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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1461
20 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 17015/2009
(1)
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν
με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Γε−
νικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας− Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη−
θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσί−
ες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας− Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.) ............................................................................................................
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη−
θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.
– Α.Ε.), που υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο
Δ.Σ.− Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής» .............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35277/9.8.2007 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
«Σύστασης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου
7 του ν.3299/2004 και καθορισμός της διαδικασί−
ας λειτουργίας της», όπως ισχύει ...................................
Ανάκληση της απόφασης του Υπουργού των Οικο−
νομικών υπ’ αριθμ. 46193/1947 .............................................
΄Εγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθο−
λογίου) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών
Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β΄
εξάμηνο 2009. ...................................................................................
΄Εγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Εθνι−
κού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημό−
κριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β’ εξάμηνο 2009 ........
Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις («Μητρώο») ................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του
άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθ−
μίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ
Α/8/28.1.2009).
3. Τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 1256/1982 «Για την πολυθε−
σία, την πολυαπασχόληση και άλλες διατάξεις» (αρ.
6 παρ. 6).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005).
6. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία
– Τηλεόραση – Ανώνυμη Εταιρεία».
7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της ΕΡΤ−ΑΕ, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 8256/22/815/12.4.1989 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙOΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».
11. Το υπ’ αριθμ. 853/29.6.2006 έγγραφο του Προέ−
δρου Δ.Σ. – Δ/ντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιο−
φωνίας – Τηλεόρασης (ΕΡΤ−Α.Ε.), με το οποίο ζητείται
η έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη
κατάσταση.
12. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των
οποίων ζητείται η έγκριση αποτελούν γνήσιες συμβά−
σεις μίσθωσης έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρτημέ−
νη εργασία, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
535/29.6.2006 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της
ΕΡΤ−Α.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2527/1997.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού της ΕΡΤ−Α.Ε. ύψους 527.250,00 € για το χρονικό
διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών, η οποία θα καλυφθεί
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
της ΕΡΤ−Α.Ε. (ΚΑΕ 610090)
14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 19/476/18604/3.11.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 2, παρ. 1. του ν. 2412/1996),
με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΡΤ−Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της.
15. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες της πιο πάνω
Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ−Α.Ε, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων προς τους
οποίους θα γίνει ανάθεση έργου στη Γενική Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ−Α.Ε. με σύμβαση μίσθωσης
έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π.
και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε 10.
Ειδικότερα:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

1.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

7

2.

Ηλεκτρονικός

1

3.

Καθαρίστριες

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

10
527.250,00

2. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου
πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα ορίζεται αυτό των
δέκα οκτώ (18) μηνών από την κατάρτιση των σχετικών
συμβάσεων.
3. Ως τόπος εκτέλεσης των παραπάνω έργων ορίζεται
η Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 17005/2009
(2)
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν
με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Ελ−
ληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε.), που
υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο Δ.Σ.− Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο αυτής».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του
άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004) «Ρυθ−
μίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ
Α/8/28.1.2009).
3. Τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία,
την πολυαπασχόληση και άλλες διατάξεις» (αρ. 6 παρ.
6).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22.4.2005)
6. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία
– Τηλεόραση – Ανώνυμη Εταιρεία».
7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της ΕΡΤ−ΑΕ, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 8256/22/815/12.4.1989 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»
10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙOΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών»
11. Το υπ’ αριθμ. 853/29.6.2006 έγγραφο του Προέδρου
Δ.Σ. – Δ/ντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
– Τηλεόρασης (ΕΡΤ−Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η έγκρι−
ση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Προέδρου, όπως αυτές
περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
12. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των
οποίων ζητείται η έγκριση αποτελούν γνήσιες συμβά−
σεις μίσθωσης έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρτημέ−
νη εργασία, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
535/29.6.2006 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της
ΕΡΤ−Α.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2527/1997.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού της ΕΡΤ−Α.Ε. ύψους 4.499.590,00 € για το χρονικό
διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών, η οποία θα καλυφθεί
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
της ΕΡΤ−Α.Ε. (ΚΑΕ 610090)
14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 19/476/18604/3.11.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 2, παρ. 1. του ν. 2412/1996),
με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΡΤ−Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της.
15. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών
Προέδρου της ΕΡΤ−Α.Ε., αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων προς τους
οποίους θα γίνει ανάθεση έργου στις Υπηρεσίες που
υπάγονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο Δ.Σ. – Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΕΡΤ−Α.Ε. − με σύμβαση μίσθωσης έργου,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. και του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε 283.
Ειδικότερα:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

1.

Floor Manager

5

2.

Αρχειοθέτηση

1

3.

Βοηθοί Παραγωγής

18

4.

Βοηθοί Σκηνοθέτες

12

5.

Γραφίστες

8

6.

Δημοσιογράφοι

7.

Διερμηνείς νοηματικής γλώσσας −
Παρουσιαστές

5

8.

Διευθυντές Παραγωγής

8

9.

Διευθυντές Φωτισμού

3

10.

Εικονολήπτες

11.

Ενδυματολόγοι

12.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

13.

Ηλεκτρολόγοι

3

14.

Ηλεκτρονικοί

42

15.

Ιστορικοί Φιλόλογοι

2

16.

Ιστορικοί Τέχνης

1

17.

Κομμώτριες

3

18.

Μακενίστες

3

19.

Μακιγιέζ

3

20.

Οδηγοί

2

21.

Προώθηση Αμοιβαίας Διαφήμισης

65

32
2
20

15

18721

22.

Σκηνογράφοι

1

23.

Σκηνοθέτες − Τηλεσκηνοθέτες

8

24.

Τεχνικοί σκηνικών

6

25.

Τεχνικοί Συντήρησης

1

26.

Φροντιστές

14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

283

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

4.499.590,00

2. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου
πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα ορίζεται αυτό το
δέκα οκτώ (18) μηνών από τη σύναψη των σχετικών
συμβάσεων.
3. Ως τόπος εκτέλεσης των παραπάνω έργων ορίζεται
η Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 34709
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35277/9.8.2007 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί
«Σύστασης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του
ν.3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουρ−
γίας της», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23.12.2004)
«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανά−
πτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως ισχύει, και
ειδικότερα τις περιπτώσεις α, δ, ζ, η της παραγράφου
15 του άρθρου 7 καθώς και την παράγραφο 10 του
άρθρου 12, αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/Α΄/9.3.1999)
«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», και ειδικό−
τερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/14.7.2000)
«Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομί−
ας».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/20.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/
Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 4/Α΄/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40/
τ.Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών».

18722

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Την υπ’ αριθμ. 35277/9.8.2007 (Φ.Ε.Κ.1536/τ. Β΄/17.8.2007)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
περίπτωσης (α) παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004
και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 57278/27.12.2007
(Φ.Ε.Κ. 2490/τ.Β΄/31.12.2007), 47070/15.10.2008 (Φ.Ε.Κ. 2167/
Β/20.10.2008) και 20640/22.4.2009 (Φ.Ε.Κ 765/Β΄/27.4.2009)
Υπουργικές αποφάσεις.
9.Την υπ’ αριθμ. 35584/ΕΥΣ4731/30.7.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Εκχώρηση αρ−
μοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στη Γενική
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Έγκρισης
και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων».
10. Την υπ’ αριθμ. 532/2008 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθμ. 35277/9.8.2007 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση της Κεντρικής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ.
15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της
διαδικασίας λειτουργίας της», όπως ισχύει, ως εξής :
«2. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επεν−
δύσεων συντάσσει για την Κεντρική Γνωμοδοτική Επι−
τροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.
Εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορί−
ζονται είτε μόνιμοι, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμ−
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι πρέπει
να κατέχουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία.
Επίσης εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής είναι δυνατόν να ορίζονται στελέχη που διατί−
θενται στη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών
Επενδύσεων από τη «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχεί−
ρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», μόνο
για τα προγράμματα που συγχρηματοδούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Ευρωπαϊκό Χώρο (ΕΟΧ)
και με την προϋπόθεση της ένταξής τους στο στελε−
χιακό δυναμικό της υπηρεσίας αυτής π.χ τηρώντας το
καθημερινό ωράριο κλπ».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
35277/9.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών “Σύσταση της Κεντρικής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) παρ. 15
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της
διαδικασίας λειτουργίας της», όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 57278/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2490/τ.
Β΄/31.12.2007), 47070/15.10.2008 (Φ.Ε.Κ. 2167/Β/20.10.2008)
και 20640/22.4.2009 (Φ.Ε.Κ 765/Β΄/27.4.2009) υπουργικές
αποφάσεις.
Άρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται
ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋ−
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 9 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/ 28948/Α0024
(4)
Ανάκληση της απόφασης του Υπουργού των Οικονο−
μικών υπ’ αριθμ. 46193/1947.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π. δ/τος «Διαχείριση
Νομικών Προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδος»
(ΦΕΚ 21/Α΄/20.1.1932).
2. Το από 7.10.1958 β.δ. (ΦΕΚ 175/Α/24.10.1958) «Τροπο−
ποίηση του από 20.1.1932 Π. δ/τος».
3. Το π. δ/γμα 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Τις διατάξεις του από 9.4.2003 Π. δ/τος «Διάσπαση
του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας»
5. Την υπ’ αριθμ. 46193/1947 (ΦΕΚ 36/5.3.1947) απόφασή
μας «Ανάθεση της διαχείρισης του Λιμενικού Ταμείου
Σκύρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πρακτορείο Χαλ−
κίδας).
6. Την υπ’ αριθμ. 4053/663/22.1.2009 απόφαση της Γε−
νικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δ/νση
Τοπικής Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Ευβοίας, με την οποία
εγκρίνεται η 1/2009 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του
Λιμενικού Ταμείου Σκύρου.
7. Την υπ’ αριθμ. 1η Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής
του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου με την οποία εγκρίνονται
οι ενέργειες για τη μεταφορά της Ταμειακής Διαχεί−
ρισης από το κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας
στη Χαλκίδα στο κεντρικό της κατάστημα στην Πανε−
πιστημίου.
8. Το υπ’ αριθμ. 71/16.3.2009 έγγραφο του Λιμενικού
Ταμείου Σκύρου με το οποίο ζητείται η έγκριση μετα−
φοράς της Ταμειακής Διαχείρισης του.
9. Το υπ’ αριθμ. 3091/7.4.2009 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδας.
10. Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, Μεταβίβαση της εξουσίας να
υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα,
Γεν. Δ/ντές Προϊσταμένους Δ/νσεων κλπ.
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, αλλά
επιλύονται θέματα διαδικαστικά, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 46193/1947 απόφασή μας
σχετικά με την άσκηση της Ταμειακής διαχείρισης του
Λιμενικού Ταμείου Σκύρου από την Τράπεζα Ελλάδος
− Πρακτορείο Χαλκίδας − και ορίζουμε όπως η τα−
μειακή διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου να
ασκείται από την Τράπεζας της Ελλάδος − Κεντρικό
Κατάστημα (Αθηνών). Το υπόλοιπο του λογαριασμού
να μεταφερθεί στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας
της Ελλάδος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 13575
(5)
΄Εγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθολογίου)
του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β΄ εξάμηνο 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1514 /1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ:13/Α/1985.
β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ:247/Α/1995.
γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ: Α’297.
δ) του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ «Δ» » ΦΕΚ:
Α΄/43.
2. Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ «Δ» με α.π. 110/481/9.25/
6.4.2009
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα−
πάνη ύψους 36.476,07 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ «Δ» οικ. έτους 2009
ΚΑΕ−261 και ΚΑΕ−263, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και ημεραρ−
γιακή απασχόληση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ενιαίου μισθολογί−
ου) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β’ εξάμηνο του 2009,
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω
εργασίας επι 24ωρου βάσεως του κέντρου, ως εξής:
Για 18 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ενιαίου Μισθολογίου) 2.730 ώρες για
υπερωριακή απασχόληση (εκτός κανονικού ωραρίου),
συνολικής δαπάνης 14.433,00 ευρώ.
Για 13 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ενιαίου Μισθολογίου) 6.420 ώρες
για νυκτερινή και ημεραργιακή απασχόληση, συνολικής
δαπάνης 22.043,07 ευρώ.
Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερω−
ριακή εργασία αφορούν:
α) Τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης
γενικά της περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ».
β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και
την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών και κυρίως την
άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. 13573
(6)
΄Εγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και ημεραργιακής
απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Εθνικού
Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
(ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β’ εξάμηνο 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1514 /1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ:13/Α/85.
β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
ΦΕΚ:247/Α/95.
γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες συναφείς διατάξεις» ΦΕΚ: Α’297.
δ) του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ «Δ» » ΦΕΚ:
Α΄/43.
2. Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ «Δ» με α.π. 110/481/9.26/
6.4.2009.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα−
πάνη ύψους 42.439,5 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ «Δ» οικ. έτους 2009 ΚΑΕ−261
και ΚΑΕ−263, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και ημεραρ−
γιακή απασχόληση του μονίμου προσωπικού του Εθνι−
κού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
(ΕΚΕΦΕ «Δ») για το Β’ εξάμηνο 2009, προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω εργασίας επι 24ωρου
βάσεως του κέντρου, ως εξής:
Για 19 μονίμους υπαλλήλους 4.896 ώρες για υπερωρι−
ακή (εκτός κανονικού ωραρίου) απασχόληση, συνολικής
δαπάνης 26.713,50 ευρώ.
Για 21 μονίμους υπαλλήλους 5.670 ώρες για νυκτερι−
νή και ημεραργιακή απασχόληση, συνολικής δαπάνης
15.726,00 ευρώ.
Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερω−
ριακή εργασία αφορούν:
α) Τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης
γενικά της περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ».
β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή−
ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών
και κυρίως την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκτά−
κτων αναγκών.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31.12.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1
(8)
Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις («Μητρώο»).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα»,
2. Του άρθρου 7 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α΄/5.5.2009)
«Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»,
3. Του π.δ. 397/1998 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας−Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄/1.2.1996),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του
π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/17.3.2004),
5. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α΄/18.3.1996),
6. Του π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»
(ΦΕΚ 156/Α’/30.7.1997),
7. Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α’/19.9.2007).
8. Της υπ’ αριθμ. Δ 15/Α/Φ.1189/21.1.2009 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, « Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο
Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα» (ΦΕΚ 91/Β΄/26.1.2009),
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Ορίζουμε, τους κανόνες τήρησης και λειτουργίας
του Μητρώου Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλε−
τών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (εφεξής «Μητρώο»)
του άρθρου 7 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α΄/5.5.2009),
ως εξής:
1. Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλε−
κτρονική μορφή στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Εταιρείες
Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3758/2009 (εφεξής «Εται−
ρείες»).
3. Για την καταχώρηση στο Μητρώο των κατά τη
δημοσίευση της παρούσας ήδη τελούντων σε λειτουρ−
γία Εταιρειών και τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής
τους σε αυτό απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω
δικαιολογητικών:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της Εταιρεί−
ας από το οποίο να προκύπτει ο αποκλειστικός σκοπός
της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του του
ν. 3758/2009.
β. Τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της Εται−
ρείας, καθώς και θεωρημένο ισοζύγιο του μήνα πριν
την υποβολή των δικαιολογητικών, από τα οποία να
προκύπτουν ότι η Εταιρεία έχει ελάχιστα ίδια κεφάλαια
ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1 του του
ν. 3758/2009.
γ. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύν−
θεση των διοικητικών οργάνων της Εταιρείας και την
εκπροσώπηση αυτής (π.χ. ΦΕΚ, πρακτικά Δ.Σ, Γ. Σ ).

δ Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
ε. Πίνακα Απασχόλησης Προσωπικού θεωρημένο από
την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
στ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της Εταιρείας.
ζ. Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη
σε πτώχευση της Εταιρείας.
η. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης της Εταιρείας.
θ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική δια−
χείριση της Εταιρείας.
ι. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα της Εται−
ρείας
ια. Βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ή των διαχειριστών της Εταιρείας.
ιβ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων ή
των διαχειριστών της Εταιρείας.
ιγ. Παράβολο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ υπέρ
Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται άπαξ κατά την εγ−
γραφή.
4. Για την καταχώρηση στο Μητρώο των υπό σύσταση
Εταιρειών απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχ. α,
γ, δ, ια, ιβ και ιγ ανωτέρω δικαιολογητικών. Μετά δε
την έναρξη των εργασιών τους στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και εντός δέκα πέντε (15) εργα−
σίμων ημερών από αυτή, οι Εταιρείες υποχρεούνται να
προσκομίσουν τόσο τη βεβαίωση έναρξης εργασιών
τους όσο και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα ανωτέρω υπό
εδάφιο 3 δικαιολογητικά καθώς και επίσημο έγγραφο
από τα οποίο να προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής
του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου τους.
5. Οι Εταιρείες οφείλουν να αντικαθιστούν ετησίως τα
ανωτέρω υπό εδάφιο 3 δικαιολογητικά με αντίστοιχα
επικαιροποιημένα. Στις δε περιπτώσεις αλλαγής στη
σύνθεση των διοικητικών οργάνων τους ή στην εκπρο−
σώπησή τους ή/και τροποποίησης του καταστατικού
τους οφείλουν να προσκομίζουν αμελλητί τα έγγρα−
φα που αποδεικνύουν τη νέα σύνθεση των διοικητικών
οργάνων τους και την εκπροσώπησή τους καθώς και
αντίγραφο του καταστατικού τους ως ισχύει μετά την
τροποποίησή του.
6. Η εγγραφή των Εταιρειών στο Μητρώο, γίνεται κατά
στήλες, οι οποίες περιέχουν υποχρεωτικά i) τον αύξοντα
αριθμό εγγραφής, ii) την επωνυμία και τον διακριτικό
τίτλο, iii) το ΑΦΜ, iv) την έδρα, v) τα πλήρη στοιχεία
των νομίμων εκπροσώπων τους και vi) τα στοιχεία επι−
κοινωνίας.
7. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αποτελεί κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3758/2009
αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης έναρ−
ξης εργασιών της Εταιρείας στην αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία.
8. Ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας
είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δηλουμένων στοι−
χείων και υποχρεούται για κάθε μεταβολή αυτών να ενη−
μερώνει αμέσως την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Η μη τήρηση των οριζομένων στο εδάφιο αυτό μπορεί
να επισύρει την διαδικασία διαγραφής της Εταιρείας
από το Μητρώο κατά τα οριζόμενα στην παρ 6 του
άρθρου 7 του ν. 3758/2009.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Το Μητρώο είναι πάντοτε ενημερωμένο και αναρ−
τημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κα−
ταναλωτή, η δε πρόσβαση σε αυτό είναι ανέξοδη.
10. Η άρνηση εγγραφής, ή η διαγραφή Εταιρείας από
το Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6
αντίστοιχα του άρθρου 7 του ν.3758/2009, ενεργούνται
με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και συνεπάγονται την αδυναμία λήψης βεβαίωσης εγ−
γραφής της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3758/2009, ή
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την απώλεια και απαγόρευση χρήσης της βεβαίωσης
εγγραφής της Εταιρείας αντίστοιχα.
II. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

*02014612007090008*

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

