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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.3/714
(1)
Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας των Περιφερειών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄, 30.5.1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις»,
β) του ν. 3230/2004, άρθρο 5 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11.2.2004), «Κα−
θιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση
της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1950, Β΄, 3.10.2007) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο».
3. Τις προτάσεις των Γενικών Γραμματέων των Πε−
ριφερειών.
4. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε ως γενικούς και ειδικούς δείκτες μέ−
τρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
των Περιφερειών, τους ακόλουθους:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Αριθμός οργανικών μονάδων που επικοινωνούν ηλε−
κτρονικά με τους πολίτες και τις υπηρεσίες.
2. Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας.
3. Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET.
4. Αριθμός Οργανικών Μονάδων με εσωτερική δικτύ−
ωση INTRANET.
5. Αριθμός επισκεπτών της ιστοσελίδας της Περι−
φέρειας.
6. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των
πολιτών.
7. Μέσος χρόνος απάντησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στα αιτήματα
των πολιτών.
8. Αριθμός Οργανικών Μονάδων που έχουν πιστο−
ποιηθεί κατά ISO.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Αριθμός δικαιολογητικών που αναζητήθηκαν αυτε−
πάγγελτα από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
2. Ποσοστό υπαλλήλων που συμμετείχαν σε πιστο−
ποιημένη επιμόρφωση, στο σύνολο των υπαλλήλων της
Περιφέρειας.
3. Διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα χώρου εργασίας ανά
θέση εργασίας.
4. Ποσοστό ηλεκτρονικής καταγραφής των προσωπι−
κών μητρώων των υπαλλήλων.
5. Αριθμός Υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόσθηκε το
Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Ποσοστό υλοποίησης των μέτρων βελτίωσης που
προέκυψαν από την εφαρμογή του ΚΠΑ.
2. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΤΑ
1. Ποσοστό πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας που ακυρώθηκαν κατόπιν άσκησης προσφυ−
γής.
2. Αριθμός ελέγχων νομιμότητας διοικητικών πράξεων
των ΟΤΑ.
3. Ποσοστό αποφάσεων ΟΤΑ που ακυρώθηκαν.
3. ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ−ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
1. Αριθμός αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
που εκδόθηκαν.
2. Αριθμός αποφάσεων αστικής κατάστασης.
3. Μέσος χρόνος για τη χορήγηση των αδειών παρα−
μονής αλλοδαπού.
4. Μέσος χρόνος για την ανανέωση των αδειών πα−
ραμονής αλλοδαπού.
5. Μέσος χρόνος για την ανάκληση των αδειών πα−
ραμονής αλλοδαπού.
6. Μέσος χρόνος για τη χορήγηση αδειών εισόδου για
την οικογενειακή συνένωση αλλοδαπών.
7. Μέσος χρόνος για τη χορήγηση άδειας προσωρι−
νής παραμονής αλλοδαπού στη χώρα, εφόσον δεν είναι
εφικτή η άμεση απέλασή του.
4. ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1. Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα έρευνας, τε−
χνολογίας, καινοτομίας.
2. Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και
υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα.
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Αριθμός επιχειρήσεων των οποίων τα επενδυτικά
σχέδια εγκρίθηκαν για επιχορήγηση, σύμφωνα με τον
αναπτυξιακό νόμο.
2. Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθη−
καν με την ολοκλήρωση επενδύσεων, σύμφωνα με τον
αναπτυξιακό νόμο.
3. Αριθμός επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουρ−
γία τους.
4. Μέσος χρόνος για την αξιολόγηση επενδυτικών
φακέλων (υπό την προϋπόθεση της πληρότητας δικαι−
ολογητικών).
5. Μέσος χρόνος για την πιστοποίηση της προόδου
επενδυτικού σχεδίου από την ημερομηνία της αίτησης
του επενδυτή.
6. Μέσος χρόνος για την έκδοση απόφασης ολοκλή−
ρωσης επενδυτικού σχεδίου από την υποβολή της σχε−
τικής αίτησης.
7. Αριθμός βασικών έργων που χωροθετήθηκαν μέσω
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων των έργων
των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης σε σχέση με τον
προγραμματισμό.
2. Ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων των έργων
του Προγράμματος Εθνικών Πόρων σε σχέση με τον
προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση.
3. Ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Περιφέρεια
για την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για
θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

2. Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από
βιολογικούς καθαρισμούς.
3. Αριθμός ημερών που καταγράφονται υπερβάσεις
των ορίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ανά είδος ρύ−
πων).
4. Ποσοστό βιοκαλλιεργειών στο σύνολο των καλλι−
εργειών της Χώρας.
5. Ποσοστό επεξεργασίας και ασφαλούς διάθεσης
απορριμμάτων.
6. Ποσοστό των Χ.Α.Δ.Α. (Χώροι Απόρριψης και Διά−
θεσης Απορριμμάτων) που έκλεισαν.
7. Κόστος διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ανά
τόνο
8. Ποσοστό οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων
που διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση,
παραγωγή ενέργειας, λιπασματοποίηση).
9. Ποσοστό ανακυκλούμενου γυαλιού, πλαστικού, χαρ−
τιού και αλουμινίου.
10. Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
11. Ποσοστό της έκτασης της Περιφέρειας όπου έχει
εξειδικευτεί το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο με
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
12. Ποσότητες ενέργειας που προέρχονται από ΑΠΕ
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) σε εγκαταστάσεις που
αδειοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια.
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
1. Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν
από πυρκαγιά στο σύνολο των δασικών εκτάσεων.
2. Ποσοστό εκτάσεων που αναδασώθηκαν στο σύνολο
των κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές.
3. Μέσος χρόνος ελέγχου και έγκρισης μελετών έργων
αναδασώσεων και δασικών υποδομών.
4. Επενδύσεις (σε φυσικό αντικείμενο) για την προ−
στασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και βελτίωση των δασών
και των δασικών εκτάσεων.
5. Αριθμός σχεδίων διαχείρισης προστατευμένων πε−
ριοχών που προωθήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν.
6. Αριθμός ενεργειών δασικής ανάπτυξης και προ−
στασίας δασών.
7. Μέσος χρόνος για τον έλεγχο τευχών δημοπράτη−
σης για κάθε επενδυτή του προγράμματος μη δημόσιας
δασοπονίας.
8. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ελέγχων για διαχει−
ριστικές μελέτες δασών, βελτίωσης βοσκοτόπων και
θήρας.
9. Έκταση δασών και δασικών εκτάσεων που εκχερ−
σώθηκε ή υλοτομήθηκε παράνοµα.
9. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Αριθμός μέτρων για γεωργική ανάπτυξη.
2. Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βελτιώ−
θηκαν.
10. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Ετήσια μεταβολή των ποιοτικών παραμέτρων των
επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας.
2. Εκτάσεις της Περιφέρειας στις οποίες γίνεται εκ−
μετάλλευση ορυκτών πόρων.
3. Ποσότητες γεωθερμικού ρευστού και ενέργειας που
προέρχονται από αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων της
Περιφέρειας.
4. Μήκος αρδευτικών δικτύων που δημιουργήθηκαν ή
εκσυγχρονίστηκαν.
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5. Ποσοστό μείωσης της σπατάλης του νερού για
αρδευτικούς σκοπούς.
6. Ποσότητες ενέργειας που προέρχονται από Ανανε−
ώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση τις νέες άδειες λει−
τουργίας που χορηγήθηκαν.
11. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1. Μήκος οδικού δικτύου που ολοκληρώθηκε.
2. Μήκος οδικού δικτύου που συντηρήθηκε / βελτι−
ώθηκε.
3. Μήκος οδικού δικτύου που προστέθηκε.
4. Κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου ανά χλμ.
5. Αριθμός μελετών / έργων για τα οποία έχει δημοσι−
ευτεί διακήρυξη και αναμένεται υποβολή προσφορών.
6. Αριθμός μελετών/ έργων που βρίσκονται σε διαδι−
κασία εκτέλεσης/ υλοποίησης.
7. Αριθμός έργων που παραλήφθηκαν.
8. Μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της σύνταξης
φακέλου έργων από την ημερομηνία χρέωσής τους στα
αρμόδια τμήματα.
9. Μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση τευχών δη−
μοπράτησης από την ημερομηνία χρέωσής τους στα
αρμόδια τμήματα.
10. Μέσος χρόνος (σε μήνες) από την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης κάθε μελέτης μέχρι την
απόφαση ανάθεσης.
11. Μέση απόκλιση (σε μήνες) μεταξύ της συμβατικής
και της πραγματικής ημερομηνίας έγκρισης μελετών.
12. Μέσος χρόνος (σε μήνες) από την ημερομηνία δημο−
σίευσης της διακήρυξης μέχρι την απόφαση ανάθεσης.
13. Μέση απόκλιση (σε μήνες) μεταξύ της συμβατικής
και της πραγματικής διάρκειας των έργων.
14. Μέσος χρόνος από την παραλαβή του δείγματος
μέχρι τη διεκπεραίωση ελέγχων και μετρήσεων από
το εργαστήριο για υλικά που χρησιμοποιούνται στα
τεχνικά έργα.
12. ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ−ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Αριθμός διαπεριφερειακών προγραμμάτων στα
οποία συμμετέχει η Περιφέρεια.
2. Αριθμός διακρατικών προγραμμάτων στα οποία
συμμετέχει η Περιφέρεια.
Β. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότη−
τας αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος εφαρμογής
του Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων και συμπερι−
λαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού η οποία συντάσ−
σεται από τις Μονάδες Ποιότητας και Αποδοτικότητας
των Περιφερειών και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ποιό−
τητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.3/712
(2)
Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/
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Α΄/11.2.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στό−
χους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατά−
ξεις».
β) Του π.δ/τος 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κεί−
μενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση» όπως αυτές ισχύουν.
γ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950/
B΄/3.10.2007) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθα−
νάσιο Νάκο».
2. Το υπ’ αριθμ. Ε.Ν.Α.Ε./1059/1.9.2008 έγγραφο της Ένω−
σης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
σχετικά με την έγκριση των Δεικτών μέτρησης Απο−
τελεσματικότητας και Αποδοτικότητας των Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), από το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) της Ε.Ν.Α.Ε. στην από 27.8.2008 συνεδρίασή του.
3. Το υπ’ αριθμ. ΕΝΑΕ/1163/25.9.2008 έγγραφο της
Ε.Ν.Α.Ε. σχετικά με την εφαρμογή των Δεικτών μέτρη−
σης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας στις Ν.Α.
Αιτωλοακαρνανίας, Δράμας, Δωδεκανήσων, Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λάρισας, Μεσσηνίας
και Πειραιά.
4. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των
Φορέων του Δημοσίου και βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό των Γενικών και Ειδικών Δεικτών
μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και της Αποδο−
τικότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) Αι−
τωλοακαρνανίας, Δράμας, Δωδεκανήσων, Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λάρισας, Μεσσηνίας
και Πειραιά, ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της
Ν.Α. στα αιτήματα των πολιτών, ανά έτος.
2. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της
Ν.Α. στα αιτήματα των ΚΕΠ, ανά έτος.
3. Αριθμός παραπόνων πολιτών − επιχειρήσεων που
υποβάλλονται στις Υπηρεσίες της Ν.Α. και στο Συνήγορο
του Πολίτη, ανά έτος.
4. Ποσοστό υιοθέτησης προτάσεων του Συνηγόρου
του Πολίτη, του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και λοιπών ελεγκτικών Υπη−
ρεσιών, ανά έτος.
5. Ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υπο−
βάλλονται, ανά έτος.
6. Αριθμός νέων μηχανογραφημένων διαδικασιών, ανά
έτος.
7. Αριθμός νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών, ανά έτος.
8. Ποσοστό Υπηρεσιών της Ν.Α. που επικοινωνούν
ηλεκτρονικά α) με πολίτες β) με άλλες Υπηρεσίες, ανά
έτος.
9. Αριθμός ψηφιοποιημένων αιτήσεων τις οποίες οι
πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν μέσω της ιστοσελίδας
της Ν.Α., ανά έτος.
10. Αριθμός Υπηρεσιών της Ν.Α. που ενημερώνουν την
ιστοσελίδα της Ν.Α. με θέματα της αρμοδιότητας τους,
ανά έτος.
11. Αριθμός επισκεπτών της ιστοσελίδας της Ν.Α., ανά
εξάμηνο.
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12. Ποσοστό Υπηρεσιών της Ν.Α, που χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο επί του συνόλου των Υπηρε−
σιών, ανά έτος.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1. Κόστος προσωπικού: πρόσθετες δαπάνες ως ποσο−
στό επί της συνολικής δαπάνης ανά Ν.Α., ανά έτος.
2. Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο internet, ανά
έτος.
3. Αριθμός οργανικών μονάδων με εσωτερική δικτύω−
ση (intranet), ανά έτος
4. Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας, ετησίως.
5. Ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν πιστοποιημένη
επιμόρφωση, κατά Δ/νση και συνολικά, ετησίως.
6. Μέσος όρος ημερών πιστοποιημένης επιμόρφωσης
ανά υπάλληλο, ετησίως.
7. Σχέση κενών − καλυμμένων οργανικών θέσεων ανά
μονάδα της Ν.Α., ετησίως.
Β. Εξυπηρέτηση Πολιτών
1. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
στις διαδικασίες: α) Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυ−
κλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτο−
σικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), β) Χορήγηση Δελτίου
Μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας, γ)
Ανανέωση άδειας οδήγησης, δ) Άρση παρακράτησης
κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδι−
ωτικής χρήσης (Ι.Χ.), ε) Χορήγηση αντιγράφου άδειας
οδήγησης ελληνικής ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς, ανά έτος.
2. Μέσος απαιτούμενος χρόνος έκδοσης πιστοποι−
ητικών και Βεβαιώσεων που διεκπεραιώνονται μέσω
υποβολής τους με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιόχειρα − μέσω
ΚΕΠ κ.τ.λ.), ανά έτος.
Γ. Αστικές Υποθέσεις
1. Αριθμός αλλοδαπών που εγγράφονται στα μητρώα
(αρρένων − θηλέων), ανά έτος.
2. Ποσοστό ανηλίκων τέκνων επί του συνόλου των
εγγεγραμμένων στα μητρώα αλλοδαπών, ανά έτος.
3. Ποσοστό διαγραφής επί του συνόλου των αλλοδαπών
από τα τηρούμενα Μητρώα ανά έτος και συνολικά.
4. Ποσοστό διορθώσεων στοιχείων εγγραφής (αλλο−
δαπών) στα τηρούμενα Μητρώα ανά έτος.
Δ. Πολιτισμός − Αθλητισμός − Νεότητα.
1. Αριθμός ακινήτων που μισθώνονται από τη Ν.Α. και
στα οποία στεγάζονται σχολικά κτίρια, ανά έτος.
2. Ποσοστό επί των συνολικών μισθώσεων ακινήτων
από τη Ν.Α. για σχολικά κτίρια ανά έτος.
3. Ποσοστό μαθητών που μεταφέρονται από τον τόπο
διαμονής σε σχολείο φοίτησης επί του συνόλου των
μαθητών, ανά έτος.
4. Αριθμός πραγματοποιούμενων πολιτιστικών εκδη−
λώσεων, ανά έτος.
5. Αριθμός εκδιδομένων αδειών λειτουργίας α) γυμνα−
στηρίων και β) σχολών χορού, ανά έτος.
Ε. Μετανάστες
1. Αριθμός εκδιδόμενων αδειών εργασίας, ανά μήνα.
2. Αριθμός εκκρεμών υποθέσεων έκδοσης άδειας ερ−
γασίας επί του συνόλου των αιτήσεων, ανά μήνα.
3. Μέσος απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση άδειας
εργασίας, ανά έτος.
ΣΤ. Απασχόληση
1. Αριθμός εγκριτικών αποφάσεων για ομαδικές απο−
λύσεις, ανά έτος.

2. Αριθμός θέσεων εργασίας σε Επιχειρήσεις, ανά
έτος.
Ζ. Δημόσια Υγεία
1. α) Αριθμός έκδοσης αδειών λειτουργίας: i) ιδιωτι−
κών κλινικών ii) εργαστηρίων iii) διαγνωστικών κέντρων,
ανά έτος β) Αριθμός αναθεώρησης αδειών λειτουργίας
ϊ) ιδιωτικών κλινικών ii) εργαστηρίων iii) διαγνωστικών
κέντρων, ανά έτος.
2. Αριθμός εμβολιασμών σε ανασφάλιστους και σε
σχολεία, ετησίως.
3. Αριθμός έκδοσης νέων βιβλιαρίων υγείας, ανά
έτος.
4. Αριθμός πραγματοποιηθέντων ελέγχων επιχειρήσε−
ων σε θέματα δημόσιας υγείας, ανά τρίμηνο.
5. Ποσοστό ελεγχθεισών επιχειρήσεων σε θέματα
υγείας επί του συνόλου, ανά έτος.
6. Ποσοστό καταλληλότητας κολυμβητικών δεξαμενών
επί του συνόλου των ελεγχθεισών, ανά τρίμηνο.
7. Αριθμός δειγματοληψιών νερών, ανά έτος.
8. Αριθμός θετικών γνωματεύσεων καταλληλότητας
οχημάτων μεταφοράς τροφίμων, κινητών καντινών κ.τ.λ.
επί του συνόλου των ελεγχθέντων, ανά έτος.
9. Αριθμός χορηγηθέντων πιστοποιητικών υγείας για
υιοθεσία, ανά έτος.
Η. Κοινωνικές Υπηρεσίες
1. Ποσοστό οικονομικής παροχής ανά επιδότηση (τυ−
φλότητας, Βαριάς νοητικής καθυστέρησης, κωφαλαλίας,
μεσογειακής αναιμίας) επί του συνόλου των παροχών,
ετησίως.
2. Ποσοστό οικονομικής παροχής ανά πρόγραμμα α)
οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, β) πα−
ροχής στεγαστικής συνδρομής, γ) επιδόματος καυσί−
μων, δ) οικονομικής ενίσχυσης ομογενών προσφύγων,
ε) επιδότησης βαριάς αναπηρίας, στ) επιδότησης παρα−
πληγίας − τετραπληγίας ανασφαλίστων, ζ) επιδότησης
παραπληγίας − τετραπληγίας ασφαλισμένων δημοσί−
ου και ΟΤΑ, η) εισοδηματικής ενίσχυσης ασθενών και
αποθεραπευθέντων Χανσενικών, επί του συνόλου των
παροχών, ανά έτος.
3. Ποσοστό συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα α) οικο−
νομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, β) παροχής
στεγαστικής συνδρομής, γ) επιδόματος καυσίμων, δ)
οικονομικής ενίσχυσης ομογενών προσφύγων, ε) επιδό−
τησης βαριάς αναπηρίας, στ) επιδότησης παραπληγϊας−
τετραπληγίας ανασφαλίστων, ζ) επιδότησης παραπλη−
γίας−τετραπληγίας ασφαλισμένων δημοσίου και ΟΤΑ, η)
εισοδηματικής ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευθέ−
ντων Χανσενικών, επί του συνόλου των συμμετεχόντων
στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, ανά έτος.
4. Αριθμός ενεργών προγραμμάτων οικονομικής ενί−
σχυσης ανά έτος.
5. α) Αριθμός αιτήσεων θεραπείας των ενδιαφερο−
μένων μετά από αρνητική απόφαση για τη συμμετοχή
τους σε κάποιο από τα προγράμματα οικονομικής ενί−
σχυσης, ανά έτος β) Αριθμός απορριφθεισών αιτήσεων
θεραπείας των ενδιαφερομένων, ανά έτος.
6. Συνολικές δαπάνες οικονομικής Βοήθειας ανά άτο−
μο, ετησίως.
7. Αριθμός παραπληγικών − τετραπληγικών ατόμων
ασφαλισμένων δημοσίου και ΟΤΑ επί του συνόλου,
ετησίως.
8. Αριθμός εκδιδομένων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ,
ανά έτος.
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Θ. Περιβάλλον − Πολεοδομία − Υποδομές
1. Μέσος απαιτούμενος χρόνος έκδοσης Βεβαίωσης
οικοδομησιμότητας σε εντός και εκτός σχεδίου περι−
οχές, ανά έτος.
2. Μέσος χρόνος έκδοσης άδειας οικοδομών και κα−
τεδαφίσεων, ανά έτος.
3. Αριθμός έκδοσης νέων οικονομικών αδειών, ανά
έτος.
Ι. Μεταφορές και Επικοινωνίες
1. Αριθμός αδειών κυκλοφορίας που χορηγούνται ανά
κατηγορία τροχοφόρων (Ε.Ι.Χ., Δ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ, μοτοσυκλέτας
κ.τ.λ.), ετησίως.
2. Απαιτούμενος μέσος χρόνος για την έκδοση άδειας
οδήγησης οδηγού, ανά έτος.
3. Απαιτούμενος μέσος χρόνος για την έκδοση άδειας
ικανότητας οδηγού, ανά έτος.
4. α) Αριθμός αδειών για την ίδρυση i) Συνεργείου
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, ii) πρατηρίου
υγρών καυσίμων, iii) σταθμού αυτοκινήτων, ανά έτος.
β) Αριθμός αδειών για τη λειτουργία i) Συνεργείου
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, ii) πρατηρίου
υγρών καυσίμων, iii) σταθμού αυτοκινήτων, ανά έτος.
5. α) Απαιτούμενος μέσος χρόνος για την χορήγηση
άδειας για την ίδρυση i) Συνεργείου επισκευής και συ−
ντήρησης αυτοκινήτων, ii) πρατηρίου υγρών καυσίμων, iii)
σταθμού αυτοκινήτων, ανά έτος. β) Απαιτούμενος μέσος
χρόνος για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία, i)
Συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, ii)
πρατηρίου υγρών καυσίμων, iii) σταθμού αυτοκινήτων,
ανά έτος.
6. Αριθμός πραγματοποιηθέντων τεχνικών ελέγχων
οχημάτων ΕΙΧ, ανά μήνα.
7. Αριθμός πραγματοποιηθέντων τεχνικών ελέγχων
οχημάτων ΕΔΧ, ανά μήνα.
8. Αριθμός πραγματοποιηθέντων τεχνικών ελέγχων
φορτηγών, ανά μήνα.
9. Αριθμός πραγματοποιηθέντων τεχνικών ελέγχων
λεωφορείων, ανά μήνα.
10. Μέσος χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση
τεχνικού ελέγχου, ανά έτος.
11. Αριθμός χορηγημένων πιστοποιητικών ADR για
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανά
έτος.
ΙΑ. Περίπτερα − Κυλικεία
1. Αριθμός παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης πε−
ριπτέρων και κυλικείων, ανά έτος.
2. Ποσοστό μεταβίβασης αδειών περιπτέρων − κυλι−
κείων επί του συνόλου των παραχωρημένων αδειών
συνολικά και κατ’ έτος.
3. Αριθμός ανακλήσεων αδειών παραχώρησης περι−
πτέρου κυλικείου συνολικά και κατ’ έτος.
IB. Ανώνυμες Εταιρείες − Βιομηχανίες
1. Αριθμός ίδρυσης και μετατροπών επιχειρήσεων κα−
τηγορίας α) ΕΠΕ, β) ΕΕ, γ) ΟΕ, δ) Ατομικής σε ΑΕ, ανά
έτος.
2. Αριθμός παροχής σχετικών βεβαιώσεων ανά έτος.
3. Μέσος απαιτούμενος χρόνος για την παροχή βεβαί−
ωσης ανά κατηγορία και συνολικά, ετησίως.
ΙΓ. Εμπόριο −Τουρισμός
1. Αριθμός αδειών που εκδίδονται, για τη λειτουργία
εκθέσεων, κατ’ έτος.
2. Αριθμός αγορανομικών ελέγχων σε προϊόντα και
Υπηρεσίες, ανά τρίμηνο.
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3. α) Αριθμός διενεργηθεισών δειγματοληψιών σε τρό−
φιμα ποτά και είδη βιοτικής ανάγκης και β) ποσοστό
παράτυπων περιπτώσεων επί του συνόλου των διενερ−
γηθεισών δειγματοληψιών, ανά εξάμηνο.
4. Αριθμός ποσοτικών ελέγχων (λιτρομέτρησης) αντλι−
ών πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανά τρίμηνο.
5. Αριθμός ελέγχων ζυγών και γεφυροπλαστιγγών,
ανά έτος.
6. Μέσος απαιτούμενος χρόνος για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας α) Βιομηχανίας,
β) Βιοτεχνίας, γ) Εργαστηρίου, δ) Αποθήκης, ε) Στε−
γνοκαθαριστηρίου, στ) Συνεργείου συντήρησης ανελ−
κυστήρων, ζ) Εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής,
ανά έτος.
7. Μέσος απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικα−
σιών εγγραφής σχο μητρώο επιχειρήσεων α) ναυπήγη−
σης, β) μετατροπής επισκευής και συντήρησης πλοίων,
ανά έτος.
ΙΔ. Αγροτική Ανάπτυξη
Α) Αλιεία
1. Αριθμός χορηγούμενων αδειών − βεβαιώσεων −
εγκρίσεων ανά αρμοδιότητα του τομέα αλιείας (άδεια
αλιείας, βεβαίωση πώλησης αλιευμάτων, έγκρισης με−
τονομασίας αλιευτικού σκάφους κ.τ.λ.), ετησίως.
2. Μέσος απαιτούμενος χρόνος χορήγησης αδειών
− βεβαιώσεων −εγκρίσεων ανά αρμοδιότητα του τομέα
αλιείας (άδεια αλιείας, βεβαίωση πώλησης αλιευμάτων,
έγκρισης μετονομασίας αλιευτικού σκάφους κ.τ.λ.), ετη−
σίως.
Β) Γεωργία
1. Αριθμός χορηγούμενων αδειών ίδρυσης εργαστηρί−
ων του τομέα Γεωργικής Ανάπτυξης, ετησίως.
2. Μέσος απαιτούμενος χρόνος χορήγησης αδειών
ίδρυσης εργαστηρίων του τομέα Γεωργικής Ανάπτυξης,
ετησίως.
Γ) Κτηνιατρική
1. Αριθμός αδειών εισαγωγής αιγοπροβάτων από τρί−
τες χώρες, ανά έτος.
2. Αριθμός χορηγούμενων αδειών λειτουργίας εγκα−
τάστασης επεξεργασίας κρέατος, ανά έτος.
3. Αριθμός χορηγούμενων αδειών λειτουργίας εγκα−
τάστασης παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος, ανά
έτος.
4. Συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων των καταστη−
μάτων πώλησης φυτικών και ζωικών προϊόντων, ανά
έτος.
5. Αριθμός υγειονομικών παραβάσεων σφαγείων, ανά
έτος.
6. Αριθμός εν ισχύ αδειών λειτουργίας κτηνιατρικών
κλινικών, ανά έτος.
7. Αριθμός εν ισχύ αδειών κυκλοφορίας γεωργικών
μηχανημάτων, ανά έτος.
2. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότη−
τας αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος εφαρμογής
του Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων και συμπερι−
λαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού η οποία συντάσ−
σεται από τις αρμόδιες, από την παρ. 3 του άρθρου 8
του ν. 3230/2004, Υπηρεσιακές Μονάδες των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων και αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών μέχρι το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.
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3. Οι ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οφείλουν να παρακο−
λουθούν την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης ανά τρίμηνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δικαιούχος σήματος: OROPHARM TRADING LIMITED,
CYPRUS.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD LTD (UK), U.K.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2009

(6)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος GLAVERAL.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
(3)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρκευματικού προϊό−
ντος LOSAZIDE.
Με τις υπ’ αριθμ. 77056, 77057, 77058/28.11.2008 απο−
φάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου
3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργι−
κής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν LOSAZIDE.
Δραστικές ουσίες: LOSARTAN POTASSIUM + HY−
DROCHLOROTHIAZIDE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (50+12,5)
mg/TAB, (100+12,5)mg/TAB, (100+25)mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: VERISFIELD (UK), LTD U.K.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISFIELD (UK), LTD U.K.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(4)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος LOSACHLOR.
Με τις υπ’ αριθμ. 77060, 77061, 77062/28.11.2008 αποφά−
σεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, χορηγήθηκε,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου
3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργι−
κής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν LOSACHLOR.
Δραστικές ουσίες: LOSARTAN POTASSIUM + HY−
DROCHLOROTHIAZIDE.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
(50+12,5)mg/TAB, (100+12,5)mg/TAB, (100+25)mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος: RAFARM ΑΕΒΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: RAFARM ΑΕΒΕ.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(5)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος OROTRAL.
Με την υπ’ αριθμ. 77064/28.11.2008 απόφαση του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από−
φασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν
OROTRAL.
Δραστικές ουσίες: RISPERIDONE.
Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 1mg/ML.

Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

Με την υπ’ αριθμ. 77065/28.11.2008 απόφαση του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής από−
φασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν
GLAVERAL.
Δραστικές ουσίες: OMEPRAZOLE SODIUM.
Μορφή: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 40mg/
VIAL.
Δικαιούχος σήματος: HELP ABEE.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: HELP ABEE.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(7)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου INCIDIN FOAM.
Με την υπ’ αριθμ. 78473/3.12.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δι−
ατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ1β/οικ.7723/1994
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 961/1994 Β΄τεύχος) η άδεια
κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου INCIDIN FOAM.
Μορφή: Υγρό.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ECOLAB ΑΕ, ΕΛΛΑΣ.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(8)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος ZOLITRAT.
Με την υπ’ αριθμ. 73475/11.12.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δια−
τάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ.
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν ZOLITRAT.
Δραστική ουσία: ANASTROZOLE.
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 1mg/
TAB.
Δικαιούχος σήματος: NOVISIS PHARMA LTD −
CYPRUS.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: MEDICAMERC Α.Ε.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(9)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου ECODES.
Με την υπ’ αριθμ. 80388/12.12.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ1β/οικ.7723/1994
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 961/1994 Β΄ τεύχος) η άδεια
κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου ECODES.
Μορφή: Υγρό.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: Γ. ΚΩΛΕΤΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛΛΑΣ.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(10)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου SEPTOFORTE HAND 40.
Με την υπ’ αριθμ. 78476/3.12.2008 απόφαση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δι−
ατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ1β/οικ.7723/1994
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 961/1994 Β΄ τεύχος), η άδεια
κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου SEPTOFORTE
HAND 40.
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Μορφή: Υγρό.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F
(11)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου DELLADET VS2.
Με την υπ’ αριθμ. 78472/3.12.2008 απόφαση του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Υ1β/οικ.7723/1994 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 961/1994 Β΄ τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας
στο απολυμαντικό χώρου DELLADET VS2.
Μορφή: Υγρό.
Δικαιούχου: JOHNSON DIVERSEY B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ
ΑΕ.
Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

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

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 ΤΗΣ 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

*02000542001090008*

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

