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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1075801/3809/0005
(1)
Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατα−
νάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποί−
ηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη−
τήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη
γεωργία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 284/1988 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του
Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟ−
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ−
ΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Φ.Ε.Κ. 9Α/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρ−
θρο 73 παρ. 1 περ. ΣΤ΄ του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991
(Φ.Ε.Κ. 70Α/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικα−
σιών και άλλες ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογι−
στικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α/10.4.1997)
«περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρου 24 παρ. 4 του
ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).
6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
Φ1078/567/21.7.2008 «Καθορισμός των όρων, των προ−
ϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώ−
πων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η
επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη
γεωργία».
7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
1079104/3747/0005/21.7.2008 «Ανάθεση της επιστροφής
Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους
από τη χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλει−
στικά στη γεωργία.
8. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40Β΄/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους
Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών.
9. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και
ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελε−
σματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσω−
τερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας
επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης
αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.
10. Την πρόβλεψη έκδοσης υπουργικής απόφασης για
τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 .Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της πα−
ρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθει
μέχρι του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000€)
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. κατά έτος και θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Ειδικός
Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναθέτουμε στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ:
1. την πληρωμή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προς τα δικαιούχα πρόσωπα, που
προσδιορίζονται ως γεωργοί σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση Φ1078/567/21.7.2008 και
2. την εκτέλεση της διαδικασίας πίστωσης των λογα−
ριασμών των δικαιούχων προσώπων προς τους οποίους
πραγματοποιείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3634/2008 και της
κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008.
Άρθρο 2
Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφέρεται
το σύνολο του προς επιστροφή ποσού, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008, βάσει ειδικής
εντολής που εκδίδεται από το Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών του εξουσιοδοτημένου Προϊσταμένου της
24ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.) με την παρούσα ή του νόμιμου αναπληρωτή, για
χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/Ι.Ε.Δ. «Συ−
γκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση
των λογαριασμών των δικαιούχων.
Άρθρο 3
1. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού παραλάβει
Ειδική Εντολή Πληρωμής από την 24η Διεύθυνση, ενσω−
ματωμένη ή συνημμένη με τη συγκεντρωτική κατάσταση
της 30ης Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι−
κών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπογεγραμμένη και από την
16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και
ηλεκτρονικό αρχείο από την 30° Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. με
τα προς επιστροφή ποσά ανά λογαριασμό δικαιούχου,
πιστώνει τα ποσά στους δικαιούχους μέσα σε προθε−
σμία δύο εργασίμων ημερών.
2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να
αναγράφει την ένδειξη «Ε.Φ.Κ.:» στα αποκόμματα της
που εκδίδει κατά την καταβολή των σχετικών ποσών
στους δικαιούχους.
3. Τα ποσά των πληρωμών που απορρίπτονται από
κάθε Τράπεζα θα μεταφέρονται σε ειδικό έντοκο λο−
γαριασμό απορρίψεων που θα ανοιχθεί στην Α.Τ.Ε και
οι δικαιούχοι αφού ενημερωθούν, θα πληρώνονται με
εντολή της ανωτέρω Τράπεζας.
4. Σε περίπτωση λάθους το Δημόσιο διατηρεί το δικαί−
ωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που
έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Άρθρο 4
1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλλει αμοιβή
στην Αγροτική Τράπεζα για τις υπηρεσίες που παρέχο−
νται στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσης. Η αμοιβή
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται σε #0,30#€
πλέον Φ.Π.Α. ανά συναλλαγή.

2. Η αμοιβή στην Τράπεζα θα καταβάλλεται με την
έκδοση ενταλμάτων βάσει των τιμολογίων που θα εκ−
δίδει η Α.Τ.Ε. κατά τα συμπεφωνημένα.
3. Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνονται οι νό−
μιμες κρατήσεις.
Άρθρο 5
1. Η παρούσα ισχύει για περίοδο από 17.7.2008 έως
31.12.2011.
2. Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της ισχύος
της παρούσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
& Οικονομικών.
Άρθρο 6
1. Κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου η Αγροτι−
κή Τράπεζα Ελλάδος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτε−
λεσματική λειτουργία του συστήματος και την απρό−
σκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,
δηλαδή της έγκαιρης πίστωσης των λογαριασμών των
δικαιούχων.
2. Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και η Α.Τ.Ε.
μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία για σπουδαίο
λόγο και ιδίως για παραβίαση των όρων της παρούσης
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ως άνω οριζόμενης
περιόδου.
3. Η Α.Τ.Ε. υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικές τις
πληροφορίες που αφορούν στον αντισυμβαλλόμενο και
θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εφαρμογή της
παρούσης. Ειδικότερα οφείλει να μην γνωστοποιεί σε
τρίτα πρόσωπα πληροφορίες που αφορούν στην ύπαρξη
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ή και των
ποσών που κατατίθενται στους λογαριασμούς αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Ö
Αριθμ. 10374
Διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας
ή της τελικής έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄19/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και
το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού»
(ΦΕΚ Α΄85/17.3.2004).
2. Το π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 116/10.5.1989),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992 (ΦΕΚ
Α΄81/26.5.1992), π.δ. 147/1994 (ΦΕΚ Α΄99/4.7.1994) και π.δ.
128/1997 (ΦΕΚ Α΄115/9.6.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3, 9 και 10 του
ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τε−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
χνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171/22.9.1987).
5. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 2/8.1.2009).
6. Τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊ−
κού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του
Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που
υπογράφηκε στο Μόναχο στις 22 Οκτωβρίου 2008, μαζί
με τις διατάξεις εφαρμογής που τη συμπληρώνουν.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
8. Το πρακτικό της 13ης/31.10.2008 συνεδρίασης του
ΔΣ του ΟΒΙ με θέμα «Τελική συμφωνία συνεργασίας
μεταξύ ΟΒΙ − ΕΓΔΕ», αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή
της τελικής έκθεσης έρευνας από τον ΟΒΙ, καθώς και
η σύνταξη σχολίων ή συνοπτικών επεξηγηματικών πα−
ρατηρήσεων που τις συνοδεύουν.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα υπουργική απόφαση εφαρμόζεται στις
αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που
κατατίθενται στον ΟΒΙ, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5
επόμενα, του νόμου 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας,
εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επι−
τροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α΄).
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται
ως:
α) Νόμος 1733/1987, ο Νόμος 1733/1987 «Μεταφορά
τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α΄),
έτσι όπως ισχύει.
β) «ΟΒΙ», ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που
εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1 ν. 1733/1987).
γ) «υπουργική απόφαση 15928/ΕΦΑ/1253», η υπουργική
απόφαση 15928/ΕΦΑ/ 1253 «Κατάθεση αίτησης για χο−
ρήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού
υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βι−
βλίων» (ΦΕΚ 778 Β΄, της 31.12.1987).
δ) «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας» το δίπλωμα που χορηγεί
ο ΟΒΙ σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1733/1987
(ΦΕΚ 171, Α΄).
ε.) «Πράξη αναθεώρησης», η Πράξη Αναθεώρησης της
Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμά−
των ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροπο−
ποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου
2000 που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 3396/2005
(ΦΕΚ 246, Α΄).
στ.) «ΕΓΔΕ», το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρε−
σιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση και στην Πράξη
Αναθεώρησης.
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ζ.) «Σύμβαση 2000» το ενοποιημένο κείμενο της Ευ−
ρωπαϊκής Σύμβασης μαζί με την Πράξη Αναθεώρησης,
όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του ΕΓΔΕ
(Νο 1/2007).
η.) «Συμφωνία Συνεργασίας», η Συμφωνία συνεργασί−
ας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και του Ελληνικού Οργανισμού Βιομη−
χανικής Ιδιοκτησίας που υπογράφηκε στο Μόναχο στις
22 Οκτωβρίου 2008.
θ.) «Διατάξεις εφαρμογής», οι Διατάξεις εφαρμογής
των Οδηγιών εξέτασης του ΕΓΔΕ καθώς και των Οδη−
γιών διεθνούς έρευνας και προκαταρτικής εξέτασης
κατά τη σύνταξη εκθέσεων έρευνας και αιτιολογημένων
γνωμών για τις ελληνικές αιτήσεις χορήγησης διπλω−
μάτων ευρεσιτεχνίας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δι−
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΓΔΕ που υπογράφηκαν στο
Μόναχο στις 22 Οκτωβρίου 2008 και συμπληρώνουν τη
«Συμφωνία Συνεργασίας».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή
1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 1733/1987, αρ−
μόδια αρχή για την κατάρτιση κάθε είδους εκθέσεων
έρευνας ή τελικών εκθέσεων έρευνας είναι ο ΟΒΙ.
2. Κατά την κατάρτιση των κάθε είδους εκθέσεων
έρευνας ο ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει από το ΕΓΔΕ, για
λογαριασμό του, τη διεξαγωγή ερευνών απαραίτητων
για τη σύνταξη των εκθέσεων έρευνας, κατ’ εφαρμογή
της Συμφωνίας Συνεργασίας.
Άρθρο 5
Έκθεση έρευνας ή τελική έκθεση έρευνας
1. Για κάθε αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρε−
σιτεχνίας, ο ΟΒΙ συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται
στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα
επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται
όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι
απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου χαρακτήρα και
του εφευρετικού βήματος του επινοήματος. Στην πε−
ρίπτωση αυτή η έκθεση αυτή ονομάζεται απλή έκθεση
έρευνας (ΑΕΕ).
2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 1733/1987,
ο ΟΒΙ, με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, συντάσ−
σει, σε συνέχεια της έκθεσης έρευνας της παραπάνω
παραγράφου, τελική έκθεση έρευνας.
Άρθρο 6
Έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη
ή τελική έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη
1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1733/1987,
η έκθεση έρευνας που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συ−
νοδεύεται από σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές
παρατηρήσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
της εφεύρεσης, δηλαδή, στο νέο χαρακτήρα της εφεύ−
ρεσης, το εφευρετικό της βήμα και τη δυνατότητα βιο−
μηχανικής εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση
έρευνας ονομάζεται έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη
γνώμη (ΕΕΑΓ).
2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 1733/1987,
ο ΟΒΙ, με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, συντάσ−
σει σε συνέχεια της έκθεσης έρευνας με αιτιολογημέ−
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νη γνώμη της παραπάνω παραγράφου, τελική έκθεση
έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη.
Άρθρο 7
Τρόπος σύνταξης της έκθεσης
έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη
Η έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη συντάσ−
σεται από τον ΟΒΙ με βάση τις ισχύουσες Διατάξεις
εφαρμογής των οδηγιών εξέτασης ενώπιον του ΕΓΔΕ.
Οι εν λόγω οδηγίες επισυνάπτονται στην παρούσα από−
φαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 8
Δήλωση καταθέτη
1. Ο καταθέτης αίτησης για χορήγηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας δηλώνει στον ΟΒΙ, μέσα σε τέσσερις
μήνες από την κατάθεση της αίτησης, αν επιλέγει την
απλή έκθεση έρευνας (ΑΕΕ) ή την έκθεση έρευνας με
αιτιολογημένη γνώμη (ΕΕΑΓ) και καταβάλλει τα αντί−
στοιχα τέλη.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των τελών
εφαρμόζεται το άρθρο 8 παρ. 4 του νόμου 1733/1987.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
1. Για τις αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτε−
χνίας που κατατίθενται στον ΟΒΙ και γίνονται δεκτές για
κατάθεση μέχρι 31.8.2009, ο ΟΒΙ πραγματοποιεί απλές
εκθέσεις έρευνας (ΑΕΕ).
2. Οι εκθέσεις έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (ΕΕΑΓ)
συντάσσονται για αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στον ΟΒΙ και γίνονται
δεκτές για κατάθεση από την 1η Σεπτεμβρίου 2009,
εφόσον δηλωθεί από τον καταθέτη, σύμφωνα με το
άρθρο 8 της παρούσας Υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ö
Αριθμ. 11222
(3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι μη−
νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου
Κάστρου−Κυλλήνης του Νομού Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών».

3. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/12/33/17.7.2009
έγγραφο της Διεύθυνσης Οργ. & Λειτ. ΚΕΠ του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για
συμβάσεις μίσθωσης έργου που λήγουν από 1.8.2009 έως
30.9.2009 και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που
περιέχονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
4. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14004/9.8.2002
έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή
των ατόμων που θα απασχοληθούν στα ΚΕΠ.
5. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγ−
γραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των
ατόμων που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη
διάρκεια της ισχύος των συμβάσεων αυτών.
6. Τις υπ’ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛ
ΚΕΠ/Φ4/204/2375/10.9.2007 Εγκυκλίους που παραμένουν
σε ισχύ , δηλαδή οι νέες συμβάσεις θα υπογραφούν μετά
την στελέχωση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
7. Τις υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕΚΕΠ/30.7.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ
/537/2481/10.10.2004 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14.2.2007,
που παραμένουν σε ισχύ και με τις οποίες ορίζεται ότι
νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται με κριτήριο
την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους
συμβασιούχους στο αντικείμενο αυτό, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας, με άτομα κατη−
γοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, με τα προσόντα που προβλέπονται
στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού της παρούσας:
Δήμος, Κάστρου − Κυλλήνης
Αριθμός ατόμων 2
2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών
μετά τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογρα−
φεί.
3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γί−
νει σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ
/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Ανδρε−
ουλάκου.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως έξι (6) μή−
νες.
5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται
στα 880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών
απασχόλησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετη−
σίως.
6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δή−
μου.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται,
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδό−
χου.
8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό
του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
9. Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις
σε άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συνα−
φθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ. δεν θα τις χρηματοδο−
τήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα
δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους.
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10. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των οικονο−
μικών πεδίων της σύμβασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι, οι αρχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες
συνάπτονται μετά την 28.2.2007, σε νεοσύστατα ΚΕΠ,
επιχορηγούνται αποκλειστικά και για όλο το χρονικό
διάστημα ισχύος των συμβάσεων, από τον Τακτικό προ−
ϋπολογισμό. 11. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης,
διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμ−
βασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη
έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να
ενημερωθεί από τον αρμόδιο ΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 28 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ö
Αρίθμ. 16481
(4)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
για το ΚΕΠ Δήμου Κερκυραίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, καθώς
και τις όμοιες του ν. 1735/1987 και του ν. 2307/1995.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004), με τις οποίες ορίζεται
ότι «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπε−
ται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της
Π.Υ.Σ. 55/1998».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του ΥΠΕΣ, με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας
κατανομής 26 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας
έως έξι (6) μήνες, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της
Χώρας, στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου
κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009.,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στο Δήμο Κερκυραίων Ν. Κέρκυρας για ένα (1) άτομο.
Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της
λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες και με τους εξής
όρους:
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης
του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/2006 και
4Κ/2007), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των
συμβάσεων, όπως αυτοί περιγράφονται στις Εγκυκλίους
του ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007
και ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007.
2. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά
πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διά−
στημα των συμβάσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση
αποχώρησης συμβασιούχου των ΚΕΠ δεν θα συναφθεί
νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιονδήποτε λόγο χω−
ρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛ−
ΚΕΠ/ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠΕΣ θα
επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν
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θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για το
ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.
Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στη σύμβαση που
θα ακολουθήσει.
Από τις διατάξεις της απόφασης μας αυτής προκα−
λείται δαπάνη # € 6.000 # περίπου η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Δήμου Κερκυραίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 23 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
Ö
Αριθμ. 63587/11516
(5)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Αγ. Κων−
σταντίνου .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄)
β) των άρθρων 6 του ν. 2527/1997, (ΦΕΚ 206 Α΄) 31 του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) κ΄ 15 (παρ. 1) του ν. 3260/2006
(ΦΕΚ 151 Α΄).
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕ ΚΕΠ /30.7.2004, 537/2481
ΟΔΕ ΚΕΠ/10.10.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.7ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006κ΄ Φ/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/12210/15.6.2006, ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ5/4028/14.2.2007, ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/289/21116/16.8.2007, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευ−
κρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβά−
σεων των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ (Δ/νση Οργ. κ΄Λειτ. ΚΕΠ), το οποίο
αφορά την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄
& Β΄ βαθμού στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης
κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης
έργου από το Δήμο Αγ. Κωνσταντίνου Νομού Φθιώτιδας,
διάρκειας έξι (6) μηνών, για τη στελέχωση του ΚΕΠ
του ομώνυμου Δήμου. Το έργο το οποίο θα εκτελέσει
ο συμβασιούχος αφορά την εφαρμογή και χρήση της
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δήμου.
3. Το έργο αυτό δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα
των υπαλλήλων του Δήμου Αγ. Κων/νου, καθόσον ο
χειρισμός της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορεί να εκτε−
λεστεί από το υπάρχον προσωπικό αυτής.
4. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου, ορίζεται σε 5.280,00€,
σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης, μέχρι τη συμπλήρωση
χρονικού διαστήματος (24) μηνών, κατά το οποίο το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κοινωνία της Πληροφορίας» μέτρο 2.2.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του ΚΕΠ πλέον
του 24μήνου, η συνολική αμοιβή ορίζεται α) σε 5.280,00€,
σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβα−
σιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις
μίσθωσης έργου 24 μηνών κ΄ β) σε 6.000,00€, σε περί−
πτωση, 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβασιούχος
έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις έργου άνω των
24 μηνών ( με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος αυ−
τού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005 και χρηματοδοτείται
από τον τακτικό προϋπολογισμό.
5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια με την πλή−
ρωση θέσεων του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ δε θα κάνει δεκτή
τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
7. Μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις
με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα των συμβάσεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επι−
στρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δε
θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει με νέα
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 22 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ
Αριθμ. 64796/11719
(6)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Σπερ−
χειάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄)
β) των άρθρων 6 του ν. 2527/1997, (ΦΕΚ 206 Α΄) 31 του
ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) κ΄15 (παρ. 1) του ν. 3260/2006
(ΦΕΚ 151 Α΄).
2. Την από 13.1.2004 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. 990/ΟΔΕ ΚΕΠ /30.7.2004, 537/2481
ΟΔΕ ΚΕΠ/10.10.2004, ΟΔΕ ΚΕΠ 6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/
ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ.7ΟΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006κ΄ Φ/ΟΔΕ−
ΚΕΠ/12210/15.6.2006, ΔΟΛ ΚΕΠ /Φ5/4028/14.2.2007, ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/289/21116/16.8.2007, ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10.9.2007
έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία παρέχονται διευ−
κρινήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των συμβά−
σεων των ΚΕΠ.
4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/33/18375/17.7.2009 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ (Δ/νση Οργ. κ΄Λειτ. ΚΕΠ), το οποίο

αφορά την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄
& Β΄ βαθμού στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης
κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2009 έως 30.9.2009,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης
έργου από το Δήμο Σπερχειάδας Νομού Φθιώτιδας, δι−
άρκειας έξι (6) μηνών, για τη στελέχωση του ΚΕΠ του
ομώνυμου Δήμου.
Το έργο το οποίο θα εκτελέσει ο συμβασιούχος αφο−
ρά την εφαρμογή και χρήση της ηλεκτρονικής εξυπη−
ρέτησης των πολιτών.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η έδρα του Δή−
μου.
3. Το έργο αυτό δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα
των υπαλλήλων του Δήμου Σπερχειάδας, καθόσον ο
χειρισμός της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορεί να εκτε−
λεστεί από το υπάρχον προσωπικό αυτής.
4. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου, ορίζεται σε
5.280,00€, σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης, μέχρι τη
συμπλήρωση χρονικού διαστήματος (24) μηνών, κατά το
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «’Κοινωνία της Πληροφορίας’’ μέτρο
2.2.
Για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του ΚΕΠ πλέον
του 24μήνου, η συνολική αμοιβή ορίζεται α) σε 5.280,00€,
σε περίπτωση 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβα−
σιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις
μίσθωσης έργου 24 μηνών κ΄ β) σε 6.000,00€, σε περί−
πτωση, 6μηνης σύμβασης και εφόσον ο συμβασιούχος
έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις έργου άνω των
24 μηνών ( με ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος
αυτού του ύψους αμοιβής την 1/2/2005 και χρηματοδο−
τείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
5. Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδίκαια με την πλή−
ρωση θέσεων του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα
συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προη−
γούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ δε θα κάνει δεκτή
τη νέα σύμβαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
7. Μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των
υπαλλήλων των ΚΕΠ, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις
με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο
χρονικό διάστημα των συμβάσεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επι−
στρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δε
θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει με νέα
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 22 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ

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

*02015940408090008*

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

