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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6750
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Ν.Α. Κιλκίς.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/
2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
3. Τις υπ’ αριθμ. 128/7.3.2005, 934/26.9.2005 και 1314/
30.11.2006 αποφάσεις του ΑΣΕΠ.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988),
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
ΟΤΑ και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δι−
καίου».
6. Το γεγονός ότι στον οργανισμό εσωτερικής υπη−
ρεσίας της Ν.Α. Κιλκίς δεν υφίστανται κενές οργανικές
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων
ειδικοτήτων.
7. 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 (Α΄/98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995).
«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,
όπως ισχύει.
12. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13. Τα σχετικά πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Ν.Α. Κιλκίς.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 120.000 Ευρώ περίπου κατά
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το τρέχον οικονομικό έτος και 180.000 ευρώ περίπου
για κάθε επόμενο οικονομικό έτος από τη σύσταση των
ανωτέρω θέσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται μέχρι το ποσό των
5.000 ευρώ και 7.000 ευρώ, αντίστοιχα, από τους ΚΑΠ
της Ν.Α. Κιλκίς και κατά το υπόλοιπο από πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ειδ. Φ. 7−120, ΚΑΕ
Ομάδος 0200), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Ν.Α. Κιλκίς,
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και αριθμό, ως
ακολούθως:
ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΤΑ/ΝΠΔΔ
ΟΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Ö
Αριθμ. 18183
(2)
Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 27/890/14.3.2007 γνωμοδότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ επί του σχεδίου
υπουργικής απόφασης και προεδρικού διατάγματος για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2006 (ΦΕΚ
1284/13.9.2006) όμοια.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο
υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, ως
εξής:

Άρθρο 1
Δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλά−
χιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.
Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστά−
μενης κατάστασης.
Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές
προτεραιότητες.
β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κε−
φάλαιο.
2.1: Στόχοι και δράσεις.
Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δρά−
σεων.
γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δεί−
κτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.
Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολό−
γησης του προγράμματος.
2. Ως «Νομικά Πρόσωπα του Ο.Τ.Α.» νοούνται τα νομι−
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα δημοτικά ή κοι−
νοτικά ιδρύματα του Ο.Τ.Α., οι δημοτικές ή κοινοτικές
κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι δημοτικές ή κοινοτικές
ανώνυμες εταιρείες.
Άρθρο 2
Στρατηγικός Σχεδιασμός
1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης.
1. Στο πρώτο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του
Ο.Τ.Α., τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των
Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και αξιολογεί−
ται η υφιστάμενη κατάσταση.
2. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περι−
λαμβάνει τουλάχιστον:
α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά,
οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυ−
ξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς
και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους
γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή.
β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηρι−
στικά του Ο.Τ.Α.
3. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης περι−
λαμβάνει τουλάχιστον:
α. Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από τον Ο.Τ.Α., κατά την
επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά
σειρά προτεραιότητας.
β. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της πε−
ριοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις
ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για
την παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών.
γ. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των
υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του,
σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώ−
πινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε
σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς
παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρω−
παϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).
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Άρθρο 3
Στρατηγικός Σχεδιασμός
2. Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές
προτεραιότητες.
1. Στο δεύτερο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδιασμού
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. Διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την
περιοχή του Ο.Τ.Α. και των κατευθυντήριων αρχών, που
πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον
τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.
β. Προσδιορισμός της στρατηγικής του Ο.Τ.Α., δηλα−
δή των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να
πετύχει το όραμα του.
γ. Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων,
σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το επιχειρησιακό
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περι−
φερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.
2. Το όραμα αποτελεί συνοπτική διατύπωση της
μελλοντικής επιδιώξιμης κατάστασης της περιοχής
του Ο.Τ.Α. και του ίδιου του Ο.Τ.Α., ως οργανισμού,
για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, την οποία
θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που
θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική
συναίνεση.
3. Η διατύπωση της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. γίνεται
μέσω του καθορισμού γενικών στρατηγικών στόχων.
Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι θα αφορούν:
α. Στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
β. Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών
των υπηρεσιών του.
γ. Στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του
(με τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των
οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και της υλικοτεχνικής υποδομής του).
ε. Στη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.
4. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή αξόνων. Ενδει−
κτικά, οι άξονες αυτοί μπορεί να είναι:
α. «Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον − Τεχνικές υπο−
δομές».
β. «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός».
γ. «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».
δ. «Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με
τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φο−
ρείς».
5. Μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας, ένας τουλά−
χιστον πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α.
και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και
στη βελτίωση των σχέσεων τους με τους πολίτες, την
πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός
ενδεικτικά αφορά:
α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α.,
καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδο−
τικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης.
β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του
Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του.
γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης
και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτε−
λεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς
και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανό−
τητας του Ο.Τ.Α.
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Άρθρο 4
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
1. Στόχοι και δράσεις
1. Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραμ−
ματισμού εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι
σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας
εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή
περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να
επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από τον Ο.Τ.Α. την
επόμενη τετραετία. Ενδεικτικά, τα μέτρα μπορεί να
αφορούν: Ύδρευση και Αποχέτευση, Διαχείριση απορ−
ριμμάτων, Κοινωνική φροντίδα, Πολιτισμό και Αθλητι−
σμό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, Οικονομικά του
Ο.Τ.Α., καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του.
2. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχε−
διάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων.
Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων
ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που
εκτελούνται εφ’ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη
και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμ−
βανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων
διοίκησης.
Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν
τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης,
ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συ−
νεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:
α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των
οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται
ο σκοπός του Ο.Τ.Α. (όπως δραστηριότητες κοινωνικές,
πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος).
β. Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων
ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήρι−
ξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Ο.Τ.Α.
και των Νομικών Προσώπων του (όπως διαχείριση θε−
μάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες,
διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη
του προγραμματισμού, τεκμηρίωση πληροφοριών).
3. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων μπορεί να εί−
ναι υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων
του. Μπορεί επίσης να είναι και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. στους
οποίους συμμετέχει ο Ο.Τ.Α. ή οι δομές που ορίζονται
ως φορείς υλοποίησης στις συμβάσεις συνεργασίας
του Ο.Τ.Α. με άλλους φορείς.
4. Σε ειδική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού είναι
δυνατό να προσδιορίζονται:
α. Δράσεις διαδημοτικής σημασίας, εφόσον υπάρχει
σχετική συμφωνία με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α.
β. Δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως προτάσεις προς
τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού.
Άρθρο 5
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
2. Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων
1. Στο δεύτερο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προ−
γραμματισμού ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη
των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι
δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Τουλάχιστον για τις
δράσεις αυτές συμπληρώνεται τυποποιημένο έντυπο
προγραμματισμού, στο οποίο κατ’ ελάχιστον προσδιο−
ρίζονται:
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α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προ−
γράμματος, όπου εντάσσεται η δράση.
β. Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων
θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της
δράσης.
γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση
της δράσης.
δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης.
ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώ−
πων του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της
δράσης.
στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
ζ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ανά έτος.
η. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
θ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρημα−
τοδότησης.
2. Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προ−
σώπων του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσε−
ων, το χρονοδιάγραμμα απόκτησης των απαιτούμενων
πόρων και ο προϋπολογισμός δαπανών συντάσσονται
για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας.
Άρθρο 6
Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης
1. Οικονομικός προγραμματισμός
Στο κεφάλαιο «Οικονομικός προγραμματισμός» περι−
λαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. Εκτιμώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νομικών
Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε
έτος της επόμενης τετραετίας.
β. Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επεν−
δυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράμματος.
γ. Καταρτίζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες του προ−
γράμματος ανά άξονα και μέτρο.
Άρθρο 7
Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης
2. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
του προγράμματος
1. Στο κεφάλαιο «Δείκτες παρακολούθησης και αξιολό−
γησης του προγράμματος», καταρτίζονται δείκτες απο−
τελεσμάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
βαθμού επίτευξης των στόχων και δείκτες υλοποίησης
ή εκροών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
βαθμού υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.
2. Οι προηγούμενοι δείκτες αξιοποιούνται για την
ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου αυτοί να
καταστούν μετρήσιμοι.
Άρθρο 8
Δομή και περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων
δράσης των Ο.Τ.Α.
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του αντιστοιχεί
στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών τους.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
προκύπτει από την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησια−
κού προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου
4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιο−
ρίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του

επιχειρησιακού προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από
τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προ−
γράμματος όπου εντάσσεται η δράση.
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν
από τη δράση κατά το επόμενο έτος.
γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, ανά
τρίμηνο.
δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρημα−
τοδότησης.
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους
της δημοτικής περιόδου συντάσσεται μαζί με τον αντί−
στοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το
τεχνικό πρόγραμμα του ιδίου έτους, προσωρινό πρό−
γραμμα, που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της
κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.
5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών
επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα
ετήσια προγράμματα δράσης τους.
6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποι−
είται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που
έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το
ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες
δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρη−
σιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική
και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.
Άρθρο 9
Τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
στις Περιφέρειες
Για τον έλεγχο νομιμότητας από την Περιφέρεια, υπο−
βάλλεται, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδι−
κασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος,
εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10
Μεταβατική διάταξη
Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2007−2010:
α. Το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης, και τα αναφερόμενα στις
παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 3, και στα άρθρα
4, 5 και 6 της παρούσας απόφασης.
β. Η προθεσμία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2007.
γ. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ο.Τ.Α. για το έτος
2007 αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα και ο οικονομικός
προϋπολογισμός του έτους 2007.
δ. Δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη ετήσιου προ−
γράμματος δράσης για το έτος 2007 από τα Νομικά
Πρόσωπα του Ο.Τ.Α..
Άρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
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(3)
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΝΤΕΡΑΖ ΤΑ−
ΓΡΙΝΤ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤΤΑΧ και ΜΠΑΡΣΟΥΜ ΓΚΙΡ−
ΓΚΙΣ του ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 26600/9300/2.4.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 15.9.1992 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΝΤΕΡΑΖ
ΤΑΓΡΙΝΤ του ΑΜΠΝΤΕΛ ΦΑΤΤΑΧ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85365/8828/2.4.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από 11.4.2000 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού ΜΠΑΡ−
ΣΟΥΜ ΓΚΙΡΓΚΙΣ του ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

Ö
Αριθμ. 1034390/3681/ΔΕ−Β
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1011236/3175/ΔΕ−Β/1.2.2007
Α.Υ.Ο.Ο. «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου
για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογι−
κών διατάξεων.»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 39 του ν. 1914/1990, (Φ.Ε.Κ. 178 Α΄/ 90) όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/ 92), του
ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄/94 και του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ
248 Α΄/7.11.2000).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 “Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών” όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1432/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 204/13.2.2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 1011236/3175/ΔΕ−Β/1.2.2007 Α.Υ.Ο.Ο.
(ΦΕΚ 174 Β΄/9.2.2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων
Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορο−
λογικών διατάξεων», αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 10 και 11 του κεφ.
Γ της υπ’ αριθμ. 1011236/3175/ΔΕ−Β/1.2.2007 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ
174 Β΄/9.2.2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγ−
χου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογι−
κών διατάξεων» ως εξής:
«10. Στο Νομό Χαλκιδικής
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέρ−
γεια ελέγχων στην χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω
Δ.Ο.Υ.: Πολυγύρου, Αρναίας, Ν. Μουδανιών και Κασσάν−
δρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται
η Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.
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11. Στο Νομό Καβάλας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέρ−
γεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω
Δ.Ο.Υ.: Α΄ Καβάλας, Β΄ Καβάλας, Ελευθερούπολης και
Χρυσούπολης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου
ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης.»
2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. ισχύει ως έχει.
3. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έναρξη ισχύ−
ος της υπ’ αριθμ. 1011236/3175/ΔΕ−Β/1.2.2007 Α.Υ.Ο.Ο. να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ö
Αριθμ. 1034151/623/Α0012
(5)
Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντι−
τύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους
σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μι−
σθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005
(ΦΕΚ 1435 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την
οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους
Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/13.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών.
2. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1019094/347/Α0012/
ΠΟΛ.1026/22.2.2007 Α.Υ.Ο.ΟΙ. περί του τύπου και περι−
εχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων κα−
θώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου
υποβολής του.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1028248/546/Α0012/
17.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δευτέρου αντι−
τύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέ−
ταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83
του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φο−
ρολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Το γεγονός ότι ορισμένοι μη υπόχρεοι σε υποβο−
λή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δεν έχουν πάρει ακόμη
κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν ηλε−
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κτρονικά μέσω διαδικτύου το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης
αποδοχών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η
ηλεκτρονική υποβολή του.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και
υστέρηση των εσόδων, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής
του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υπο−
χρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. μέχρι την
20η Απριλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ö
Αριθμ. 1034147/622/Α0012
(6)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής
Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών
(Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε7−Φ−01.015).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005
(ΦΕΚ 1435 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία
αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουρ−
γούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006
(Φ.Ε.Κ. 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του
ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α΄) με τις οποίες ορίζεται ότι με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
59 του ν. 2238/1994.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1019098/348/Α0012/ ΠΟΛ.
1025/22.2.2007 Α.Υ.Ο.ΟΙ. περί του τύπου και περιεχόμενου
και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης φόρου
μισθωτών υπηρεσιών.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−

μικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φο−
ρολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1028247/547/Α0012/
17.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί
της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων
Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι, κάποιοι υπόχρεοι στερούνται ή
έχουν λάθος Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιού−
χους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεω−
τική από το νόμο και κατ΄ επέκταση και από το σύστημα
υποβολής, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η
υποβολή των οριστικών δηλώσεων
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και
υστέρηση των εσόδων, αποφασίζουμε:
Η προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φό−
ρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο
Ε7−Φ−01.015) που λήγει την 30η Μαρτίου 2007 παρατεί−
νεται μέχρι την 20η Απριλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 349/Β΄/13.3.2007,που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.
13543/16.2.2007 απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυ−
ξης, περί καθορισμού των τελών καθαριότητας χώρων
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, οικονομικού έτους 2006,
έχοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. 7/15.2.2007 (θέμα 14°)
Πράξη του Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας
− Πειραιά, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/3.4.2007
(θέμα 7°) Πράξη του, στον πίνακα όπου αναφέρεται το
καταβλητέο τέλος καθαριότητας για κάθε Δήμο ή Κοι−
νότητα, επιφέρεται η ακόλουθη διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «Δήμος Πεντέλης», στο ορθό «Δή−
μος Ν. Πεντέλης».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
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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 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

*02005341304070008*

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.gr

