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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον MIJUCIC IVAN για
υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων..................................
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγρα−
φών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την
ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας
Νέων. .........................................................................................................
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων ημερών των υπαλλήλων της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ−
ρειας Αττικής, για το έτος 2014........................................
Τροποποίηση της αριθμ. 1/2013 απόφασης προέδρου
του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντί−
δας Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής,
με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κέντρου
Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένει−
ας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, κατ’ εφαρμο−
γή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011»,
ως προς τον πίνακα Α΄ για τις θέσεις TE Βρεφο−
νηπιοκομίας. .......................................................................................
Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής
Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με
τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των
(αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. ...........................
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.141209/26446/
30.10.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών..............................................................................................................
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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (115.590,24) ,για υπόθεση λαθρεμπορίας
τσιγάρων, ενώ με την ίδια πράξη ορίσθηκαν ως αστικά
αλληλέγγυα υπόχρεοι και εις ολόκληρο οι PETROVIC
MIROSLAV και ERIN PETER αγνώστου διευθύνσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.
5 εδαφ ( β ) του Ν.2960/01, ως αγνώστου διευθύνσεως
όσον αφορά την αλλοδαπή Εταιρεία.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου κ.α.α.
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Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ
F
Αριθμ. 26036
(2)
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών
και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση
και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον MIJUCIC IVAN για
υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων.
Με την αριθμ. 26/9−12−2014 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενίτσας και σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ.1
του Ν.2960/01 επεβλήθησαν στον MIJUCIC IVAN Πολ−
λαπλό Τέλος συνολικού ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουρ−
γίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υπο−
δομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 155) και ειδικότερα το άρθρο 1, παρ. 2 περ. γγ
και το άρθρο 3 αυτού.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 112).
3. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 187), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 179).
5. Την υπ’ αριθμ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866 ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/
14.11.1986 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομί−
ας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη»
(ΦΕΚ Β’ 797), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).
8. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄98).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels) είναι
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης γγ
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, τα
οποία συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης ανά κλίνη με
νέους έως 26 ετών καθώς και με κατόχους κάρτας που
εκδίδεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νεότη−
τας (Hostelling International) ή αναγνωρισμένες εθνικές
ενώσεις ξενώνων νεότητας.
Άρθρο 2
Χωροταξικά και Πολεοδομικά κριτήρια
1. Η ίδρυση επιχείρησης Ξενώνα Φιλοξενίας Νέων
(Ξ.Φ.Ν.) επιτρέπεται επί ενιαίου οικοπέδου που ανήκει
σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου
και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
οικισμού ή σχεδίου πόλεως.
2. Το οικόπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται από γειτ−
νίαση με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και
υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις.
3. Η προσπέλαση στους Ξ.Φ.Ν., η οποία θα βεβαιώνεται
και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπε−
ται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Ν. 4276/2014, γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοι−
νόχρηστο δρόμο.
4. Οι Ξ.Φ.Ν. ιδρύονται σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια
σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης και
τις επιτρεπόμενες χρήσεις που καθορίζονται για την
περιοχή από τις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεο−
δομικές διατάξεις.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, το κτίριο στο
οποίο λειτουργεί το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή
χρήση Ξ.Φ.Ν., επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης ενός (1)
δωματίου που θα χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή
πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση.
6. Επιτρέπεται στο ισόγειο του κτιρίου του Ξ.Φ.Ν. η λει−
τουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν εντάσσονται
στις εγκαταστάσεις του Ξ.Φ.Ν., με ανεξάρτητη για το
καθένα είσοδο.
7. Στη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που
προβλέπεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν. 4276/2014 δηλώνεται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές
του οικοπέδου και του κτιρίου για τη δημιουργία Ξ.Φ.Ν.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων
Οι Ξ.Φ.Ν. πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες τε−
χνικές προδιαγραφές:

ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να αναπτύσσονται
σε συνεχόμενους διακριτούς ή σε ενιαίους χώρους.
Περιλαμβάνουν:
1. Χώρο εισόδου – υποδοχής με ατομικές θυρίδες φύ−
λαξης τιμαλφών πελατών σε ποσοστό τουλάχιστον 40%
της δυναμικότητας του ξενώνα σε κλίνες.
2. Καθιστικό – χώρο τραπεζαρίας για φαγητό και άλ−
λες δραστηριότητες με εύκολη πρόσβαση προς την
κοινόχρηστη κουζίνα, εφοδιασμένο με καρέκλες−θέσεις
για τουλάχιστον το 30% της δυναμικότητας του κατα−
λύματος.
3. Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης
τροφίμων και ποτών
4. Χώρο κοινόχρηστης κουζίνας τουλάχιστον 15 τ.μ.
5. Κοινόχρηστα W.C. με ξεχωριστούς προθαλάμους
και νιπτήρες στους προθαλάμους, ως εξής:
α. για Ξ.Φ.Ν. δυναμικότητας έως 50 κλινών ένα (1) κοι−
νόχρηστο W.C. ανά φύλο
β. για Ξ.Φ.Ν. δυναμικότητας άνω των 50 κλινών δύο (2)
κοινόχρηστα W.C. ανά φύλο
Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Χώρος πλυντηρίου−στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου
για χρήση των πελατών
2. Χώρος με θυρίδες φύλαξης αποσκευών με πρόσβα−
ση στο χώρο της υποδοχής
3. Χώρος καθαρισμού στον οποίο θα περιλαμβάνονται
είδη καθαρισμού και παροχή νερού για καθαριότητα με
αντίστοιχο νεροχύτη
4. Λινοθήκη
Γ. ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ−ΚΟΙΤΩΝΕΣ
1. Η δυναμικότητα των υπνοδωματίων−κοιτώνων ορίζε−
ται από μία (1) έως οκτώ (8) κλίνες σε οριζόντια διάταξη
ή σε κουκέτες. Τα υπνοδωμάτια−κοιτώνες δύνανται να
περιλαμβάνουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής και κου−
ζίνας.
2. Ελάχιστο ύψος: Το ισχύον κατά Ν.Ο.Κ. ή Γ.Ο.Κ. για
χώρους κύριας χρήσης
3. Ελάχιστος διάδρομος κυκλοφορίας μεταξύ των
ελεύθερων πλευρών των κλινών: 0,90 μ.
4. Όγκος χώρου ανά θέση ύπνου: 5,00 κ.μ.
5. Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου δωματίου: 8,00 τ.μ.
6. Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου δωματίου: 10,00 τ.μ.
7. Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου δωματίου: 13,00 τ.μ.
8. Ελάχιστη διάσταση υπνοδωματίων (μήκος και πλά−
τος): 2,50 μ.
9. Για υπνοδωμάτια−κοιτώνες 4−8 κλινών, ελάχιστο
εμβαδόν κοιτώνα ανά κλίνη: 3,00 τ.μ.
Δ. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ − ΚΟΙΤΩΝΩΝ
Κατ’ ελάχιστον 2 καμπίνες ντουζ και 2 τουαλέτες
(w.c.) ανά οχτώ (8) κλίνες. Εάν κατασκευάζονται εκτός
υπνοδωματίων−κοιτώνων, περιλαμβάνουν προθάλαμο με
πρίζα και καθρέφτη και κατανέμονται σε συγκροτήματα
ανδρών−γυναικών.
Ε. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Εντός του ξενώνα δύναται να υπάρχει ένα (1) δωμά−
τιο του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που εκμεταλλεύεται
την επιχείρηση με ιδιαίτερο λουτρό μέχρι 50 τ.μ.
2. Συγκρότημα υγιεινής προσωπικού, το οποίο περι−
λαμβάνει προθάλαμο με νιπτήρα, χώρο αποδυτηρίων
και W.C.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα
1. Οι Ξ.Φ.Ν. υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26
του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79 Α΄) σχετικά με την εξυπηρέ−
τηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.
2. Στους Ξ.Φ.Ν. προβλέπεται η δημιουργία ελάχιστου
αριθμού δωματίων για άτομα μειωμένης κινητικότητας
(Α.Μ.Κ.), ως εξής:
α) ένα (1) δίκλινο δωμάτιο με ιδιαίτερο λουτρό για
Α.Μ.Κ. για Ξ.Φ.Ν. δυναμικότητας 30−50 κλινών
β) δύο (2) δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό Α.Μ.Κ.
για Ξ.Φ.Ν. δυναμικότητας 51−100 κλινών
γ) τρία (3) δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό Α.Μ.Κ.
για Ξ.Φ.Ν. δυναμικότητας άνω των 100 κλινών
3. Στο χώρο της κοινόχρηστης κουζίνας του Ξ.Φ.Ν. θα
πρέπει να διασφαλίζεται η προσπέλαση και η εξυπη−
ρέτηση των Α.Μ.Κ.
4. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην
εξυπηρέτηση των Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9
με Α.Π. οικ. 29467/13−6−2012 του Γραφείου Μελετών για
ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.
Άρθρο 5
Λειτουργικές προδιαγραφές Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων
Οι Ξ.Φ.Ν. πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες λει−
τουργικές προδιαγραφές:
ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Χώρος εισόδου − υποδοχής
α. Λειτουργία όλο το 24ωρο
β. Παροχή πληροφοριακού υλικού για τον προορισμό
και την ευρύτερη περιοχή
γ. Φαρμακείο με είδη πρώτης ανάγκης
2. Καθιστικό− Χώρος Τραπεζαρίας για φαγητό και άλ−
λες δραστηριότητες
α. Τραπεζοκαθίσματα
β. Καναπές, πολυθρόνες
3. Χώρος κοινόχρηστης κουζίνας
α. Εστίες μαγειρέματος
β. Φούρνος
γ. Πάγκος
δ. Τοστιέρα
ε. Ηλεκτρικό ψυγείο
στ. Νεροχύτης
ζ. Ψύκτης παροχής κρύου και ζεστού νερού
η. Φούρνος μικροκυμάτων
θ. Βραστήρας
ι. Καφετιέρα
ια. Κάδος απορριμμάτων
ιβ. Πλήρη σερβίτσια φαγητού και ποτού
ιγ. Σκεύη παρασκευής γευμάτων
Β. ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ−ΚΟΙΤΩΝΕΣ
α. Ένα (1) ερμάριο ανά κλίνη ελάχιστων διαστάσεων
0,50 × 0,60 × 1,00 μ. με κλειδαριά
β. Ένα (1) ατομικό φωτιστικό ανά κλίνη
γ. Μία (1) πρίζα ανά κλίνη
δ. Καλάθι απορριμμάτων
ε. Κουρτίνες αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν παραθυ−
ρόφυλλα
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στ. Κλινοσκεπάσματα (σεντόνια, κουβέρτες−παπλώ−
ματα, μαξιλαροθήκες) ανά κλίνη
ζ. Πετσέτες προσώπου και σώματος ανά κλίνη
η. Αλλαγή των λευκών ειδών (κλινοσκεπάσματα, πε−
τσέτες) τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μέρες
θ. Μία (1) καρέκλα ανά δύο (2) κλίνες
Γ. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
α. Σαπούνι χεριών και χαρτί υγείας
β. Στεγνωτήρας μαλλιών
γ. Εξαερισμός φυσικός ή τεχνητός
Δ. ΚΤΙΡΙΟ
α. Θερμοκρασία τουλάχιστον 20°C σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους και στα υπνοδωμάτια−κοιτώνες
β. Επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και αερι−
σμός σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα
υπνοδωμάτια−κοιτώνες
γ. Κλιματισμός ή ανεμιστήρας οροφής σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους και στα υπνοδωμάτια−κοιτώνες
δ. Παροχή ζεστού νερού όλο το 24ωρο
ε. Παροχή εμφιαλωμένου νερού στην περίπτωση κατά
την οποία το νερό της βρύσης δεν είναι πόσιμο
στ. Ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi−Fi)
στους κοινόχρηστους χώρους και ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής κοινής χρήσης κατ’ ελάχιστον
ζ. Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων από τους κοι−
νόχρηστους χώρους και τα υπνοδωμάτια−κοιτώνες
η. Καθημερινός καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και
υπνοδωματίων−κοιτώνων
θ. Επαρκής φωτισμός διαδρόμων τη νύχτα και σήμαν−
ση εξόδων κινδύνου
ι. Σήμανση σε μορφή προσβάσιμη σε όλους, σύμφωνα
με το κεφάλαιο «Σήμανση» των Οδηγιών Σχεδιασμού
του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» /Ηχητική και οπτι−
κή σήμανση, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του
ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους»
Άρθρο 6
Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης
Η δημιουργία Ξ.Φ.Ν. καθώς και η μετατροπή υφιστάμε−
νων οικοδομών ή τουριστικών καταλυμάτων σε ξενώνες
φιλοξενίας νέων εξαιρείται από τις ρυθμίσεις της υπ’
αριθμ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866 ΕΙΔ. 135/ΕΟΤ/14.11.1986 από−
φασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για
την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 797),
όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
1. Σε επιχειρήσεις Ξ.Φ.Ν. επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται για τα κύρια τουριστικά καταλύματα από
την κείμενη τουριστική νομοθεσία και, σε περίπτωση
που εντός του Ξ.Φ.Ν. λειτουργεί κατάστημα υγειονομι−
κού ενδιαφέροντος ή κολυμβητική δεξαμενή, από τις
οικείες υγειονομικές διατάξεις.
2. Κατά τη διαφήμιση ή προβολή Ξ.Φ.Ν. γίνεται μνεία
του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης συνοδευόμενου
από τις λέξεις «Ξενώνας Φιλοξενίας Νέων», εφ’ όσον η
επιχείρηση διαφημίζεται ή προβάλλεται στην ελληνική
γλώσσα, ή από τις λέξεις «Youth Hostel», εφ’ όσον η
επιχείρηση διαφημίζεται ή προβάλλεται σε οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα. Σε επιχείρηση Ξ.Φ.Ν που διαφημίζεται ή
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προβάλλεται ως τουριστικό κατάλυμα άλλης μορφής
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 10 του άρ−
θρου 7 του Ν.4276/2014.
Άρθρο 8
Κανονισμός Λειτουργίας
1. Σε εμφανές σημείο στην είσοδο της επιχείρησης
αναρτάται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ξ.Φ.Ν., στον
οποίο ορίζονται θέματα σχετικά με την ασφάλεια και
καθαριότητα των χώρων, τη λειτουργία του χώρου
υποδοχής και γενικότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται τουλάχιστον
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας της επιχείρησης Ξ.Φ.Ν.
προβλέπεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε υπνοδωμά−
τια−κοιτώνες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από
άτομα του ιδίου φύλου. Σε περίπτωση που αυτό δεν
είναι εφικτό, ορίζεται στον Κανονισμό ότι ο πελάτης
θα ενημερώνεται σχετικά πριν την κράτηση.
Άρθρο 9
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων
1. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) Ξ.Φ.Ν. χορηγείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4276/2014.
Η αίτηση χορήγησης Ε.Σ.Λ. Ξ.Φ.Ν. υποβάλλεται από το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επι−
χείρηση και συνοδεύεται από τους σχετικούς τίτλους
ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του οποίου ιδρύεται η
επιχείρηση Ξ.Φ.Ν. ή από μισθωτική ή άλλη σύμβαση,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δυνάμει της οποίας
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση
έλκει δικαιώματα επί του ακινήτου.
2. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. επιχείρησης Ξ.Φ.Ν. σε με−
μονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του συνόλου των συ−
νιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, Ε.Σ.Λ. επιχείρησης Ξ.Φ.Ν. σε
μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας
επί οικοπέδου στο οποίο έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτη−
σία χορηγείται εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από
τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιο−
κτητών ακινήτου.
3. Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. επιχείρησης Ξ.Φ.Ν. υποβάλ−
λεται απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ Ελληνικού
Δημοσίου ύψους τριών (3) ευρώ ανά κλίνη.
4. Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου
σε Ξ.Φ.Ν. με αλλαγή χρήσης αυτού, η τεχνική έκθεση
που προβλέπεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 4276/2014 συνοδεύεται από βεβαίωση αλλαγής
χρήσης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης και βεβαίωση
στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
Άρθρο 10
Ξενώνες νεότητας που λειτουργούν κατά τη δημο−
σίευση της απόφασης αυτής υποχρεούνται μέσα σε
διάστημα ενός έτους να συμμορφωθούν με τις διατά−
ξεις αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι
κυρώσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του
Ν. 4276/2014.
Άρθρο 11
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1−1−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθ. 246520
(3)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−
μων ημερών των υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύ−
θυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ατ−
τικής, για το έτος 2014
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α'/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις του Αρ.176 παρ.1 του
Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/05.05.2014).
3. Τις διατάξεις του Αρ.29 του Ν.3528/2007
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999
(ΦΕΚ 180/τ.Α').
5. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20−10−2011 απόφα−
σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη−
κε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/4−11−2011, όπως
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β'/14−12−2011).
6. Την υπ' αριθ. οικ.2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ:
4577Η−5ΕΤ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α').
7. Την υπ' αριθ.5021/4217/03.02.2014 απόφαση του Γ.Γ.
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθορι−
σμού του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλή−
λων που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της Περι−
φέρειας Αττικής (ΦΕΚ 332/Β/13.02.2014).
8. Το υπ' αριθ.Φ001/32574/04.07.2014 έγγραφο της Αυ−
τοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περι−
φέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η
ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−
μων ημερών των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης
για το έτος 2014 και αναλύονται οι λόγοι καθώς και
οι απαιτούμενες ώρες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι
οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν προκειμένου
να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες λόγω φυσικών
τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
9. Το υπ' αριθ. 246269/11.12.2014 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με
το οποίο το υπόλοιπο διαθέσιμο του διαμορφούμενου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής στον φορέα
08072 και ΚΑΕ 051201 για το έτος 2014, ύψους 208.216,08 €,
αρκεί για να καλύψει τις προαναφερθείσες ανάγκες.
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10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.250,00 €, σύμφω−
να με το υπ' αριθ. οικ.245647/14/10.12.2014 έγγραφο του
Τμήματος Μισθοδοσίας, το οποίο θα καλυφθεί από
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του φορέα 08072 και ΚΑΕ
051201 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής,
έτους 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας ή/και καθ' υπέρβαση αυτής για
τους υπαλλήλους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, έως και 31−12−
2014, ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2014: 336
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜΕ−
ΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2014: 2.250,00 €
Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτε−
ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες ενενήντα
έξι (96) κατά το δεύτερο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Αριθμ. πράξης 1/2014
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 1/2013 απόφασης προέδρου του Κέ−
ντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένει−
ας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, με θέμα «Διαπίστωση
αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πο−
λιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαί−
ου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας
Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, κατ' εφαρ−
μογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», ως
προς τον πίνακα Α΄ για τις θέσεις TE Βρεφονηπιοκομίας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄)
2. την υπ’ αριθμ. 8446/21636 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας
Αττικής περί Ο.Ε.Υ. ΚΕΒΡΕΦΟ, (ΦΕΚ 1569 Β΄/2008).
3. Την αριθ. 1/2013 απόφαση προέδρου του Κέντρου
Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας Οικογένειας,
ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, με θέμα «Διαπίστω−
ση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων
πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φρο−
ντίδας Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, κατ'
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011»,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 616/Β'/15−3−2013
4. Τον πίνακα Α' της αριθ. 1/2013 απόφασης προέ−
δρου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας
Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, με θέμα
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι−
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής
& Φροντίδας Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττι−
κής, από τον οποίο προκύπτει ότι προβλεπόταν για την
κατηγορία TE Βρεφονηπιοκόμων τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΠΔΔ Δ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
Οργανικές Θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται
Από την κατάργηση, κατ’
εφαρμογή των περ. α ή/και
β της παρ. 1α του άρ. 33
του Ν.4024/2011
Περ. α
(Γ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος
Βρεφονηπιοκόμων

45

27

Το γεγονός ότι εκ παραδρομής διαπιστώθηκε η αυ−
τοδίκαιη κατάργηση δέκα πέντε (15) κενών θέσεων TE
Βρεφονηπιοκόμων και η διατήρηση τριών (3) θέσεων
που εξαιρούνται από την κατάργηση κατ' εφαρμογή
των περ. α' & β' της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011, ενώ το σωστό είναι ότι πρέπει να εξαιρεθεί
μία (1) επί πλέον θέση διότι έχει δεσμευτεί με την αριθ.
1/490Μ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 576/τ' ΑΣΕΠ/4−11−2008) και
αφορά θέση εργασίας ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ατόμων
που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998, άρα σύνολο
εξαιρουμένων θέσεων τέσσερις (4), διαπιστώνουμε:

18

Καταργούμενες
κενές (Β μείον (Γ+Δ)

Περ. β
(Δ)

3

15

Τροποποιούμε την αριθ. 1/2013 απόφαση προέδρου
του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας
Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής, με θέμα
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι−
κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής
και Φροντίδας Οικογένειας, ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Ιωνίας Ατ−
τικής, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του
Ν. 4024/2011», ως προς το σύνολο των καταργουμένων
θέσεων TE Βρεφονηπιοκόμων και ως προς το γενικό
σύνολο του Πίνακα Α΄ ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
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Προβλεπόμενες
Οργανικές Θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται
Από την κατάργηση, κατ’
εφαρμογή των περ. α ή/και
β της παρ. 1α του άρ. 33
του Ν.4024/2011
Περ. α
(Γ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος
Βρεφονηπιοκόμων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καταργούμενες
κενές (Β μείον (Γ+Δ)

Περ. β
(Δ)

45

27

18

4

14

114

71

43

7

36

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Νέα Ιωνία, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Πράξης: 46/4.12.2014
(5)
Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επι−
τροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετά−
σεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφα−
λιστικών διαμεσολαβητών.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει:
β. Τον Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής
Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτι−
κής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών», και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,
γ. Τον Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) «Εποπτεία και έλεγχος
ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών
παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προ−
τύπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το
άρθρο 3 παρ. 1(β) αυτού,
δ. Τον Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α 183), «Διαμεσολάβηση στις
συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος
ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων,
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 Β αυτού,
ε. Το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α 196) «Προσαρμογή της ελ−
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως
ισχύει, και ιδίως το άρθρου 4, παρ. 1 ε, αυτού,

στ. Την απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−
8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600) «Καθορισμός των απαιτούμε−
νων προϋποθέσεων−εξετάσεων, που αποδεικνύουν την
εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές &
επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην
Ασφάλιση», όπως ισχύει,
ζ. Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) «Εκπαίδευση και
πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμε−
σολαβητών»,
η. Το από 3.12.2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και
θ. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζει τα τα εξής:
Το άρθρο 8 παρ. 5 της Πράξης Εκτελεστικής Επι−
τροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β
1257/23.5.2013) τροποποιείται ως εξής:
«5. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο
υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά:
α) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη χωρίζεται σε ενότητες,
στο 60% πον ερωτήσεων κάθε ενότητας και ταυτοχρό−
νως, στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων,
β) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη δεν χωρίζεται σε ενό−
τητες, στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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