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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 27

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιανουαρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΛΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΛΙΑ » στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης .......................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης .......................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ
Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 ........................................................................................
Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιρει−
ών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστά−
σεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρω−
παϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)........
Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών
πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ....
Συνέχιση του Προγράμματος προάσπιση υγείας και
κοινωνικής στήριξης «αιτούντων άσυλο», αλλοδα−
πών, προσφύγων.............................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ρ1/81315/1309/27.12.2000
(ΦΕΚ11/τ.Β΄/11.1.2001) κοινής υπουργικής απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός τυπικών και ου−
σιαστικών προσόντων του προσωπικού που με−
τακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρι−
σης Επιχειρησιακού προγράμματος Σιδηρόδρομοι,
Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια» .............................
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Με την υπ’ αριθμ. 577/ΥΠΕ/5/00412/Ε/ν.3299/2004/
16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΜΦΙΚΤΥ−
ΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΛΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας
3* δυναμικότητας 116 κλινών κατά 53 νέες κλίνες, στον
Δήμου Αραχώβης, του Νομού Βοιωτίας, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης δυο εκατομμυρίων τετρακο−
σίων εξήντα χιλιάδων (2.460.000,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 38% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους
εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
(934.800,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έντεκα (11) νέες
θέσεις απασχόλησης ή 8 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 8.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ»
με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 575/ΥΠΕ/5/00269/Ε/ν.3299/2004/
16.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΑΕ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκλη−
ρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδος ΕΙΡΗΝΗ
3* δυναμικότητας 57 κλινών και επέκταση της ιδίας
μονάδος κατά 43 κλίνες στην περιοχή Αφιάρτη, του
Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης δυο εκατομμυρίων πεντακο−
σίων πενήντα χιλιάδων (2.550.000,00) Ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 40,882% και συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (1.042.500,00) ευρώ, που αναλύεται α) σε
ποσοστό 43% επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων
ευρώ (1.470.000,00), που αφορά τον εκσυγχρονισμό ολο−
κληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων
εκατό (632.100,00) ευρώ και β) σε ποσοστό 38% επί
της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους ενός εκατομμυρίου
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00), που αφορά την
επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδος δηλαδή ποσό
επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων δέκα χιλιάδων τε−
τρακοσίων (410.400,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εννέα (9) νέες
θέσεις απασχόλησης, ή 4,4 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 16.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ö
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ
Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 394/ΥΠΕ/4/00846/ν.3299/2004/5.1.2009
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε» που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό τυροκομικής μονάδας με την ανέγερση
νέου κτιρίου και την προμήθεια συμπληρωματικού εξο−
πλισμού στην περιοχή Κυψέλη του Δήμου Αλεξάνδρειας
του Νομού Ημαθίας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ενός
ευρώ (4.800.301,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ
(1.200.076,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα
πέντε ευρώ (2.160.135,00) € που αποτελεί ποσοστό 45,00%,
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα
χιλιάδων ενενήντα ευρώ (1.440.090,00) € που αποτελεί
ποσοστό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 15.10.2008.
στ) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 52 άτομα. Σύμ−
φωνα με την εγκριτική απόφαση προβλεπόταν ο συνολι−
κός αριθμός των θέσεων εργασίας να είναι 47 άτομα.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους ενός εκατομ−
μυρίου πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριάντα
πέντε ευρώ (1.569.035,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ö
Αριθμ. Κ2 − 11365
(4)
Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιρει−
ών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστά−
σεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων
Εταιρειών» παράγραφο 4 του άρθρου 135, όπως ισχύει
που ορίζουν ότι επιπρόσθετα της προβλεπόμενης από
τις παραγράφους 1 και 2 του ως άνω άρθρου δημοσιότη−
τας, οι εφαρμόζουσες, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετι−
κά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες
περιωρισμένης ευθύνης υποχρεούνται να δημοσιεύουν
τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοι−
νή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου
43β του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου
22 του ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ−
θύνης» όπως ισχύουν.
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98/2005).
Γ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α) περί
Συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οι−
κονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Δ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ. 15/Α/Φ19/19995/8.10.2007
απόφασης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο»
(ΦΕΚ1982/Β/9.10.2007), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Όπως:
1. Τα δημοσιευόμενα, κατά τις διατάξεις της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, συνοπτικά οικο−
νομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και
μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
είναι εκείνα που αποτυπώνονται στo Υπόδειγμα 1 για τις
εμπορικές, βιομηχανικές και λοιπές ανώνυμες εταιρείες
ή εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης, στo Υπόδειγμα 2
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στo Υπόδειγμα
3 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες δημοσιεύονται στις
εφημερίδες, αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της Εται−
ρείας και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφό−
σον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες
τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
ταυτόχρονα με την ανάρτηση στη διεύθυνση διαδικτύου της
Εταιρείας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι Εταιρείες μπορούν να παρεκκλίνουν από το πε−
ριεχόμενο των κατωτέρω υποδειγμάτων 1, 2 και 3 εάν,
αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις υποβοη−
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θούν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα
τα παρατιθέμενα στοιχεία. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις
δεν περιλαμβάνουν τη μη παράθεση των προδιαγραφό−
μενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα (ή συγ−
χωνευόμενα) στοιχεία είναι επουσιώδη. Αντίθετα, στις
περιπτώσεις όπου η παράθεση πρόσθετων στοιχείων
είναι αναγκαία για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμέ−
νων ή παραπλανητικών εντυπώσεων, η παράλειψη των
πρόσθετων αυτών στοιχείων δεν είναι επιτρεπτή.
3. Στην περίπτωση που συντάσσονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, τα οικονομικά στοιχεία παρα−
τίθενται σε τέσσερις διακριτές στήλες: στις δύο πρώτες
παρατίθενται τα ενοποιημένα μεγέθη (της τρέχουσας και
της προηγούμενης χρήσης) και στις δύο επόμενες τα αντί−
στοιχα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, με σαφή ένδειξη
των στηλών που αφορούν τα ενοποιημένα μεγέθη και εκεί−
νων που αφορούν τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας.
4. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία πρέπει να παρατίθενται
κατά τρόπο που να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνω−
στα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πρόσθετα στοιχεία και πληροφο−
ρίες: (Παρατίθενται διακριτά σε ενοποιηµένη και µη
ενοποιηµένη βάση)
α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου
είναι µε θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται
συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική
επίπτωση των εξαιρέσεων στην καθαρή θέση και τα
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώματα μει−
οψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής
εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη,
παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών
πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους,
αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών κατα−
στάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων στις οποί−
ες γίνεται λεπτομερής περιγραφή τους και αναφορά
των επιπτώσεών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Σε
περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν
τις ήδη δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις,
τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών,
στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των µετόχων
(εταίρων) της επιχείρησης, για τη συγκρίσιμη ετήσια
οικονοµική χρήση.
γ. ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως
ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εται−
ρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρω−
ση παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γε−
γονός, συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας
πραγµατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που
τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε
ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα μειο−
ψηφίας, ή/και στην καθαρή θέση των μετόχων (εταίρων)
της επιχείρησης, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπά−
νω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).
ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκµετάλλευσης παρατίθε−
νται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός.
ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου
γίνεται αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων γ ί) και
γ ίί).
δ. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου
της οικονομικής χρήσης της εταιρείας, αναφέρεται
το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, µε επισήµανση
στη µη συγκρισιµότητα των οικονοµικών στοιχείων
της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατί−
θενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργα−
σιών, αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων (εταίρων) της
επιχείρησης) της τρέχουσας χρήσης µε τα αντίστοι−
χα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής
περιόδου.
ε. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εται−
ρίες, αναφέρονται οι επωνυµίες των εταιρειών αυτών,
η χώρα της έδρας τους, το ποσοστό συµµετοχής τους
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η μέθοδος
ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές κα−
ταστάσεις.
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στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην
οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά
χρήσεων.
ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία δια−
φορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας
και του ομίλου.
ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει δι−
ενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις,
εφόσον είναι σημαντική:
− υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
− ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
− λοιπές προβλέψεις.
η. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο
τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης.
θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές)
σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης κα−
θώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας
χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε
τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ
24, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών δι−
ευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των
συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υπο−
χρεώσεων τους.
ι. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία
παύει να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές κατα−
στάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το
προκάλεσε.
ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα χρήση καταχω−
ρήθηκαν έσοδα/έξοδα απ’ ευθείας στην καθαρή θέση,
αναφέρονται τα ποσά και η φύση τους.
ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των
μετοχών (μεριδίων) της μητρικής που κατέχονται είτε
από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της
επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.
ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληρο−
φορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και
την πορεία των δραστηριοτήτων της μητρικής και του
ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής
χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορί−
ες που παρατίθενται στην περίπτωση κατάρτισης και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων:
α. H σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην
οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω:
1. Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας
για κάθε µια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα−
στάσεις, καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η μητρική
εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο μετοχικό
τους κεφάλαιο.
2. Η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για
κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία που περιλαµβάνεται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
β. Η επωνυµία των εταιρειών ή κοινοπραξιών που:
1. ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση,
ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στην προηγούµενη χρή−
ση, µε σύντοµη επεξήγηση του λόγου έναρξης της
ενσωµάτωσής τους.
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2. δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές κα−
ταστάσεις στην τρέχουσα χρήση, ενώ είχαν ενσωµατωθεί
στην προηγούµενη χρήση, µε σύντοµη επεξήγηση του
λόγου µη ενσωµάτωσής τους.
3. δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε παραποµπή
στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γί−
νεται λεπτοµερής αναφορά του λόγου µη ενοποίησης.
γ. Σε περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτω−
σης κάποιας εταιρείας ή κοινοπραξίας από χρήση σε
χρήση αναφέρεται η επωνυμία και επεξήγηση του λόγου
μεταβολής της μεθόδου.
δ. Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωµάτωσης στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ή µεταβολής
της µεθόδου ενσωµάτωσης εταιρειών ή κοινοπραξιών,
που επέφεραν µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του
25% στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσµατα
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της εται−
ρείας ή/και στην καθαρή θέση των µετόχων (εταίρων)
της, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω µεγέθη
(ποσό και ποσοστό).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις των
προαναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών:
(i) Οι ημερομηνίες παρατίθενται ως εξής: ημέρα (αριθ−
μητικά), μήνας (ολογράφως), έτος (αριθμητικά).
(ii) Η «ημερομηνία έγκρισης» είναι η ημερομηνία έγκρι−
σης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τα όρ−
γανα διοίκησης της Εταιρίας (ΔΣ ή Διαχειριστές). Η ημε−
ρομηνία αυτή είναι, εκ των πραγμάτων, μεταγενέστερη
της ημερομηνίας λήξης της οικονομικής χρήσης.
(iii) Ο «τύπος» της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών προσδιορίζεται βάσει των διατά−
ξεων της υπ’ αριθμ. 483 απόφασης της Επιτροπής Λο−
γιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ΦΕΚ 1589
Β΄/22.10.2004).
Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω
όροι:
1) Με σύμφωνη γνώμη
2) Με σύµφωνη γνώµη − θέµατα έµφασης
3) Γνώμη με εξαιρέσεις
4) Άρνηση γνώμης
5) Αρνητική γνώμη
(iv) Μόνο για τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομι−
κών καταστάσεων. Τα εν λόγω πεδία συμπληρώνονται
υποχρεωτικά.
(v) Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν
κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα
μετόχων μειοψηφίας.
(vi) Συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας.
(vii) Τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ, χιλιάδες Ευρώ ή
εκατομμύρια Ευρώ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώ−
μονα την επάρκεια της πληροφόρησης. Ο επιλεγείς τρό−
πος παράθεσης ακολουθείται με συνέπεια. Ειδικότερα,
τα νομισματικά στοιχεία που αφορούν τα ανά μετοχή
κέρδη/(ζημίες) και το προτεινόμενο μέρισμα παρατίθε−
νται σε Ευρώ με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.
(viii) Τα κονδύλια των υποδειγμάτων με μηδενικό υπό−
λοιπο δύναται να παραλείπονται.
(ix) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διακοπείσες δρα−
στηριότητες, οι στήλες «Διακοπείσες δραστηριότητες»
και «Σύνολο» παραλείπονται. Σε περίπτωση διακοπεισών
δραστηριοτήτων μόνο κατά την προηγούμενη χρήση,
τότε στα υποδείγματα δεν εμφανίζονται οι σχετικές
στήλες για την τρέχουσα χρήση.
*02000270701090020*

5. Οι υφιστάμενες διατάξεις, που καθορίζουν τα έντυ−
πα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης,
παραμένουν σε ισχύ.
6. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρήσεις που λήγουν
μετά την 30.12.2008.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η υπ’ αριθ. 6511/172/10.1.2006 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 237/23.2.2006).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Ö
Αριθμ. Π1/4710
(5)
Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών
πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του αρθρ. 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).
1.2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.1.1995) «Προμήθειες
του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999
(ΦΕΚ 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο−
φίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
1.3. Του π.δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ. 64/Α/2007) Προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποι−
ήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16.11.2005.
1.4. Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.).
1.5. Του π.δ. 195/1995 (ΦΕΚ.102/Α/1995) «Οργανισμός
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου
Εμπορίου».
1.6. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α/1.2.1996) « Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ
85/Α/17.3.2004).
1.7. Του π.δ. 59/1996 (ΦΕΚ. 51/18.3.1996) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.8. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Περί διο−
ρισμού Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν:
2.1. Π1/2235/2008 του Υπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή
ΕΠΠ 2008».
2.2. Π1/2043/2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2008».
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2.3. Δ.15/Α/Φ19/19955/2.10.2007 (ΦΕΚ1982/Β/9.10.2007)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά−
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης».
2.4. Π1/2830/7.8.2001 «εξαίρεση από την ένταξη στα
ΕΠΠ 2001 έως και 2006 προμήθειας ειδών πληροφορικής
που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» όπως τροποποιήθηκε με την
Π1/6017/21.12.2006 και την ανάγκη τροποποίησής της.
3. Το υπ’ αριθμ. 154.141/ΨΣ13516−Δ/24.11.2008 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδική
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού), βάσει του οποίου
συντάχθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας.
4. Την από 11.12.2008 γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Πρακτ.
14/2008), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Π1/2830/7.8.2001 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Π1/6017/27.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση και
παρατείνουμε την ισχύ της για ένα έτος ήτοι μέχρι
31.12.2009.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας Π1/2830/7.8.2001
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Ö
Αριθμ. Π2α/Γ.Πρ. 1556
(6)
Συνέχιση του Προγράμματος προάσπιση υγείας και κοι−
νωνικής στήριξης «αιτούντων άσυλο», αλλοδαπών,
προσφύγων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/10.3.2000, τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299
(ΦΕΚ 240/Α/2000).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 5, παρ. 2
στοιχ. Γ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», (ΦΕΚ 137 Α).
3. Τον ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/6.8.2003) «Οργάνωση και
Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005): «Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες
διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 125549/4.10.2007 (ΦΕΚ 1962,
τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγε−
ωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο».
6. Το π.δ. 358/1992, ΦΕΚ 179 Α, 24.11.1992 «Οργάνωση−
Λειτουργία−Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών
Λοιμώξεων» και το αρ. 20 του ν. 3370/2005, (ΦΕΚ 176,
τ. Α΄, 11.7.2005) «Μετονομασία του ΚΕΕΛ σε ΚΕ.ΕΛ.Π.NO.
και λοιπές ρυθμίσεις».
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7. Την υπ’ αριθμ. Π2α/ΓΠ 37105/20.4.2006 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Προά−
σπιση Υγείας σε καταυλισμούς «αιτούντων άσυλο» αλλο−
δαπών προσφύγων» και τις υπ’ αριθμ. 54179/6.3.2007 και
29341/8.1.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνέχιση του Προγράμματος
προάσπιση υγείας και κοινωνικής στήριξης «αιτούντων
άσυλο», αλλοδαπών, προσφύγων».
8. Την ανάγκη που προκύπτει για την συνέχιση του
Προγράμματος για την προάσπιση της υγείας των φιλο−
ξενούμενων προσφύγων − «αιτούντων άσυλο» σε χώρους
που λειτουργούν με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/ΓΠ 23286/1.8.2006 Εγκύκλιο της
Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής, περί διάθεσης εμβολίων
στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατροκοινωνικά Κέ−
ντρα κ.λπ.
10. Το υπ’ αριθμ. 3798/10.12.2008 έγγραφο του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) για
τη συνέχιση του Προγράμματος «Προάσπιση Υγείας
σε καταυλισμούς «αιτούντων άσυλο» αλλοδαπών προ−
σφύγων».
11. Τις αναφορές πεπραγμένων του σχετικού Προγράμ−
ματος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
12. Το υπ’ αριθμ. 7100/27/12/12.12.2008 έγγραφο της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας −Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, απο−
φασίζει:
1. Εγκρίνει τη συνέχιση του Προγράμματος για τη
προάσπιση της υγείας.
i. Των αιτούντων άσυλο − αλλοδαπών οι οποίοι εξυπη−
ρετούνται από τη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής.
ii. καθώς και των φιλοξενούμενων προσφύγων − αιτού−
ντων άσυλο σε ξενώνες αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μη Κυβερνη−
τικών Οργανώσεων που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) και το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το πρόγραμμα θα υλοποιεί τις παρακάτω δρά−
σεις:
− Κλινική εξέταση των αιτούντων άσυλο.
− Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορι−
κού.
− Αξιολόγηση του επιπέδου υγείας των αιτούντων
άσυλο με έμφαση στα λοιμώδη νοσήματα.
− Ακτινολογικό και εργαστηριακό έλεγχο εάν κρίνεται
αναγκαίο από τον θεράποντα γιατρό.
− Ευαισθητοποίηση−ενημέρωση των φιλοξενούμενων
όπως και των εργαζομένων για θέματα υγείας και υγι−
εινής, με διαλέξεις στα Κέντρα Υποδοχής.
3. Για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος
θα συνεργαστούν:
i. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, με αρμο−
διότητα τον προγραμματισμό −συντονισμό − έλεγχο του
προγράμματος, συνεργασίες με Δημόσιους φορείς και
αντιμετώπιση των κοινωνικών περιπτώσεων, με υπεύ−
θυνους τον Δ/ντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Προστασίας Ευπαθών Ομάδων.
ii. Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ),
με αρμοδιότητα την κλινική εξέταση − διερεύνηση κρού−
σματος λοιμώδους νοσήματος −εμβολιασμό − συμπλή−
ρωση ιατρικής καρτέλας − καταχώριση σε ηλεκτρονική
βάση δεδομένων − σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης με
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τ’ αποτελέσματα του Προγράμματος, η οποία θα υπο−
βάλλεται στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας.
iii. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, οι Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και οι Αυτοδιοικήσεις,
όπου κριθεί απαραίτητο.
4. Η δαπάνη για την υλοποίηση του Προγράμματος θα
καλυφθεί από τον Φ 220, ΚΑΕ 5216 με τους ίδιους πό−
ρους και προϋποθέσεις που υλοποιήθηκε και το 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 3396/Φ.5
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ρ1/81315/1309/27.12.2000
(ΦΕΚ11/τ.Β΄/11.1.2001) κοινής υπουργικής απόφασης
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνι−
κής Οικονομίας «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστι−
κών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή
αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησι−
ακού προγράμματος Σιδηρόδρομοι, Αστικές Συγκοι−
νωνίες, Αεροδρόμια».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ) 1260/1999».
2. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) που αναφέ−
ρεται στη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχο του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξη, όπως αυτός τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
3. Το ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα τα άρθρα
3,5, και 18 αυτού.
4. Το άρθρο 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/2005)
5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Ε(2001)814/9.4.2001 απόφαση της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για Έγκριση του
ΕΠ/ΣΑΑΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις
υπ’ αριθμ. C(2001)2010/26.7.2001 και C(2003)44/17.1.2003,
Ε(2004)5196/15.12.2004, Ε(2005)5657/15.12.2005, Ε(2006)
6421/07.12.2006 και Ε(2008) 3102/20.6.2008 όμοιες.
7. Την υπ’ αριθμ. 1166/5.5.2008 (ΦΕΚ947/τ.Β/22.5.2008)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. Ρ1/77900/1246/8.12.2000 (ΦΕΚ4/τ.Β/9.1.2001) κοι−
νής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες», με
σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με το άρθρο
5 του ν. 3614/2007».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας υπ’
αριθμ. Ρ1/81315/1309/27.12.2000 «Καθορισμός των τυπι−

κών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που
μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι, Αεροδρό−
μια, Αστικές Συγκοινωνίες» (B΄11).
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ρ1/81315/1309 (ΦΕΚ11/
τ.Β΄/11.1.2001) κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού ως
εξής:
Άρθρο 1
Τυπικά ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για τη θέση του προϊσταμένου της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών
Α. Για τη θέση του προϊσταμένου της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών απαιτούνται τα κα−
τωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
I Τυπικά προσόντα:
I.1 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
I.2 Επαγγελματική εμπειρία:
I.2.1 Οκταετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
I.2.2 Δεκαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ−
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης.
I.2.3 Δωδεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή δι−
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
I.3 Τριετής άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως
άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε
επίπεδο της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντο−
νισμού ομάδας έργου ή εργασίας.
II Ουσιαστικά προσόντα:
II.1 διοικητική και οργανωτική ικανότητα
II.2 γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων
και εκτέλεσης έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
II.3 ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
II.4 ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων για αυ−
ξημένη απόδοση
II.5 καλή τουλάχιστον γνώση μιας ξένης κοινοτικής
γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής
II.6 ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
III Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
III.1 μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές
με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης πεδίο
III.2 εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξια−
κών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονι−
σμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.
III.3 γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το
προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης (Π.Ε.) και των προϊσταμένων μονάδων της Εν−
διάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών
Α. Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. της Ενδιά−
μεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών απαιτούνται
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
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I Τυπικά προσόντα:
I.1 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής. Προκειμένου για το προσω−
πικό που θα στελεχώσει το Γραφείο ΟΠΣ απαιτείται
πτυχίο πληροφορικής ή θετικών επιστημών ή πολυ−
τεχνικών σχολών, με κατεύθυνση στην επιστήμη της
πληροφορικής.
I.2 Επαγγελματική εμπειρία:
I.2.1 Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα−
τος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
I.2.2 Τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης.
I.2.3 Τετραετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλο−
δαπής
II Ουσιαστικά προσόντα:
II.1 γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων
και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
II.2 ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας
II.3 ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
II.4 γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής
II.5 ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
III Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
III.1 κατά προτίμηση πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. μηχα−
νικού, γεωτεχνικού, οικονομολόγου, νομικού, θετικών
επιστημών
III.2 μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ−
ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης
πεδίο
III.3 εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξια−
κών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονι−
σμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.
III.4 γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Β. Ειδικά για τη θέση των προϊσταμένων Μονάδων της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών απαιτού−
νται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
I Τυπικά προσόντα:
I.1 Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
I.2 Επαγγελματική εμπειρία:
I.2.1 Τετραετής για τους κατόχους διδακτορικού δι−
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
I.2.2 Πενταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης.
I.2.3 Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
II Ουσιαστικά προσόντα:
II.1 διοικητική και οργανωτική ικανότητα
II.2 γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων
και εκτέλεσης έργων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
II.3 ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
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II.4 ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων για αυ−
ξημένη απόδοση
II.5 καλή γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά
προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής
II.6 ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
III Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
III.1 Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ−
ναφές πεδίο με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης
III.2 εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξια−
κών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονι−
σμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων
III.3 Γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας.
Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα
για το προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (Τ.Ε.) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Μεταφορών
Α. Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. της Ενδιά−
μεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών απαιτούνται
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
I Τυπικά προσόντα:
I.1 Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής. Προκειμένου για το προσω−
πικό που θα στελεχώσει το Γραφείο ΟΠΣ απαιτείται
πτυχίο πληροφορικής ή θετικών επιστημών ή σχολών
θετικής κατεύθυνσης, με κατεύθυνση στην επιστήμη
της πληροφορικής.
I.2 Επαγγελματική εμπειρία:
Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
II Ουσιαστικά προσόντα:
II.1 γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων
και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
II.2 ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας
II.3 ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
II.4 ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
III Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
III.1 εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονισμό,
σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων.
III.2 γνώση μιας ξένης γλώσσας.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Ρ1/81315/1309/
27.12.2000 (ΦΕΚ 11/τ.Β΄/11.1.2001) κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Εθνικής Οικονομίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000270701090020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

