τις υπηρεσίες
και τους κρατικούς φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά
στη χρήση των υδάτων.
− Καταρτίζει ισοζύγια προσφοράς − ζήτησης νερού
ανά περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.
− Εποπτεύει τα έργα χρήσης νερού, τόσο τα υφιστά−
μενα ως προς την επάρκεια και διαχείρισή τους, όσο και
τα προτεινόμενα ως προς τον προγραμματισμό τους,
τηρώντας σχετικό μητρώο.
γ. Τμήμα Διεθνών, Διϋπουργικών, Περιφερειακών Θε−
μάτων και Ενημέρωσης, το οποίο :
− Μεριμνά για το συντονισμό των Διευθύνσεων Υδάτων
των Περιφερειών και παρέχει οδηγίες για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους.
− Μεριμνά για το συντονισμό των σχετικών Διευθύν−
σεων των λοιπών Υπουργείων.
− Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνι−
κών θέσεων για την κατάρτιση διεθνών συμβάσεων για
θέματα διαχείρισης διακρατικών υδάτων.
− Μεριμνά για την εκπροσώπηση στα αρμόδια Κοινοτι−
κά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση
των υδάτων.
− Μεριμνά για την πληροφόρηση των ενδιαφερομέ−
νων και την προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη
διαμόρφωση των προγραμμάτων προστασίας και δια−
χείρισης του νερού.
− Σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοι−
νού για θέματα πληροφόρησης και προώθησης συμμε−
τοχικών διαδικασιών.
Άρθρο 5
Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων
Το Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων, είναι
αρμόδιο για τη νομική, οικονομική υποστήριξη τόσο της
Κ.Υ.Υ. όσο και των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερει−
ών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
− Παρέχει στην Κ.Υ.Υ. νομική υποστήριξη σε θέματα
εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και ειδικότε−
ρα:
• ελέγχου της ορθής εφαρμογής του νομικού πλαι−
σίου,
• προώθησης των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων
και νομοθετικών ρυθμίσεων,
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• νομικού ελέγχου διαφόρων πράξεων,
•κατάρτισης και εφαρμογής διεθνών συμβάσεων για
τη διαχείριση και προστασία των διακρατικών υδά−
των.
− Εκπονεί μελέτες οικονομικής ανάλυσης, κοστολόγη−
σης και τιμολόγησης των υδάτων και των χρήσεών τους
και διαμορφώνει την αντίστοιχη πολιτική, όπως και την
πολιτική προστίμων.
− Εισηγείται τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και
τιμολόγησης των υδάτων και παρακολουθεί την τήρησή
τους σύμφωνα με τα προγράμματα προστασίας και
διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας.
Άρθρο 6
Γραφείο Γραμματείας
Το Γραφείο Γραμματείας έχει την επιμέλεια της αλ−
ληλογραφίας του Ειδικού Γραμματέα της Κ.Υ.Υ. και της
τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώ−
νει την επικοινωνία του με τους πολίτες, υποστηρίζει
τον Ειδικό Γραμματέα στη σύνθεση των απόψεων και
τη διαμόρφωση εισηγήσεων και αποφάσεων και γενι−
κά επικουρεί τον Ειδικό Γραμματέα στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Άρθρο 7
Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών
Το Τμήμα Νερών της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδι−
ασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που είχε συσταθεί με το άρθρο
2 του π/δτος 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (19Α/88) και
το Τμήμα Υδρολογίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
της Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που είχε
συσταθεί με το άρθρο 11 του π/δτος 69/1988 «Οργανι−
σμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων»(28Α/88)
καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος και οι
αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στην Κεντρική Υπη−
ρεσία Υδάτων.
Άρθρο 8
Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
1. Η στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων γί−
νεται με μόνιμο προσωπικό και με προσωπικό με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου.
2. Ο αριθμός των θέσεων μονίμου προσωπικού της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων ανέρχεται σε 56 και δια−
κρίνεται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Κατηγορία/
Κλάδος
ΠΕ/Μηχανικών (Χημικών Μηχ.,
Πολιτικών Μηχ., Αγρονόμων −
Τοπογράφων Μηχ., Μεταλλειολόγων
Μηχ., Μηχ. Περιβάλλοντος)
ΠΕ/Γεωτεχνικών (Γεωλόγοι,
Γεωπόνοι, Δασολόγοι)
ΠΕ/Περιβάλλοντος (σύμφωνα
με Π.Δ. 347/2003)
ΠΕ/Οικονομολόγων
ΠΕ/Πληροφορικής

Αριθμός Αριθμός
θέσεων θέσεων
κλάδου κατηγορίας

14
4
11
2
2

ΠΕ/Νομικών
2
ΠΕ/ΜΜΕ
1
36
ΤΕ/Μηχανικών
6
6
ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων
4
ΔΕ/Τεχνικών
2
ΔΕ/Προσωπικού Η/Υ
3
9
ΥΕ/ Επιμελητών
3
ΥΕ/ Προσωπικού Καθαριότητας
2
5
Σύνολο
56
56
Τα προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις καθο−
ρίζονται από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/01, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/03) και ισχύ−
ει κάθε φορά.
Άρθρο 9
Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων
1. Στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, όπως ορίζει
ο ν. 3260/2004, από τους ακόλουθους κλάδους:
• Διεύθυνση Παρακολούθησης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος
• Διεύθυνση Προστασίας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περι−
βάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών
• Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης: ΠΕ Μηχα−
νικών
Για την τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέση Προϊστα−
μένων Διευθύνσεων συνεκτιμώνται τα προσόντα της
γνώσης ξένης γλώσσας, του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και της εμπειρίας σε αντικείμενο σχετικό με
αυτό της Διεύθυνσης.
2. Στις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων προΐστανται υπάλληλοι της κατη−
γορίας ΠΕ, όπως ορίζει ο ν. 3260/2004 από τους ακό−
λουθους κλάδους:
• Τμήμα Υδρολογίας: ΠΕ Μηχανικών
• Τμήμα Ποιότητας Νερού: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πε−
ριβάλλοντος
• Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Πληροφορικής ή ΠΕ Μαθηματικών
• Τμήμα Αξιολόγησης Κατάστασης: ΠΕ Μηχανικών ή
ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος
• Τμήμα Μέτρων Προστασίας: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Περιβάλλοντος
• Τμήμα Αντιρρύπανσης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περι−
βάλλοντος
• Τμήμα Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων: ΠΕ Μηχανι−
κών
• Τμήμα Ελέγχου και Χρήσεων Νερού: ΠΕ Μηχανικών
ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος
• Τμήμα Διεθνών, Διϋπουργικών, Περιφερειακών Θε−
μάτων και Ενημέρωσης: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε−
χνικών ή ΠΕ Πληροφορικής
• Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Θεμάτων :ΠΕ Νομι−
κών ή ΠΕ Οικονομικών
• Γραμματεία: ΠΕ Μηχανικών/Περιβάλλοντος
Για την τοποθέτηση υπαλλήλων σε καθεμιά από τις
παραπάνω θέσεις προϊσταμένων συνεκτιμώνται τα προ−
σόντα της καλής γνώσης ξένης γλώσσας, του μεταπτυ−
χιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό
της μονάδας και της εμπειρίας σε αντικείμενο σχετικό
με αυτό της μονάδας.
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Άρθρο 10
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, 24 Νοεμβρίου 2005
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Αριθ. 116935
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν από τo
καvovικό ωράριo για απογευματινή εργασία των
υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δ/ρίων της
Χώρας και των Εισαγγελιών αυτών, των Τακτικών
Διοικητικών Δ/ρίων μέχρι 31.12.2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθ. ΔΥ7α/90088/Φ0/3
(3)
Εθελοντική Εισφορά της Ελλάδας στην Ομάδα Υγείας
του Ο.Ο.Σ.Α. για τα έτη 2005−2006.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
– ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. To π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000 τ.Α΄) «περί οργανισμού
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2. Το ν. 2362 (Φ.Ε.Κ. 247/95 τ.Α΄) περί Κωδικός Δημοσίου
Λογιστικού.
3. Το ν. 2412 (Φ.Ε.Κ. 123/96 τ.Α΄) περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερ−
νητικά όργανα, που τροποποίησε το από ν.δ. 932/1971
(Φ.Ε.Κ. 141/71 τ.Α΄) περί εκούσιων συνεισφορών της Ελ−
λάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται ετήσια δαπάνη για δύο χρόνια (2005−2006) ύψους
7.500 ΕΥΡΩ κατ’ έτος και η οποία θα καλύπτεται από
τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα εγγράφονται στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας, την καταβολή
ύψους 15.000 ΕΥΡΩ που αφορά εθελοντική εισφορά για
χρονική διάρκεια δύο ετών (2005−2006) από την Τράπεζα
της Ελλάδος για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα για την
εθελοντική εισφορά της Ελλάδας στην Ομάδα Υγείας
του Ο.Ο.Σ.Α. στο πρόγραμμα με τίτλο «Δείκτες Ποιότη−
τας της Υγειονομικής Περίθαλψης».
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης Φ 210 ΚΑΕ 2614.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις τoυ v. 745/1978 αρ.7 όπως αvτικαστάθηκε
με τo αρ. 5 του v. 1041/1988, τo αρ. 18 του v. 2470/1997
όπως αvτικαστάθηκε με τo αρ. 15 τoυ v. 2592/1998.
3. Το γεγovός ότι, α) μετά την ψήφιση του ν. 3160/2003
«επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» περιορίστηκε ο αριθμός των αναβολών των δικών
σε δύο, με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις να επεκτείνο−
νται και πέραν της λήξης του εργασιακού ωραρίου και
β) η αύξηση της εγκληματικότητας και η αύξηση της
δικαστηριακής ύλης, επισώρευσαν μεγάλη εκκρεμότητα
στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, με συνέπεια τη
σοβαρή δυσλειτουργία τους και τις γνωστές καθυστε−
ρήσεις στην έκδοση των αποφάσεων και την καθαρο−
γραφή τους.
4. Τo γεγovός ότι από την παρoύσα απόφαση
πρoκαλείται δαπάvη 270.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του
ειδικού φορέα 17−210 και ΚΑΕ 0511 στov oπoίo οι εγγε−
γραμμένες πιστώσεις επαρκoύv.
5. Την υπ’ αριθμ. 170062/57357/16.11.2005 απόφαση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία αυξή−
θηκε το ποσοστό διάθεσης.
5. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004
τ. Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δι−
καιοσύνης στο Γεν. Γραμματέα, στους Γεν. Δ/ντές
κ.λ.π.», αποφασίζουμε:
Εγκρίvoυμε την υπερωριακή απασχόληση των δικ.
υπαλλήλων (μονίμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου)
του υπηρετούν στα Δικαστήρια της χώρας (Πολιτικά,
Ποινικά,Διοικητικά) και στις Εισαγγελίες αυτών, για το
χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2005.
Άρειος Πάγος
1500 ώρες
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
700 ώρες
Εφετείο Αθηνών
3000 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
2000 ώρες
Πρωτοδικείο Αθηνών
16000 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
4000 ώρες
Ειρηνοδικείο Αθηνών
1000 ώρες
Πρωτοδικείο Θηβών
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών
200 ώρες
Εφετείο Δωδεκανήσου
200 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου
100 ώρες
Πρωτοδικείο Ρόδου
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου
200 ώρες
Εφετείο Θεσσαλονίκης
1000 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
700 ώρες
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
3000 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 1000 ώρες
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Πρωτοδικείο Χαλκιδικής
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής
200 ώρες
Εφετείο Κέρκυρας
200 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας
100 ώρες
Πρωτοδικείο Κέρκυρας
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας
200 ώρες
Πρωτοδικείο Λασιθίου
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου
200 ώρες
Πρωτοδικείο Ρεθύμνου
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου
200 ώρες
Εφετείο Λαμίας
200 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Λαμίας
100 ώρες
Πρωτοδικείο Λαμίας
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας
200 ώρες
Εφετείο Καλαμάτας
200 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας
100 ώρες
Πρωτοδικείο Καλαμάτας
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας
200 ώρες
Πρωτοδικείο Ζακύνθου
400 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου
200 ώρες
Εφετείο Πειραιά
1000 ώρες
Εισαγγελία Εφετών Πειραιά
700 ώρες
Πρωτοδικείο Πειραιά
3000 ώρες
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
1000 ώρες
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
1000 ώρες
Δοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
1500 ώρες
1. Ως πρoς τη διαδικασία θα εφαρμoστεί η απόφασή
μας υπ’ αριθμ. 7310/26.4.88.
2. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/803/0022/8.2.1999 εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. ορίζονται οι προϊστάμενοι των δικ. υπηρε−
σιών.
3. Τα δικαιoλoγητικά τα oπoία θα πρέπει vα
υπoβάλλovται στηv Δ/vση Οικovoμικoύ − Τμήμα Α’ τoυ
Υπoυργείoυ Δικαιoσύvης για τo σχετικό έλεγχo και
τηv αvαγvώριση της δαπάvης είvαι τα εξής: 1) κατά−
σταση πληρωμής υπερωριώv εις τριπλoύv, στην οποία
να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πρώτου αναφερόμενου
υπαλλήλου, 2) απόφαση του Γενικού Γραμματέας Υπουρ−
γείου Δικ/vης, 3) απόφαση συγκρότησης συvεργείoυ, 4)
ημερoλόγιo, 5) βεβαίωση ότι δεν εργάσθηκαν σε άλλο
συvεργείo υπερωριών για το ίδιο χρovικό διάστημα,
και 6) υπεύθυνη δήλωση για το εάν είναι ή μη μέτoχoι
του ΜΤΠΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΗΣ
F
Αριθ. Α−61527/6103
(5)
Τροποποίηση του Υπηρεσιακού Οργανισμού της
ΕΘΕΛ Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 6, παρ.15 του ν. 2669/1998 «Οργάνωση
και λειτουργία των αστικών Συγκοινωνιών στην περι−

οχή Αθηνών−Πειραιώς και Περιχώρων» (Α΄ 283), όπως
ισχύει.
β. του άρθρου 1, παρ.4 του ν. 2175/1993 «Οργάνωση
ενιαίου φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στις περιοχές
Αθηνών−Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 211)
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τη υπ’ αριθμ. 23361/2392/30.9.1999 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία
εγκρίθηκε ο Υπηρεσιακός Οργανισμός της ΕΘΕΛ ΑΕ
(Β΄ 1916), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
Α−28233/2069/3.6.2003 (Β΄ 751) και Α−37367/4061/27.9.2005
(Β΄ 1378) όμοιες.
3. Την υπ’ αριθμ. 7687/1994 απόφαση του Νομάρχη
Πειραιά, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥ−
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»
ΕΘΕΛ ΑΕ (ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ 4367/21.7.1994).
4. Την υπ΄αριθμ. 9/15.1.2005 απόφαση του ΔΣ της
ΕΘΕΛ.
5. Την αριθμ. 1419/17.2.2005 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΣΑ.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 16727/18.10.2005 έγγραφο της
ΕΘΕΛ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε το άρθρο 7 «Οργανικές Θέσεις» της
υπ’ αριθμ. 23361/2392/30.9.1999 (Β΄ 1916) απόφασης, ως
εξής:
« Άρθρο 7
Οργανικές Θέσεις
Οι Οργανικές θέσεις ορίζονται ως ακολούθως κατά
κατηγορία προσωπικού:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
333
• Έμμισθοι Δικηγόροι
8
• Διοικητικό Προσωπικό ΠΕ
110
• Διοικητικό Προσωπικό ΤΕ
79
• Δοικητικό Προσωπικό ΔΕ
136
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1154
• Τεχνίτες Αυτοκινήτων
1064
• Τεχνίτες Λοιπών Ειδικοτήτων
50
• Εργάτες
40
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
6698
• Οδηγοί
6174
• Σταθμάρχες−Επόπτες
409
• Πωλητές κομίστρου
115
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
120
ΣΥΝΟΛΟ:
8.305
Ο αριθμός των οδηγών μεταβάλλεται με τον αριθμό
των λεωφορείων σε κίνηση κατά τις ώρες αιχμής με τη
σχέση 1,45 οδηγοί ανά βάρδια.
Η κατανομή των οργανικών θέσεων ανά Οργανωτική
Μονάδα και Διοικητική Ενότητα γίνεται με απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου. »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 23361/2392/
30.9.1999 (Β΄ 1916) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθμ. Α− 28233/2069/3.6.2003 (Β΄ 751) και Α−
37367/4061/29.9.2005 (Β΄ 1378) όμοιες.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

23180

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.

Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

A~
ÅôÞóéï
150
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
ÅôÞóéï
50
Á
3ìçíéáßï
40
Í.Ð.Ä.Ä.
ÅôÞóéï
50
Á´
Ìçíéáßï
15
ÐáñÜñôçìá
ÅôÞóéï
50
Â’
ÅôÞóéï
300
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï
100
B~
3ìçíéáßï
80
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
ÅôÞóéï
5
Â´
Ìçíéáßï
30
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
ÅôÞóéï
200
Ã
ÅôÞóéï
50
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Åâäïìáäéáßï
5
Ä´
ÅôÞóéï
220
Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
100
Ä~
3ìçíéáßï
60
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010

internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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