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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Σύσταση θέσης στο Δήμο Πύλου − Νέστορος.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36295/08−11−11 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε.: ΙΩΑΝ−

ΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΛΟΓΩΝ, μεταφέρεται στο Δήμο Πύλου− Νέστορος, με 
την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και 
ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188).

Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση η οποία καταργείται 
αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την υπηρεσία του υπαλλήλου που τη κατέχει, με 
παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού 
προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο 
υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση προς 
δέσμευση, η μεταφορά του υπαλλήλου γίνεται με δέ−
σμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται.

Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλι−
μάκιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρ−
θρου 16 του ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 
του ν. 3899/2010.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πύλου − Νέστορος, ύψους 2900 ευρώ περίπου για 
το τρέχον οικονομικό έτος και 27400 Ευρώ περίπου για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Πύλου − Νέστορος, ο οποίος θα επι−
χορηγείται για τον σκοπό αυτό από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελής Πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) που κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Αριθμ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1089011982/9−11−2011).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ   
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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41748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθ. οικ. 160143 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 από−

φασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, 
όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για 
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του Ν 3028/02 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.02) 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένη της 
Πολιτιτικής Κληρονομιάς».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 του Ν. 
3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ΄98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τα Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανά−
πτυξης» και 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 56), «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 
Α΄ 221).

9. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Την ΚΥΑ αριθ. 69269/5387/24−10−1990 (ΦΕΚ Β΄ 678) 
«Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλο−
ντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

11. Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1022Β) «Κατά−
ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ 
και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ Α΄ 91)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

12. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332) «Διαδι−
κασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 
(Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (Α΄ 91) «», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα 
άρθρα 947−1345.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως το άρθρο 
1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
(ΦΕΚ Α΄ 70).

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού 
και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης 
νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440).

16. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περι−
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε−
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
150559/10−6−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) απόφασης Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και 
Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης 
νερού» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, σύμ−
φωνα με το άρθρο 1 της παρούσας υποχρεούνται να 
ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφι−
στάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με της 
διαδικασίες της παρούσας, εντός δώδεκα μηνών από 
την έναρξη ισχύος της.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011

Ol ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 41749

   Αριθμ. Φ 10053/27526/1788 (3)
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επι−

δοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογα−
ριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερί−
δων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας 
και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME για τις γιορτές Χριστου−
γέννων 2011 και του νέου έτους 2012. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/ 

1967 (ΦΕΚ 143Α), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 
του π.δ. 63/1975 (ΦΕΚ 21Α)

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/ 
2005 (ΦΕΚ 98 Α).

4. Το π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄).
5. Την πρόταση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − MME που διατυ−

πώθηκε κατά την αριθ. 46/26−10−2011 συνεδρίασή του.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 

αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του 
Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ET ΑΠ −MME (Ν.Π.Δ.Δ.) 
ύψους εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσί−
ων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 
174.343,45) περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από την πίστωση που 
έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 0652 του προϋπολογισμού 
του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου 
Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ −MME, η οποία ανέρχε−
ται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 
€), αποφασίζουμε:

Στους ανέργους ασφαλισμένους του Λογαριασμού 
Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του 
ΕΤΑΠ − MME, των οποίων η επιδότηση, λόγω ανεργίας, 
τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2011 
επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησής τους 
μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν 
εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικο−
νομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων 
του 2011 και του νέου έτους 2012, το ποσό της οποίας 
ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που 
έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
   Αριθμ. 113523 (4)
Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης 

εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/ 

2003 (Α΄309) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) «Τροποποίηση του 
ν.3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφο−
ρούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες 
διατάξεις» και

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτη−
ματολογικών γραφείων υποχρεούνται να εγγράφουν 
αυθημερόν στα οικεία βιβλία κατασχέσεων ή αντίστοι−
χα κτηματολογικά φύλλα την, κατά τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/2003 (Α΄309) όπως το 
άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3849/2010 
(Α΄80), εκδιδόμενη διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα 
του δικαστικού συμβουλίου με την σχετική αίτηση και 
περίληψη που θα τους επιδοθεί.

Η διάταξη ή το βούλευμα πρέπει να περιλαμβάνει την 
περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, έκταση και όρια, 
τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη και εάν είναι δυνατόν 
τους τίτλους κτήσεως.

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτη−
ματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αποστείλουν 
σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής της κατασχέσεως στη 
Δικαστική Αρχή που είχε ζητήσει την καταχώριση προ−
κειμένου να συμπεριληφθεί στη σχετική δικογραφία.

Η εγγραφή της ανωτέρω κατασχέσεως δεν εμποδίζεται 
από την ύπαρξη άλλων προϋφισταμένων κατασχέσεων 
και αίρεται με πράξη των οργάνων που την διέταξαν.

Για τις ανωτέρω εγγραφές δεν καταβάλλονται τέλη 
και δικαιώματα υπέρ οιουδήποτε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

F
(5)

   Κατάργηση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού

  Mε την υπ’ αριθμ. 100470/2−10−2011 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3891/2010 και κατόπιν 
του αριθμ. 29371/12−4−2011 εγγράφου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε, με το 
οποίο δηλώνεται ότι εσφαλμένα εμφανίστηκε ο Αναστά−
σιος Κίτσος του Βασιλείου, ως πλεονάζον προσωπικό στο 
νομό Αχαΐας, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 29819/10−3−2011 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτι−
σμού και Τουρισμού, που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 213/Γ΄/
1−4−2011 ΦΕΚ, κατά το μέρος που αφορά στη μεταφορά σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Αναστασίου Κίτσου 
του Βασιλείου, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΔΕ και ειδικότητα Φυλάκων 
Αρχαιοτήτων στο Νομό Αχαΐας.

(Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 5412369213/10.11.2011 ).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, METAΦΟΡΩN ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
 ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ  
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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