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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740 (1)
Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χη−

μικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμα−
κοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτι−
νοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−

ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/ 10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/Α΄) όπως ισχύει.

6. Το γεγονός της ψήφισης του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Βουλή των 
Ελλήνων.

7. Την αριθμ. Β1.α/οικ. 106349/8−12−2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η 
οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΩΡΟΛΘ−ΟΒΨ.

8. Την αριθμ. 48/11−12−2014 Συνεδρίαση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (7.848.000,00 €) για το έτος 2015 
που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού Υγείας, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 
0512 του Φορέα 210, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή ενεργών εφημέριων για το 
χρονικό διάστημα από 1−1−2015 έως 31−12−2015, για εκα−
τόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ημέρες εφημερίας, 
για περίπου χίλιους τριακόσιους (1.300) υπαλλήλους 
που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκο−
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μειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο−
μείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως εξής:

α. Νοσοκομεία Αθήνας − Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί − Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη−

μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, 
Φυσικοί Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη−
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακο−
ποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυ−
ριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς − Νοσοκομειακούς Φαρμα−

κοποιούς, Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς 
Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε 
Νοσοκομειακά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η 
καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημέριων το 
μέγιστο κατά μήνα.

γ. H ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή 
υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββα−
τα Κυριακές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

δ. Εξαιρέσεις − Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο 

άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κα−
ταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους 
των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκο−
μείων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης ορ−
γάνων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέ−
πεται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες 
μέχρι τους ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. 
Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) 
εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται 
σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα 
των παραπάνω ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 
ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) 
εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγμα−
τοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το 
χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό 
Εργαστήριο εφημερεύουν σ’ αυτό. Για όσο χρονικό 
διάστημα δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, 
μπορούν οι Χημικοί Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και 
Βιολόγοι του Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό 
ενεργών εφημέριων μέχρι του ύψους των ακαθάριστων 
αποδοχών τους.

Σ’ όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από 
τέσσερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημι−
κών, Κλινικών − Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των 
ενεργών εφημέριων που μπορούν να πραγματοποιούν 
κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν 
να είναι ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ 
άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτων και Κυρια−
κών δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν 
με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους 
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες 
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες 
μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το 
σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον 
αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωρα−
ρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή 
Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήμα−
τα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Ψυχολόγοι μπορούν να 
πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της 
γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής 
εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.

ε) Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακο−

ποιών − Νοσοκομειακών, Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιο−
χημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και 
Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεω−
τικές (άρθρο 13 του Ν. 3204/2003) η δε αποζημίωση σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια, 
που θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα 
όρια πραγματοποίησης ενεργών εφημέριων δεν εξα−
ντλούνται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά 
Συμβούλια μετά από εισήγηση προς αυτά του Δ/ντή 
του Τμήματος του Τομεάρχη και της Επιστημονικής 
Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς − Νοσοκομεια−
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων − Ακτι−
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο−
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το 
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες 
που προβλέπεται πιο πάνω.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των ενεργών εφημε−
ριών θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά 
Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θ’ αναρ−
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει−
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων.

Η κατανομή των εφημέριων κατά Νοσοκομείο ενερ−
γείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανάλογα με 
τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε Νοσοκομείου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργα−
σίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 9 του Ν. 3329/2005.

Η απόφαση έχει ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
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Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109739 (2/)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δι−
κτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄ όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  106/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 107/5−5−2014/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, και του άρθρου 3, του 
Ν. 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/17−2−2014).

4. Τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

6. Το γεγονός της ψήφισης του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Βουλή των 
Ελλήνων.

7. Την αριθμ. Β1.α/οικ. 106349/8−12−2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η 
οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΩΡΟΛΘ−ΟΒΨ.

8. Την αριθμ. 48/11−12−2014 Συνεδρίαση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.)

9. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε εκατομμυρίων 
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.900.000,00 €) η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 260, 
ΚΑΕ 0511, 0512), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή, υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ωρών, 
για περίπου τέσσερις χιλιάδες (4.000) μόνιμους υπαλ−
λήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των δομών 
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2015 μέχρι 31−12−2015 
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 
24ωρη βάση.

Η κατανομή των ωρών κατά Δομή ενεργείται με από−
φαση του Υπουργού Υγείας ανάλογα με τις εμφανιζό−
μενες ανάγκες και εντός των ορίων των υφισταμένων 
πιστώσεων.

Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί−
ζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργα−
σίες κατά δομή και οι ώρες κατά εργαζόμενο καθορί−
ζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 
του Ν. 3329/2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109737 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/Γ.Π.107423/23−12−2013 από−

φασης με θέμα «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωρια−
κής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπι−
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, 
για το έτος 2014».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  106/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 
του Ν.  4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ.  2 
του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 13 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) 
και την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 
107/5−5−2014/Α΄).

3. τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση του ΕΚΑΒ.

6. Το αριθμ. 2/89111/ΔΠΓΚ/8−12−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.107423/23−12−2013 απόφασης 
με θέμα «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτε−
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
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προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιω τικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, για το έτος 
2014» (Φ.Ε.Κ. 3434/Β΄/31−12−2013), η οποία αναρτήθηκε 
με Α.ΔΑ.: ΒΙΨ4Θ−ΙΥ0.

8. Τα υπ ’αριθμ. 40769/14−10−2014 και 44928/6−11−2014 
σχετικά έγγραφα του ΕΚΑΒ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.107423/23−12−2013 
απόφαση με θέμα «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, για το έτος 2014» 
(Φ.Ε.Κ. 3434/Β΄/31−12−2013) και αυξάνουμε την αντίστοι−
χη δαπάνη κατά επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ 
(780.000€), η οποία διαμορφώνεται στο τελικό ποσό 
των εννέα εκατομμυρίων εκατόν επτακοσίων είκοσι δύο 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.722.300€) και αυξάνουμε 
αντίστοιχα τις ώρες κατά τριακόσιες πενήντα χιλιά−
δες (350.000) ώρες, οι οποίες διαμορφώνονται τελι−
κά σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες 
(3.850.000) ώρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Υ10β/
Γ.Π. 107423/23−12−2013 (Φ.Ε.Κ. 3434/Β΄/31−12−2013) από−
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ 106 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

5. Το γεγονός της ψήφισης του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Βουλή των 
Ελλήνων.

6. Την αριθμ. Β 1.α/οικ. 106349/8−12−2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η 
οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΩΡΟΛΘ−ΟΒΨ.

7. Την αριθμ. 48/11−12−2014 Συνεδρίαση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.).

8. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα οκτώ εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(48.552.000,00 €) η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 
του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210, ΚΑΕ 0511,0512), αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή, υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας είκοσι 
εκατομμυρίων (20.000.000) ωρών, για περίπου εξήντα 
χιλιάδες (60.000) μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλή−
λους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2015 μέχρι 31−12−2015 
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 
24ωρη βάση.

Η κατανομή των ωρών κατά Νοσοκομείο κ.λπ. ενερ−
γείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ανάλογα με 
τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε Νοσοκομείου κ.λπ. και 
εντός των ορίων των υφισταμένων πιστώσεων.

Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί−
ζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εργα−
σίες κατά Νοσοκομείο και οι ώρες κατά εργαζόμενο 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 9 του Ν. 3329/2005.

Η απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 107787 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου του ΕΚΑΒ, για το έτος 2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ 106 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας «.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση του ΕΚΑΒ.

6. Το γεγονός της ψήφισης του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2015 από την Βουλή των 
Ελλήνων.

7. Την αριθμ. Β 1.α/οικ. 106349/8−12−2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η 
οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΩΡΟΛΘ−ΟΒΨ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (10.200.000,0 €) για το έτος 2015 που θα αντιμε−
τωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 
και 0512 του Φορέα 210.

9. Το υπ’ αριθμ. 50612/11−12−14 σχετικό έγγραφο του 
ΕΚΑΒ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή, υπερωρια−
κής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ 
υπέρβαση αυτής τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χι−
λιάδων (3.700.000) ωρών, για περίπου τέσσερις χιλιά−
δες πενήντα (4.050) υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Κεντρική υπηρεσία – Παραρτήματα) για το χρονικό δι−
άστημα από 1−1−2015 μέχρι 31−12−2015 για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.

2. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή 
των ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται αποκλειστικά 
και μόνο μέσα στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το 
σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό και 
δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση 
του οικείου διατάκτη.

Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορί−
ζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 97543 (6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−

λήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22−4−2005/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του 
Π.Δ 106 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του 
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−12/Α), την παρ. 2 του άρθρου 
16 και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/22−3−2012/Α΄), τις παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 89/10−6−2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 
134/Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/Β΄/7−11−2014) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγο−
ράκο».

5. Το αριθμ. ΔΒΙΕ/οικ. 39000/5−11−2014 έγγραφο του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

6. Την αριθμ. 895 απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Συνε−
δρίασης 193/30−10−14, που αφορά Έγκριση Υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το οικο−
νομικό έτος 2015.

7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (2.500.000€) περίπου, σε βάρος της πιστώσεως 
του προϋπολογισμού εξόδων του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) οικονομικού 
έτους 2015.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ανταποκριθούν 
οι υπηρεσίες του Οργανισμού στο αυξημένο έργο που 
θα προκύψει στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του Ορ−
γανισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για το έτος 2015 και συ−
γκεκριμένα, για εκατόν δέκα (110) ιατρούς, διακόσιους 
πενήντα εννέα (259) υγειονομικούς και χίλιους τριάντα 
τρείς (1.033) διοικητικούς υπαλλήλους πανελλαδικά 
και μέχρι τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες 
ογδόντα (336.480) ώρες.

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι 
είκοσι (20) ώρες έκαστος μηνιαίως, προκειμένου οι 
υπηρεσίες να ανταποκριθούν στο αυξημένο έργο του 
Οργανισμού που θα προκύψει στον τέταρτο χρόνο λει−
τουργίας του Οργανισμού που αφορά στην εξυπηρέ−
τηση 9.500.000 ασφαλισμένων και στην αντιμετώπιση 
του συνόλου των οργανικών και άλλων προβλημάτων 
που θα προκύψουν:
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1. Από την ομογενοποίηση της λειτουργίας των εντασ−
σόμενων φορέων (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, 
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΑ).

2. Από την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παρο−
χών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

3. Από τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαρια−
σμών Υγειονομικής Περίθαλψης (Παροχών υγείας και 
ασφαλισμένων).

4. Από τον έλεγχο και εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων 
που έχουν περιέλθει στον ΕΟΠΠΥ από τους εντασσό−
μενους φορείς.

5. Από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του συνόλου των υπη−
ρεσιών των εντασσόμενων φορέων πανελλαδικά

6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4238/2014 
και την οργανική ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ.

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με απόφαση 
του Πρόεδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη−
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ενώ υπεύθυνοι για την παρα−
κολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι αρμόδιοι 
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι οποίοι βεβαιώνουν την 
πραγματοποίησή της.

Η απόφαση έχει ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

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

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

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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