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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδι−
κασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι−
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπου−
δαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της
πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών .............................
1
Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Βρεφονηπι−
ακοί Σταθμοί Δήμου Παιανίας» .......................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.1/76244/Β3
(1)
Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασί−
ας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγ−
γραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των
δικαιούχων εκδοτών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15, παρ. 2 πρώτο εδάφιο του ν.3549/2007
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και
λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 69), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 33 παρ. 1 εδ. α’ του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιο−
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 71),
β) του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλη−
σιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14),

γ) του π.δ. 29/1998 «Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία ‘Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.’»
(Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α’
209),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
ε) της υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β’ 2234),
στ) της αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 υπουργικής απόφασης:
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστο−
φιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (Β΄ 1)
2) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πα−
νεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.), κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), και των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3432/2006
(Α’ 14), έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προ−
μήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε
διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του
προγράμματος σπουδών. Το διδακτικό σύγγραμμα
πρέπει να ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο
στο γνωστικό του αντικείμενο και να καλύπτει κατά
το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της
ύλης και του περιεχομένου του μαθήματος, όπως κα−
θορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα με το εγκε−
κριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και του Προγράμματος
Σπουδών των Α.Ε.Α.
2. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανε−
πιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν και
να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμ−
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μάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών
και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου.
Όσα Τμήματα των ανωτέρω ιδρυμάτων χρησιμοποιούν
το σύστημα ECTS μονάδων, όπου για την λήψη του
πτυχίου απαιτούνται 240 ECTS μονάδες, προκειμένου
να υπολογιστεί ο ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, στον αριθμό των
υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
θα πρέπει να προστεθεί το πηλίκο του αριθμού των
ECTS μονάδων που υπολείπονται μέχρι τις 240 δια το
μέσο όρο του αριθμού ECTS μονάδων των μαθημάτων
επιλογής του προγράμματος σπουδών.
Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα
επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν
προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται
και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και
εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη
λήψη του πτυχίου.
3. Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας δι−
δακτικών συγγραμμάτων ασκείται από τους προπτυχι−
ακούς φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων,
Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματος
ΕΥΔΟΞΟΣ, το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογί−
ας Α.Ε.», που συστάθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α’ 34), και
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
1. Εκδοτικοί οίκοι και αυτοεκδότες, που διαθέτουν
εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια
εκμετάλλευσής του, οφείλουν να εγγράφονται στο
πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, προκειμένου να
διανέμουν διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης. Με την εγγρα−
φή των εκδοτών στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, τους χο−
ρηγείται ένας Κωδικός Πρόσβασης και Υποβολής για
την ταυτοποίηση τους στο Κεντρικό Πληροφοριακό
Σύστημα (ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Με την
εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονι−
κά με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος,
και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το
διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτη−
τές και σπουδαστές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α.
το επιλέξουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος
ΕΥΔΟΞΟΣ. Η εγγραφή αυτή ανανεώνεται ανά ακαδη−
μαϊκό έτος, από τον ενδιαφερόμενο εκδότη.
2. Μετά την εγγραφή του στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ,
κάθε εκδότης οφείλει να καταχωρίζει, κάθε διδακτικό
σύγγραμμα του οποίου η ύλη ανταποκρίνεται στις απαι−
τήσεις ενός ή περισσοτέρων διδασκόμενων μαθημάτων,
όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών σύμφω−
να με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και του Προγράμματος
Σπουδών των Α.Ε.Α., και δύναται να παρέχει, σε ηλε−
κτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πληρέστερη
την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμ−

ματος, ιδίως το εξώφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων,
την εισαγωγή, ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του
διδακτικού συγγράμματος και το οπισθόφυλλο.
3. Μετά την καταχώρηση των διδακτικών συγγραμ−
μάτων, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥ−
ΔΟΞΟΣ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημα−
ϊκού έτους και πάντως πριν την έναρξη δηλώσεως
μαθημάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές, εάν
το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα έχει κοστολογη−
θεί από την αρμόδια επιτροπή κοστολόγησης καθώς
και τα σημεία διανομής του διδακτικού συγγράμμα−
τος που έχει καταχωρίσει στο εν λόγω σύστημα. Τα
σημεία διανομής πρέπει να βρίσκονται στις πόλεις
όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι και οι Α.Ε.Α., όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για
το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα. Αν ο
εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την
τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα εντα−
χθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός
Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό
των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης
οφείλει να χρησιμοποιήσει, με δική του χρέωση, την
υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει το
πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.
Άρθρο 3
1. Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Πανεπι−
στημίων, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α. οφείλουν να εγγραφούν στο
σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και το αργότερο μέχρι το τέλος
Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, να δηλώνουν στο Κε−
ντρικό Πληροφοριακό του Σύστημα (ΚΠΣ) τα υποχρε−
ωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών, τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδα−
κτικά συγγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στον
συνταχθέντα συνολικό κατάλογο διδακτικών συγ−
γραμμάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων
Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και το αρμόδιο
κατά το ν. 3432/2006 (Α’ 14) όργανο των Α.Ε.Α, και τον
αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημά−
των για τα οποία δικαιούται ο φοιτητής ή σπουδαστής
να επιλέξει διδακτικά συγγράμματα, κατά το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, οφείλουν να δημοσιεύ−
σουν τον ανωτέρω κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμή−
ματος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, μέχρι την 1η
Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2. Ο συνολικός κατάλογος διδακτικών συγγραμ−
μάτων περιλαμβάνει τα συγγράμματα που επελέγη−
σαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και το αρμόδιο κατά το ν.
3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α να διανεμηθούν κατά το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υπο−
χρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος
σπουδών. Η επιλογή αυτή γίνεται μέσα από τον γενικό
κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού
Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του συστήματος
ΕΥΔΟΞΟΣ. Ο ανωτέρω κατάλογος διδακτικών συγ−
γραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες
προτάσεις των οικείων Τομέων για τα μαθήματα
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που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εισηγήσεις άλλων μελών
Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
τα οποία δεν είναι μέλη του οικείου Τομέα, μπορούν
να λαμβάνονται υπόψη μόνο προς συμπλήρωση των
προτάσεων του Τομέα.
3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων των Τμημάτων
των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι οφείλουν να προτείνουν
προς την αρμόδια Γενική Συνέλευση του Τμήματος κα−
τάλογο διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε υποχρεωτι−
κό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών
που πρόκειται να διδαχθεί με ευθύνη του οικείου Τομέα
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο κατάλογος περι−
λαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) προτεινόμενα διδακτικά
συγγράμματα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα,
τα οποία προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμ−
ματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του
συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, και συντάσσεται μετά από ει−
σηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για
καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών μελών Δ.Ε.Π.
ή Ε.Π. του οικείου Τομέα που κατέχουν θέση του ιδίου
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο
του μαθήματος.
Άρθρο 4
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογρα−
φία, που να καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου μαθήματος,
μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση
του Τομέα, ξενόγλωσσα βιβλία και να συμπεριληφθούν
στον κατάλογο με την προϋπόθεση να αιτιολογείται
ειδικά η ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των
συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγραφεί στο πληρο−
φοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και να έχει το δικαίωμα
διανομής τους στην Ελλάδα.
2. Τα κλασσικά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής, Λατινι−
κής, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γραμματείας, κώδικες,
άτλαντες, λεξικά, λευκώματα, παρτιτούρες, εργαστηρι−
ακά βοηθήματα και άλλα διδακτικά βοηθήματα απο−
τελούν συμπλήρωμα των προτεινομένων διδακτικών
συγγραμμάτων, για τα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής
έχει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δικαίωμα πα−
ραλαβής, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση της
Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ή
του Προγράμματος Σπουδών.
Άρθρο 5
1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανε−
πιστημίων, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν από
τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγ−
γραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος
(ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ ένα (1) διδακτικό σύγ−
γραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα
του προγράμματος σπουδών.
2. Η διαδικασία της επιλογής διδακτικών συγγραμ−
μάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές πραγματο−
ποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥ−
ΔΟΞΟΣ. Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται
η είσοδος των φοιτητών ή σπουδαστών στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του συστήματος ΕΥΔΟ−
ΞΟΣ, όπου πιστοποιούνται μέσω της ακαδημαϊκής ομο−
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σπονδίας καταλόγων του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν
υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του προγράμματος
σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα. Ταυτόχρονα με
την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι φοιτητές
ή σπουδαστές οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ότι το διδακτικό σύγ−
γραμμα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που
δήλωσαν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και στη Γραμματεία των Α.Ε.Α.
και όσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο
φοίτησης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον
αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει
διδακτικά συγγράμματα. Οι δηλώσεις των φοιτητών
ή σπουδαστών του προηγούμενου εδαφίου επέχουν
θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις
συνέπειες του ν.1599/1986.
3. Η επιλογή διδακτικού συγγράμματος για κάθε υπο−
χρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος
σπουδών γίνεται ξεχωριστά από τη δήλωση μαθήμα−
τος, η οποία γίνεται από τους φοιτητές ή σπουδαστές
σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις στο διαδικτυακό
τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.
4. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού
συγγράμματος κάθε φοιτητής ή σπουδαστής λαμβάνει
άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω
σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) έναν κωδικό (PIN)
με την προσκόμιση του οποίου θα παραλαμβάνει από τα
σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά
συγγράμματα.
5. Κάθε εκδότης διανέμει τα διδακτικά συγγράμματα
στο δηλωθέν για κάθε διδακτικό σύγγραμμα σημείο
διανομής από την 1η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξά−
μηνο και από την 1η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Σε
περίπτωση που φοιτητής ή σπουδαστής παρέλειψε να
παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξετάστηκε
επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα
αυτό.
6. Τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξέ−
νων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, Τουρ−
κικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,
Σλαβικών Σπουδών, Βαλκανικών Σλαβικών και Ανα−
τολικών Σπουδών, Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτι−
σμού Παρευξεινίων Χωρών, Βαλκανικών Σπουδών και
Ασιατικών Σπουδών των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που
προμηθεύονται ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα
ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, η προμήθεια γίνεται για ένα μόνο διδακτικό
σύγγραμμα ανά μάθημα. Η Γραμματεία του οικείου
Τμήματος είναι υποχρεωμένη να δηλώσει εγκαίρως
στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του συ−
στήματος ΕΥΔΟΞΟΣ το ξενόγλωσσο σύγγραμμα, που
έχει επιλεγεί για κάθε μάθημα με την προβλεπόμενη
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 διαδικασία,
καθώς και τα σημεία διανομής του.
7. Οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ141/Β3/1402/20.3.1984
«Έκδοση και διακίνηση διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι. κα−
θώς και αντίστοιχες καταβολές» (Β΄ 159), Ε5/5878/1.11.1988
«Περί έκδοσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλί−
ων των Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχες καταβολές» (Β΄ 838) και
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Φ.5/107227/Β3/1.10.2007 «Παροχές και διευκολύνσεις
στους φοιτητές των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα−
δημιών» (Β’ 1994) αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές έχουν τροποποιη−
θεί και ισχύουν, συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της
παρούσας υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 6
1. Τρεις φορές τουλάχιστον κατ’ έτος συντάσσονται,
βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήμα−
τος ΕΥΔΟΞΟΣ, συγκεντρωτικές οικονομικές κατα−
στάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των
διανεμηθέντων διδακτικών συγγραμμάτων τα οποία
θα πληρωθούν. Η πληρωμή ανά εκδότη θα γίνεται
αναλογικά και σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες
πιστώσεις.
Οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται για την προκαλού−
μενη δαπάνη από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων
Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων ή τον
προϊστάμενο της ανωτέρω Δ/νσης ή τον Γενικό Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης.
2. Με ευθύνη των δικαιούχων αποστέλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστα−
τικά στοιχεία (δελτία αποστολής – τιμολόγια), ώστε
μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις να διαβιβαστούν
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουρ−
γείου, προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό
ένταλμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/9103
(2)
Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Βρεφονηπια−
κοί Σταθμοί Δήμου Παιανίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007.
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 άρθρο 8, άρθρο 9 παρ.
1 & άρθρο 18 παρ. 12.
3. Τις διατάξεις του Ν.2190/94 καθώς & των Π.Δ. 37α/87,
22/90 & 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Π.Δ. 347/03, το 44/05, το 116/06.
4. Tις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ98Α)
σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης
που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάτα−
ξης.
5. Την υπ’ αριθμ. 22/2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Δήμου Παιανίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 89/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παιανίας.
7. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής που δι−
ατυπώθηκε στο 33ο/22−06−10 πρακτικό του.
8. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 89/2010 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας που αφορά στην
έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Δήμου Παιανίας», ο οποίος διαμορφώνεται ως
κατωτέρω:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ. Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α΄. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Β΄. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 2
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Βρε−
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Παιανίας, διαρθρώνονται
ως εξής:
Α. Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
1. Γραφείο Προέδρου.
2. Γραφείο Τύπου Δημοσίων Σχέσεων−Πληροφοριών
και Ενημέρωσης.
3. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής.
Τα ανωτέρω γραφεία υπάγονται στον Πρόεδρο και εί−
ναι λειτουργικά γραφεία και όχι αυτοτελείς μονάδες.
Β. Αυτοτελές Τμήμα Νομικού προσώπου
1. Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού.
2. Γραφείο Διοικητικού − Οικονομικής διαχείρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
α. Γραφείο Προέδρου
− Μεριμνά και επιμελείται της ενημέρωσης του προ−
έδρου για την αλληλογραφία του Ν.Π.
− Προγραμματίζει τις συναντήσεις του προέδρου με
επιτροπές, πολίτες, συλλόγους κ.λ.π.
− Μεριμνά και επιμελείται για τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. σε συνεργασία με τον εισηγητή του Δ.Σ.
− Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που ανατίθεται.
− Υποβάλλει αντίγραφα των αποφάσεων του Δ.Σ. στην
αρμόδια Διοικητική Αρχή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ανάλογα με το θέμα προς έγκριση.
β. Γραφείο Τύπου − Δημοσίων σχέσεων − Πληροφορι−
κής και ενημέρωσης
− Ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν δικαστικές
και εξώδικες απαιτήσεις, ποινικές − πειθαρχικές υποθέ−
σεις του προσωπικού του Ν.Π. και οποιουδήποτε θέμα−
τος που χρήζει νομικής υποστήριξης.
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− Επισημαίνει τα προβλήματα που αφορούν τα νήπια
και τους γονείς και ενεργεί για την επίλυσή τους σε
συνεργασία με τους γονείς.
− Διεξάγει κοινωνική έρευνα για την εξακρίβωση της
οικογενειακής κατάστασης των νηπίων, τους όρους δι−
αβίωσής των και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δ.Σ.
του Ν.Π.
− Αξιολογεί την κατάσταση ορισμένων νηπίων και ει−
σηγείται τυχόν μείωση ή απαλλαγή των προβλεπόμενων
τροφείων.
γ. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής
− Εξετάζει δύο φορές το μήνα όλα τα παιδιά του Βρε−
φονηπιακού Σταθμού του Ν.Π. και τηρεί ατομική καρτέλα
Υγείας για κάθε νήπιο.
− Ελέγχει τα πιστοποιητικά υγείας των νηπίων και
βρεφών για την εγγραφή τους στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό.
− Εισηγείται τη μη εγγραφή ή διαγραφή των νηπίων
και βρεφών που πάσχουν από ειδικές παθήσεις.
− Εποπτεύει και συμβουλεύει για την υγιεινή των χώ−
ρων του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
− Μεριμνά για το φαρμακευτικό υλικό με το οποίο
πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα τμήματα του Βρε−
φονηπιακού Σταθμού.
− Εισηγείται για το αν πρέπει να επιστρέψει στον
Βρεφονηπιακό Σταθμό κάποιο νήπιο που απουσίαζε από
σοβαρή ασθένεια.
− Οργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης για τους εργα−
ζόμενους και τους γονείς.
Β) ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Το γραφείο του βρεφονηπιακού Σταθμού:
− Φροντίζει για την σωστή ψυχοκινητική εξέλιξη
και ψυχοσωματική υγεία των παιδιών με την πραγ−
ματοποίηση προγραμμάτων ανάλογα με την ηλικία
τους.
− Συμμετέχει στον σχεδιασμό απασχόλησης των παι−
διών και φροντίζει για την εφαρμογή τους, σύμφωνα με
το ημερήσιο πρόγραμμα.
− Ευθύνεται για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το
εκπαιδευτικό υλικό και για οποιαδήποτε (υλικό) έχει
διατεθεί.
− Παρακολουθεί τη διανομή του φαγητού στα παι−
διά.
− Τηρεί μητρώο νηπίων και βρεφών.
− Φροντίζει για την ανάπτυξη των νηπίων και βρε−
φών.
− Ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος για την
καθημερινή παρουσία των παιδιών.
− Ενημερώνει τους γονείς για την συμπεριφορά και
την ψυχοσωματική τους υγεία.
− Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των νηπίων και
βρεφών και επιμελείται για τη σωματική τους ακεραιό−
τητα, ενημερώνοντας άμεσα τους γονείς σε περίπτωση
ατυχήματος.
− Συνεργάζεται με τον παιδίατρο του σταθμού, εάν
υπάρχει.
2. Το γραφείο Διοικητικού − Οικονομικού:
Το γραφείο Διοικητικού − Οικονομικού επιμελείται
όλες τις οικονομικές και διοικητικές εργασίες που προ−
κύπτουν στον παιδικό σταθμό.
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Άρθρο 4
Α) Καθήκοντα προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος:
− Εποπτεύει και ελέγχει τα τμήματα που συγκροτούν
το Νομικό Πρόσωπο του οποίου προΐσταται.
− Συντονίζει, κατευθύνει και παρέχει τις απαραίτη−
τες οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού
αυτού, του κανονισμού λειτουργίας και την κείμενη νο−
μοθεσία.
− Επιμελείται σε συνεργασία με τους Παιδαγωγούς
του Νομικού Προσώπου την εφαρμογή όλων των σύγ−
χρονων παιδαγωγικών απόψεων.
− Εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα που αφορούν τον
αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προ−
σώπου, το παιδαγωγικό υλικό πάσης φύσεως, την επι−
μόρφωση του προσωπικού, τη συντήρηση και επισκευή
των κτιρίων.
− Ασκεί την εποπτεία στο προσωπικό του Νομικού
Προσώπου που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργα−
σίας και εισηγείται στον Πρόεδρο κάθε θέμα που αφορά
το Νομικό Πρόσωπο.
− Συνεργάζεται με τον παιδίατρο και συντάσσει το
διαιτολόγιο των βρεφών και νηπίων, καθώς και με το
γραφείο διοικητικού − λογιστικού για τις απαραίτητες
εργασίες διεκπεραίωσης που αφορούν το συγκεκριμένο
γραφείο.
− Τηρεί όλα τα απαραίτητα για το Νομικό Πρόσωπο
βιβλία .
Άρθρο 5
Η Οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του
προσωπικού προσδιορίζεται ως εξής:
Α. Μόνιμο προσωπικό.
Κατηγορίες Προσωπικού:
1. Κατηγορία Τ.Ε.
α. Κλάδος Βρεφονηπιοκόμων προσχολικής αγωγής,
θέσεις 3.
2. Κατηγορία Δ.Ε.
α. Κλάδος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων
(δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης προσχο−
λικής αγωγής), θέσεις 4.
β. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, θέση 1.
3. Κατηγορία Υ.Ε.
α. Κλάδος Καθαριότητας, θέσεις 3.
Β. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών (άρθρο 205 Ν. 3584/07) όλων των προανα−
φερθέντων κατηγοριών και κλάδων, καθώς και κάθε
άλλης ειδικότητας απαραίτητης για την λειτουργία
των Βρεφονηπιακών Σταθμών. Συνολικός αριθμός :
θέσεις 15.
Άρθρο 6
Για το διορισμό, τα καθήκοντα, την αστική ευθύνη, τα
δικαιώματα, τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα πειθαρχικά
αδικήματα, ποινές, τη λύση υπαλληλικής σχέσης, κ.τ.λ.,
έχουν ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 3584/07 όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων:
Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών μονάδων και οι
αντίστοιχοι κλάδοι αυτών, τοποθετούνται με απόφαση
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Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως εξής:
Ως προϊστάμενοι Αυτοτελούς Τμήματος του Βρεφο−
νηπιακού Σταθμού, επιλέγονται υπάλληλοι Τ.Ε. Βρε−
φονηπιοκόμων και εν ελλείψει αυτών, επιλέγονται
υπάλληλοι Δ.Ε. βοηθών Βρεφονηπιοκόμων − Παιδο−
κόμων.
Άρθρο 8
Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Ο.Ε.Υ. θέσεις
κατά κλάδο, καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στο
Νομικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως σχέσεων εργασίας. Η
κατανομή προσωπικού στους προϊσταμένους τμημάτων
γίνεται με την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.,
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών τα προσόντα
των υπαλλήλων, την πείρα και τις γνώσεις αυτών σε
ειδικό αντικείμενο.
Προϊστάμενοι τμημάτων τοποθετούνται με απόφαση
Προέδρου του Δ.Σ. οι κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους
υπηρεσιών μη προβλεπόμενη από τον παρόντα Οργα−

νισμό ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Ν.Π..
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού για το
2ο εξάμηνο του έτους 2010 προκαλείται δαπάνη ποσού
108.157,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου
Παιανίας». Από το έτος 2011 και για κάθε ένα από τα
επόμενα έτη θα προκαλείται δαπάνη ποσού 216.314,00
€ για το μόνιμο προσωπικό.
Η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται από τους κωδικούς
Κ.Α. 0611.002 και Κ.Α. 0611.003 οι οποίοι ενισχύονται από
τον Κ.Α. 0524.001.
Αντίστοιχη δαπάνη προβλέπεται και για τα επόμενα
έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 30 Ιουνίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

Δ΄

110 €

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

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.
• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

