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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2385
26 Οκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού
Φορέα 09−120, από τους οποίους μπορούν να πλη−
ρώνονται δαπάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές
που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες
Αντιπροσωπείες εξωτερικού................................................
1
Καθορισμός του ύψους Πάγιας Προκαταβολής του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εί−
δους και ποσοστού των δαπανών που θα πληρώ−
νονται από αυτήν........................................................................... 2
Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότη−
ση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002. ............................ 3,

Διορθώσεις Σφαλμάτων

για τον ορισμό δαπανών που πληρώνονται από Πάγιες
Προκαταβολές του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά ειδικό
φορέα, κωδικό αριθμό και ποσοστό, όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις κοινή υπουργική απόφαση
υπ’ αριθ. 2/11053/Α0024/11−3−2003 (ΦΕΚ Β΄ 437/11−4−03) και
ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ8655/07.06.2006(ΦΕΚ Β΄ 886/12.07.2006).
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τους Κ.Α.Ε του
Ειδικού Φορέα 09−120, από τους οποίους μπορούν να
πληρώνονται δαπάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές
που έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντι−
προσωπείες εξωτερικού, με το αντίστοιχο ποσοστό:
Ειδικός Φορέας 09−120
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1.

Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην
αλλοδαπή

0343

10%

2.

Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό
στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου
προσωπικού

0713

50%

3.

Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο
εξωτερικό

0714

50%

4.

Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων
υπηρετούν σε ελλην. υπηρεσίες του εξω−
τερικού

0715

50%

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

5.

Μισθώματα κτιρίων

0813

10%

6.

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

0814

50%

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 του «Οργανι−
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 (Α΄ 117).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 46, 47, 48 και 49 του
Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους” (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε με
τον Ν.3871/10 ΦΕΚ Α΄ 141/17.08.2010.
3) Την υπ’ αριθμ. Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11) Από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
4) Την ανάγκη αναπροσαρμογής της 2/81221/7−11−1999
(ΦΕΚ Β΄ 2304/31−12−99) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,

7.

Λοιπές μισθώσεις

0819

50%

8.

Ταχυδρομικά

0823

50%

9.

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνια−
κών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα...)

0824

50%

10.

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά
υπηρεσιών εξωτερικού

0825

50%

11.

Λοιπές μεταφορές

0829

50%

12.

Ύδρευση και άρδευση

0831

80%

13.

Ηλεκτρική ενέργεια

0832

60%

14.

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

0841

50%

Διόρθωση σφάλματος στην με αριθμ. 23185/20032/1−
7−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής............................................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ9299
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού
Φορέα 09−120, από τους οποίους μπορούν να πληρώ−
νονται δαπάνες από τις Πάγιες Προκαταβολές που
έχουν συσταθεί στις Πρεσβείες και Μόνιμες Αντι−
προσωπείες εξωτερικού.
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15.

Εκδόσεις−εκτυπώσεις−βιβλιοδεσία (περι−
λαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

0843

50%

16.

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολι−
τιστικών εκδηλώσεων

0844

60%

17

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

0845

60%

18.

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρί−
ων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού,
ελλιμε νισμού, αερολιμένων και λοιπών μο−
νίμων εγκαταστάσεων

0851

60%

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή με−
ταφορικών μέσων ξηράς γενικά

0861

20.

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοι−
πού εξοπλισμού

0869

50%

21.

Αμοιβές φυσικών προσώπων

0871

50%

22.

Αμοιβές νομικών προσώπων

0873

50%

23.

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

0874

50%

24.

Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση

0881

50%

25.

Λοιπές ειδικές αμοιβές

0899

50%

26.

Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και
λοιπών συναφών υλικών

1111

50%

27.

Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περι−
οδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών
εκδόσεων

1121

50%

28.

Προμήθεια ειδών καθαριότητος

1231

50%

29.

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευ−
ής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

1321

80%

30.

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευ−
ής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

1329

50%

31.

Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συ−
ναφών υλικών

1421

50%

32.

Προμήθεια ειδών εστίασης

1431

50%

33.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

1511

50%

34.

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δα−
πάνες κοινοχρήστων

1512

60%

35.

Λοιπές προμήθειες

1699

60%

36.

Προμήθεια επίπλων

1711

50%

37.

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης−κλιμα−
τισμού

1712

50%

38.

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων
φωτο αντιγραφής, κλπ. Μηχανών γραφεί−
ου

1713

50%

39.

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προγραμμάτων και λοιπών υλικών

1723

50%

40.

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλε−
κτρονικού εξοπλισμού

1725

50%

41.

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοι−
πού εξοπλισμού

1729

50%

42.

Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς

1731

50%

19.

υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 2/11053/Α0024/11−3−2003
(ΦΕΚ Β437/11−4−03) και ΣΤ4/Π/083.2/ΑΣ8655/07.06.2006
(ΦΕΚ Β886/12.07.2006).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

50%

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

F

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμ−
βανόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 2/81221/7−11−99,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις κοινή

Αριθμ. 1323.100/01/11
(2)
Καθορισμός του ύψους Πάγιας Προκαταβολής του Λι−
μενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής είδους
και ποσοστού των δαπανών που θα πληρώνονται
από αυτήν.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.1636 (ΦΕΚ 9−Α΄) «Περί καθορισμού Παγίας Προ−
καταβολής ΥΕΝ».
2. Το άρθρο 46 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247−Α΄) «Περί
κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως η παρ. 5 αυτού
έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 33 του Ν.3871/2010
(ΦΕΚ 141−Α΄).
3. Την αριθμ. 2/42276/Α0024/06−09−2004 (ΦΕΚ 1507−
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ύψους
Παγίας Προκαταβολής Υ.Ε.Ν., του είδους και του ποσού
των δαπανών που θα πληρώνονται από την Παγία Προ−
καταβολή ΥΕΝ».
4. Την αριθμ. 1323.100/04/2007 (ΦΕΚ 2195−Β΄) Καθορισμός
του ύψους Παγίας Προκαταβολής Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
6. Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων».
7. Την αριθμ. Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ 1603−Β΄/2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
8. Την ανεπάρκεια της Παγίας Προκαταβολής του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής ύψους 8.000.000 € που υπάρχει σήμερα
προς αντιμετώπιση των αναγκών που δημιουργήθηκαν
από την αύξηση των πάσης φύσεως δαπανών για τη
λειτουργία των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος , που
καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 6 και 23 παρ. 16 του
Ν.3922/2011 (ΦΕΚ 35−Α΄) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος− Ελληνικής Ακτοφυλακής», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
σε εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000,00 €).
2. Στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται και οι εκκρε−
μείς δαπάνες της Πάγιας Προκαταβολής του πρώην
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και Υπουρ−
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
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Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ), κατά το διάστημα υπαγωγής του
Λιμενικού Σώματος σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του
Υ.Ε.Ν− Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π και των εξόδων του προσωπικού του
Λ.Σ. μέσω αυτής.
3. Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος
για το επιπλέον της Πάγιας Προκαταβολής Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π
ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) από
τον λογαριασμό «Πάγιες Προκαταβολές» σε πίστωση
του λογαριασμού 232007 ΙΒΑΝ 040100024000000000
0232007, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με
δικαιούχο το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
4. Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό διάθεσης των
δαπανών (Κ.Α.Ε) που πληρώνονται σε βάρος της Πάγι−
ας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος
− Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως εξής:
43/140

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ − ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

0541

Φαρμακευτική περίθαλψη

30%

0542

Ιατρική περίθαλψη

30%

0543

Παρακλινικές εξετάσεις

30%

0544

Οδοντιατρική περίθαλψη

30%

0545

Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμ− 30%
βάνονται και οι φοιτητές των ανωτ. εκπαιδ.
ιδρυμάτων της ημεδαπής)

0546

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύ− 30%
ματα δημοσίου δικαίου (Ν.Δ. 2592/1953)

0547

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύ− 30%
ματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές

0548

Επίδομα φυσιολογικού τοκετού

0711

έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου 20%
προσωπικού

0712

έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό

20%

0823

ταχυδρομικά

50%

0839

δαπάνες καθαριότητας

50%

0843

εκδόσεις−εκτυπώσεις−βιβλιοδεσία (περιλαμβά− 30%
νεται και η προμήθεια χάρτου)

0845

κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

0851

αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων 20%
γενικά, εγκαταστάσεων ελλιμενισμού και λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων

0861

αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορι− 20%
κών μέσων ξηράς

0862

αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών 20%
μέσων και δεξαμενών

0869

αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 20%
εξοπλισμού

0899

Λοιπές ειδικές αμοιβές

1211

προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 50%
υλικού

1219

προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών 50%
και ορθοπεδικών ειδών

30%

30%

20%

33787

1231

προμήθεια ειδών καθαριότητας

50%

1311

προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 20%
εγκαταστάσεων

1321

προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 20%
μεταφορικών μέσων ξηράς

1323

προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 20%
πλωτών μέσων και δεξαμενών

1329

προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 20%
κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

1411

προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και κα− 50%
πνού

1641

προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών 50%
υλικών

1642

προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού

50%

1691

προμήθεια ξυλείας και μετάλλων

50%

1699

λοιπές προμήθειες

50%

1713

προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτο− 20%
αντιγραφής κ.λ.π μηχανών γραφείου

1925

προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενι− 20%
κά

43/150

ΕΚΘΑΣ

0711

έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου 20%
προσωπικού

5. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι αρίθ.
2/42276/Α0024/06−09−2004 (ΦΕΚ 1507−Β΄) και αρίθμ.
1323.100/04/2007 (ΦΕΚ 2195−Β΄) Κοινές Υπουργικές Απο−
φάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας καθώς και κάθε άλλη κοινή Υπουργική Απόφαση
καθορισμού του ύψους της Παγίας Προκαταβολής του
πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682
(3)
Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 45, 51 και 73 παρ. 8 του Ν. 3028/2002
«Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002).
β. Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ/Α/13.06.2003).
γ. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
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δ. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).
ε. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
2. Τις αριθμ. 6/28−6−2010 και 1/21.1.2011 γνωμοδοτήσεις
του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ.
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις ίδρυσης μουσείου από το Δημόσιο
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία μουσείου από το
Δημόσιο απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας, ανάλογα με το είδος των συλλογών του υπό
ίδρυση μουσείου, Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου
Μουσείων (άρθρα 45 παρ. 2 και 51 του Ν. 3028/2002).
2. Για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του πα−
ρόντος άρθρου, πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η συνδρομή του ορισμού του μουσείου (άρθρο 45,
παρ. 1 του Ν. 3028/2002).
β. Η ύπαρξη τουλάχιστον μιας μόνιμης συλλογής αρ−
χαιολογικής, καλλιτεχνικής, εθνολογικής ή αποτελούμε−
νης από άλλες υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του
περιβάλλοντός του (άρθρο 45, παρ. 1 του Ν. 3028/2002),
ή, για την περίπτωση των μουσείων ανοικτού χώρου,
ανάλογου πολιτισμικού αποθέματος σε ακίνητα μνη−
μεία.
γ. Η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη,
συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη, έκθεση
και προβολή των συλλογών, υποδοχή και εξυπηρέτηση
του κοινού. Για μουσεία υπαγόμενα στις Περιφερειακές
ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση
κατάλληλων χώρων για την έκθεση και προβολή των
συλλογών, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού,
εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις εξασφαλίζονται από
τις ανωτέρω Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες.
δ. Τα προτεινόμενα κτήρια ή χώροι για την εγκατά−
σταση και λειτουργία του μουσείου να μην αντιβαίνουν
προς τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού,
του Κτηριοδομικού Κανονισμού και τις ισχύουσες πο−
λεοδομικές διατάξεις της κάθε περιοχής.
ε. Η εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς επιστη−
μονικού και λοιπού προσωπικού για την επίτευξη των
σκοπών του μουσείου.
στ. Το μουσείο οφείλει να διατηρεί ανοιχτούς διαύ−
λους επικοινωνίας με το κοινό, με στόχο τη βελτίωση
του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Για την ίδρυση μουσείων του προηγούμενου άρθρου
απαιτείται η κατάθεση φακέλου, ο οποίος πρέπει να
περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αίτηση για την ίδρυση του μουσείου με στοιχεία
για τον χαρακτήρα του.
β. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

γ. Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των συλ−
λογών του μουσείου και περιγραφή του τρόπου κατα−
γραφής και τεκμηρίωσής τους.
δ. Αναφορά στην πολιτική εμπλουτισμού των συλ−
λογών.
ε. Τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας
των προτεινόμενων κτηρίων ή χώρων για την εγκατά−
σταση του μουσείου, σε σχέση και με τις επιμέρους
λειτουργίες που αυτό καλύπτει, καθώς και της προ−
σβασιμότητας από άτομα με αναπηρία. Εφόσον το μου−
σείο δεν έχει χωροθετηθεί ή δεν διατίθεται ήδη κτήριο,
περιγράφονται οι βασικές προϋποθέσεις που οι χώροι
αυτοί οφείλουν να πληρούν. Ο έλεγχος καταλληλότητας
γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την
εξεύρεση αυτών, από πλευράς αποδοχής παραχώρησης
και έγκρισης κτηριολογικού προγράμματος.
στ. Στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση του μουσείου
με επιστημονικό και λοιπό προσωπικό ανάλογα με το
αντικείμενο και τους σκοπούς του μουσείου.
ζ. Ως προς τη μόνιμη έκθεση, πρέπει:
1. Να αναλύονται οι αρχές παρουσίασης των εκθε−
μάτων, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στους σκοπούς
του μουσείου.
2. Να υποβάλλεται συνοπτική έκθεση για το περιεχό−
μενο και τις δυνατότητες θεματολογικής αξιοποίησης
της υφιστάμενης συλλογής, σε συνάρτηση και με ανα−
φορές στον τόπο όπου βρίσκεται το μουσείο και στο
κτήριο που το στεγάζει.
η. Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
μουσείου.
θ. Λεπτομερές σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστά−
σεων παντός είδους έκτακτης ανάγκης.
2. Η μουσειολογική − μουσειογραφική μελέτη κατα−
τίθεται για την κατά νόμο γνωμοδότηση μετά την κα−
ταρχήν έγκριση ίδρυσης του μουσείου και πριν από την
οργάνωση της πρώτης μόνιμης έκθεσης, αλλά και των
εκάστοτε επανεκθέσεων αυτού.
3. Για την ίδρυση παραρτημάτων δημοσίου μουσείου
απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του−
ρισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Μουσείων.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στο
παρόν και στο προηγούμενο άρθρο.
4. Τα Δημόσια μουσεία τηρούν τον Κώδικα Δεοντολο−
γίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), όπως
εκάστοτε ισχύει.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις
Για την αναγνώριση μουσείου που δεν ανήκει στο
Δημόσιο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 και των άρθρων 4
έως 6 της παρούσας.
Άρθρο 4
Οργάνωση και Διοίκηση
1. Το μουσείο πρέπει να ιδρύεται από ή να ανήκει σε
νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Στην καταστατική πράξη του νομικού προσώπου,
στο οποίο ανήκει το μουσείο, πρέπει να περιλαμβάνεται,
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τουλάχιστον, η πρόβλεψη για την ίδρυση, τη λειτουρ−
γία και την αποστολή του μουσείου, για τη συλλεκτική
και ερευνητική πολιτική του και για τη διασφάλιση της
ακεραιότητας των συλλογών του.
3. Πρέπει να διασφαλίζεται η οικονομική δυνατότητα
του μουσείου για την εκπλήρωση της λειτουργίας, του
σκοπού και των στόχων του.
4. Το μουσείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο και επαρ−
κές επιστημονικό και λοιπό προσωπικό για την εκπλή−
ρωση του σκοπού του και των λειτουργιών του. Σε κάθε
περίπτωση το μουσείο πρέπει να διαθέτει επιστημονικό
υπεύθυνο και υπεύθυνο συντήρησης.
5. Το μουσείο πρέπει να στεγάζεται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις με μακροχρόνια
μίσθωση ή παραχώρηση, οι οποίες να είναι ασφαλείς,
κατάλληλες και επαρκείς για την εκπλήρωση των σκο−
πών και των λειτουργιών του και να μην αντιβαίνουν
προς τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
και του Κτηριοδομικού Κανονισμού και τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις της κάθε περιοχής.
Άρθρο 5
Διαχείριση συλλογών
1. Το μουσείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία
μόνιμη συλλογή, η οποία να έχει συγκροτηθεί με νόμιμο
τρόπο και να έχει αρχαιολογικό, καλλιτεχνικό, εθνο−
λογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Ειδικά για τα μουσεία που
περιλαμβάνουν μνημεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρ−
θρο 20 του Ν. 3028/2002, προϋπόθεση είναι η συλλογή
να έχει συγκροτηθεί μετά από άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Η συλλογή πρέπει να διακρίνεται από ενότητα και
συνοχή και να είναι καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη
σύμφωνα με τους επιστημονικούς κανόνες.
3. Το μουσείο πρέπει να έχει διατυπωμένη σαφή πο−
λιτική εμπλουτισμού των συλλογών του, καθώς και διά−
θεσης αντικειμένων από τις συλλογές του, στο πλαίσιο
των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 9 και 11 του Ν.
3028/2002.
4. Το μουσείο πρέπει να ακολουθεί πολιτική προλη−
πτικής συντήρησης των συλλογών του.
5. Το μουσείο πρέπει να διαθέτει σχέδιο για την αντι−
μετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να εφαρ−
μόζει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.
6. Το μουσείο πρέπει να διαθέτει εργαστήρια για τη
συντήρηση των αντικειμένων των συλλογών του που να
λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργασί−
ες συντήρησης που τυχόν απαιτούνται διεκπεραιώνονται
σε δημόσια εργαστήρια ή σε εργαστήρια άλλων ιδιωτικών
μουσείων ή σε εργαστήρια ιδιωτών συντηρητών που είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού και διαθέτουν άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 6
Υπηρεσίες προς το κοινό
1. Το μουσείο οφείλει να είναι ανοικτό στο κοινό σε
προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, τις οποίες πρέπει
να γνωστοποιεί μαζί με κάθε άλλη πληροφορία σχετικά
με την πρόσβαση σε αυτό.
2. Το μουσείο πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση
στις συλλογές του, τόσο στα αντικείμενα που εκτίθε−
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νται όσο και στα αποθηκευμένα, για σκοπούς μελέτης
και έρευνας, καθώς και σε πληροφοριακό υλικό που
σχετίζεται με αυτά.
3. Το μουσείο οφείλει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους
επικοινωνίας με το κοινό, με στόχο τη βελτίωση του
επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει.
4. Το μουσείο πρέπει να είναι προσπελάσιμο από άτο−
μα με αναπηρία. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται
μουσεία που στεγάζονται σε κτήρια υφιστάμενα πριν
από τη θέση σε ισχύ του Ν. 2831/2000 (Α΄ 140), στα οποία
κρίνεται τεχνικά αδύνατο να γίνουν οι απαραίτητες δι−
αμορφώσεις. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου, αρμόδιο για την έκδοση της βεβαίωσης
προσβασιμότητας και για τη διαπίστωση της εξαίρεσης
από την ανωτέρω προϋπόθεση είναι το Γραφείο Ατόμων
με Αναπηρίες της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και
Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.
5. Το μουσείο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες
υποδομές και εγκαταστάσεις για την υποδοχή και εξυ−
πηρέτηση του κοινού και των εργαζομένων.
6. Το μουσείο οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον δί−
γλωσσες πινακίδες στους χώρους του, καθώς και δί−
γλωσσο εποπτικό και ενημερωτικό υλικό.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά
1. Για την απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων προ−
σκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Καταστατικό του νομικού προσώπου, στο οποίο
ανήκει το μουσείο και ιδρυτική πράξη για τα μουσεία
που ανήκουν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β. Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
μουσείου
γ. Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευ−
ση και απόκτηση των αντικειμένων που απαρτίζουν τη
συλλογή του μουσείου και, προκειμένου για μνημεία,
σχετική άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ειδικά για αντικείμενα που δεν είναι μνημεία ή για αντι−
κείμενα σύγχρονης τέχνης, η νομιμότητα της προέλευ−
σης εξετάζεται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία.
δ. Στοιχεία του επιστημονικού υπεύθυνου.
ε. Στοιχεία του υπεύθυνου συντήρησης.
στ. Έκθεση οικονομικής βιωσιμότητας.
ζ. Οικονομικός απολογισμός τελευταίου έτους.
η. Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των συλ−
λογών και περιγραφή του τρόπου καταγραφής και τεκ−
μηρίωσής τους.
θ. Αποδεικτικό ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτηρίου
ή πράξη μακροχρόνιας μίσθωσης ή παραχώρησης.
ι. Τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας
των κτηριακών εγκαταστάσεων και των λοιπών χώρων
του μουσείου σε σχέση και με τις επιμέρους λειτουργίες
που αυτό καλύπτει.
ια. Έκθεση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμέ−
νων από συντηρητή εγγεγραμμένο στο μητρώο συντη−
ρητών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
ιβ. Στοιχεία περιβαλλοντικών συνθηκών των χώρων
έκθεσης και αποθήκευσης του μουσείου.
ιγ. Λεπτομερές σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώ−
πιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
ιδ. Περιγραφή της μόνιμης έκθεσης (σκεπτικό, θεμα−
τικές ενότητες, τρόποι παρουσίασης των εκθεμάτων,
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ερμηνευτικά μέσα). Για την επανέκθεση αναγνωρισμένου
μουσείου κατατίθεται πλήρης μουσειολογική−μουσειο−
γραφική μελέτη.
ιε. Περιγραφή της πολιτικής επικοινωνίας του μουσεί−
ου και ενδεικτικό πρόγραμμα δράσης.
2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού και το Συμβούλιο Μουσείων μπορούν να
ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία προκει−
μένου να εκτιμήσουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων
αναγνώρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Άρθρο 8 – Αίτηση
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο
οποίο ανήκει το Μουσείο, υποβάλλει αίτηση αναγνώρι−
σης στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και κατα−
θέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στο πρόσωπο
του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι εγγυήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 1 του Ν. 3028/2002.
Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει τον φάκελο με την
εισήγησή της στο Συμβούλιο Μουσείων.
Άρθρο 9
Απόφαση Αναγνώρισης
Το Συμβούλιο Μουσείων διατυπώνει αιτιολογημένη
γνώμη προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ο
οποίος ακολούθως εκδίδει απόφαση αναγνώρισης του
μουσείου ή απορρίπτει το αίτημα.
Άρθρο 10
Υποβολή νέου αιτήματος
Αν η αίτηση αναγνώρισης απορριφθεί, μπορεί να υπο−
βληθεί νέο σχετικό αίτημα μετά την παρέλευση έτους
από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, εφόσον
προσκομίζονται νέα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συν−
δρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης.
Άρθρο 11
Ισχύς απόφασης − Ανάκληση
Η απόφαση της αναγνώρισης μουσείου μπορεί να
ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου Μουσείων,
εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής
της ή παραβιασθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002. Τα
αναγνωρισμένα μουσεία ελέγχονται ανά πενταετία από
την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού ως προς την τήρηση των ορι−
ζόμενων από την παρούσα απόφαση προϋποθέσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις και προνόμια
1. Το αναγνωρισμένο μουσείο χρησιμοποιεί κάτω από
τον τίτλο του ειδικό σήμα ενιαίου τύπου, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές που του χορηγούνται από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Τα αναγνωρισμένα μουσεία αναρτούν το ειδικό
σήμα σε εμφανές σημείο της εισόδου τους και το χρη−
σιμοποιούν σε οποιεσδήποτε εκδόσεις ψηφιακής ή συμ−
βατικής μορφής, ενημερωτικά φυλλάδια, εισιτήρια, λοιπά
παραστατικά, κ.λπ.

3. Για τα αναγνωρισμένα μουσεία ισχύουν οι υπο−
χρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται από το
Ν. 3028/2002.
4. Κάθε μουσείο μετά την αναγνώρισή του εγγράφε−
ται σε ειδικό μητρώο αναγνωρισμένων μουσείων, που
τηρείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού.
5. Τα αναγνωρισμένα μουσεία οφείλουν να υποβάλ−
λουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολι−
τισμού και Τουρισμού, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου
εκάστου έτους, ετήσια ενημερωτική έκθεση αναφορικά
με τις δραστηριότητες, την οικονομική διαχείριση, μετα−
βολές που επέρχονται σε σχέση με τα αντικείμενα της
συλλογής και την εν γένει λειτουργία τους.
6. Τα αναγνωρισμένα μουσεία οφείλουν να καταθέ−
τουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Τουρισμού και στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων
αντίγραφο του μητρώου, στο οποίο είναι καταχωρημένα
τα αντικείμενα της συλλογής τους.
7. Η λειτουργία των αναγνωρισμένων μουσείων τελεί
υπό την εποπτεία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρι−
σμού ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου
45 του Ν. 3028/2002 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων.
8. Τα αναγνωρισμένα από το Κράτος μουσεία τηρούν
τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου
Μουσείων (ICOM), όπως εκάστοτε ισχύει, αναπτύσσουν
συνεργασίες και κοινές δράσεις και συμβάλλουν στην
υλοποίηση της εθνικής μουσειακής πολιτικής.
MΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Άρθρο 13
Τα Μουσεία, δημόσια και μη δημόσια, δύνανται να
υπαχθούν στις παρακάτω κατηγορίες κατά την εμβέλεια
των συλλογών τους :
1. Εθνικά Μουσεία
2. Μουσεία πανελλήνιας εμβέλειας
3. Περιφερειακά Μουσεία
4. Τοπικά Μουσεία
5. Μουσεία με διεθνείς συλλογές
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος της
παρούσας τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος
του Ν. 3028/2002 μουσεία, τα οποία έχουν ιδρυθεί με
Νόμο, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έκθεση, από την
οποία προκύπτει η προσαρμογή τους στις ρυθμίσεις
του άρθρου 45 του ίδιου νόμου και των κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται σε αυτό (άρθρο 73, παρ.
8). Η έκθεση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτι−
σμού και Τουρισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου
Μουσείων.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

33791

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

στο ΦΕΚ 1816/Β/11−8−2011, διορθώνεται το επώνυμο της

(4)
Στην αριθμ. 23185/20032/1−7−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
τροποποίησης της αριθμ. οικ. 50002/14−12−2010 (ΦΕΚ
2022/Β/27−12−2010) διαπιστωτικής πράξης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε

υπαλλήλου που αναφέρεται στο στοιχείο 38 αυτής, από
το εσφαλμένο «ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» στο ορθό «ΓΙΑΝΝΑ−
ΚΟΠΟΥΛΟΥ»
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

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

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

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.

−

−

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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