
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1337
24 Απριλίου 2012

21717

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα έτους 2012 

των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας. .................... 1
Τροποποίηση της αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 

1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία 
υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι 
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.
Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 235/23719/28−
2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινής υπουργικής απόφασης, 
«Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλω−
σης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή του νό−
μου 3877/2012 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανι−
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
και Ασφαλιστική Ενημερότητα»......................................... 2

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη−
τηρίου Πειραιώς στη Διοικητική Επιτροπή. ............. 3

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 35175/Ε5/29.3.2012 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ...................... 4

Διορθώσεις σφαλμάτων στην αριθμ. Φ.1213/2011/00
05207/16.1.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ........................... 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 7473/505 (1)
Καθορισμός ύψους Δώρου Εορτών Πάσχα έτους 2012 

των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 452/1976 «Περί χορηγήσεως 
Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες» (ΦΕΚ 272/Α/14.10.1976) 
και ιδίως το άρθρο 5.

3. Την Β2/1919/15−11−1977 (ΦΕΚ 1223/Β/1977) κοινή υπουρ−
γική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί 
συστάσεως λογαριασμού δώρου Εφημεριδοπωλών παρά 
τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονι−
σμού Δώρου εορτών στους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 
1223/Β/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 
Β2/55/2237/13.2.1979 (ΦΕΚ 1135/Β/1979), Φ55/2728/24.11.1992 
(ΦΕΚ 707/Β/30.11.1992) των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας − Πρό−
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φ 10055/43/4/2003 
(ΦΕΚ 489/Β/22−4−2003) των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 του Π.Δ. 
231/1986 (ΦΕΚ 97/Α/16−7−1986) «Περί περιορισμού συναρ−
μοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε 
αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Γενική Γραμματεία Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α/3−4−2008) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμι−
ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009 αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και κα−
θορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β/7.10.2009).

9. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (243/Α/11−11−2011).

10. Την αριθμ. 10/14−3−2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ενι−
αίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού − Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ− MME), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου εορτών Πάσχα 
έτους 2012 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας 
ως εξής:
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− Για όσους έχουν μέχρι έναν (1) χρόνο ασφάλισης 
1.012,17 ευρώ.

− Για όσους έχουν συμπληρώσει έναν (1) χρόνο ασφά−
λισης και μέχρι πέντε (5) χρόνια 1.417,03 ευρώ.

− Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια 
ασφάλισης και μέχρι δέκα (10) χρόνια 1.619,46 ευρώ.

− Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια 
ασφάλισης και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 1.821,90 ευρώ.

− Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια 
ασφάλισης και άνω 2.024,33 ευρώ.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν 
εργαστεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης 
Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2012 λαμβάνει κλά−
σμα δώρου εορτών Πάσχα ανάλογο προς τον χρόνο 
εργασίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του Κανονισμού του Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδο−
πωλών.

3. Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τις 
διατάξεις του κανονισμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Η δαπάνη ύψους 1.600.000 ευρώ περίπου για τη χο−
ρήγηση δώρου Πάσχα έτους 2012, θα βαρύνει το Λογα−
ριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας 
και δώρου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

    F 
 Αριθμ. 476/48313 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) 

κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής 
της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του 
Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ει−
δικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 
του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» και τροποποίηση και συμπλήρωση της 
αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας 
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμο−
γή του νόμου 3877/2012 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβο−
λής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ορ−
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), «Σύστημα προστασί−

ας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και 
ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ.».

ε) Του Π.Δ. 31/2012 (ΦΕΚ Α 62), «Διορισμός Υπουργού 
Οικονομικών».

στ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α 243), «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β 1966) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δή−
λωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 
Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής ει−
σφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 132528/20−1−2011 (ΦΕΚ 
Β 44), 157462/30.5.2011 (ΦΕΚ Β 1065), 176557/5.9.2011 (ΦΕΚ 
Β 1977) και 247/24979/1.3.2012 (ΦΕΚ Β 547) όμοιες αποφά−
σεις και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31.12.2010.

3. Την αριθμ. 235/23719/28−2−2012 (ΦΕΚ Β 500) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενι−
αίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής σε εφαρμογή 
του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα−
λιστική Ενημερότητα».

4. Τις αριθμ. 48 και 54/27−3−2012 αποφάσεις του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

5. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής 
και Ζωϊκού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

6. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας 
Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασή 
μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
αριθμ. 132528/20−1−2011, 157462/30−5−2011, 176557/5−9−2011 
και 247/24979/1−3−2012 όμοιες αποφάσεις και διορθώθηκε 
με το ΦΕΚ 2096/Β/31−12−2010, ως εξής:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο 
σημείο Δ του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ−
γειας/Εκτροφής του Παραρτήματος Ι, που παρατίθεται 
στο άρθρο 10 της αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασής 
μας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Ι του άρ−
θρου μόνου της αριθμ. 157462/30−5−2011 απόφασής μας 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της 
αριθμ. 176557/5−9−2011 απόφασής μας και την παρ. 2 του 
άρθρου μόνου της αριθμ. 247/24979/1−3−2012 όμοιας από−
φασης, παρατείνοντας την ημερομηνία εμπρόθεσμης 
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι 
τις 30−4−2012.

Συγκεκριμένα:
Στο πρώτο εδάφιο τροποποιούμε την ημερομηνία από 

15−3−2012 σε 30−4−2012.
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II. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 235/23719/28−2−2012 απόφασή μας, ως εξής:

Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τον Πίνακα 1 «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» του Παραρτήματος ΙΙΙ που παρατίθεται 
στο άρθρο 10, ως εξής:

α. Στην ομάδα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ» τροποποιούμε το είδος Καπνά Τύπου Σαμψούς Κατερίνης – Virginia κ.λπ. 
σε καπνά Τύπου Σαμψούς Κατερίνης (μετονομασία) και συμπληρώνουμε ειδικό κωδικό για τα Καπνά Virginia, 
σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(κιλά/στρ.) 

ΤΙΜΗ 
(€/κιλό)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
(€/στρ.)

ΕΙΣΦΟΡΑ
(€/στρ.)

Καπνά Virginia Επικράτεια 360 2,00 720 28,80

β. Στην ομάδα «ΛΟΙΠΕΣ ΟΠΩΡΕΣ» συμπληρώνουμε κωδικό για τα φραγκόσυκα, μόνο για τη νήσο Κρήτη, με 
παραγωγή ανά στρέμμα 2.500 κιλά και τιμή 1,00 ευρώ/κιλό, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(κιλά/στρ.)

ΤΙΜΗ 
(€/κιλό)

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
(€/στρ.)

ΕΙΣΦΟΡΑ 
(€/στρ.)

Φραγκόσυκα Νήσος Κρήτη 2.500 1,00 2.500 100

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν: α) η αριθμ. 309891/14−12−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με τις αριθμ. 132528/ 20−1−2011, 157462/30−5−2011, 176557/5−9−2011 και 247/24979/1−3−2012 όμοιες αποφάσεις και 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31−12−2010 και β) η αριθμ. 235/23719/28−2−2012 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F   

Αριθμ. 2 (3)
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−

λιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς στη Διοικητική Επιτροπή.

   TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 3β του 

Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 22 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 2081/1992 
όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από 
τα αντίστοιχα άρθρα 20 και 23 του Ν. 3419/2005 και

γ. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση 
αυτή, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη 
Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς των κατωτέρω αρμοδιοτήτων 
που αναφέρονται:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος, 2 εδάφια α, β, γ, ε, στ και 
ζ του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει και που αφορούν:

• Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβου−
λευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

• Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού 
έργων υποδομής.

• Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, 
της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά 
για την εθνική οικονομία.

• Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας.

• Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής 
προϊόντων.

• Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
• Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων.
• Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, διε−

θνείς οικονομικές εξελίξεις και άλλα συναφή θέματα.
• Τήρηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση 

βεβαιώσεων ή ταυτοτήτων.
• Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματολη−

ψιών.
• Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.
• Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξουσι−

οδότηση Πολιτείας. 
• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.
• Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση 

και επαγγελματική εμπειρία.
• Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από μέλη, 

υπαλλήλους ή και τρίτους.
• Ανάθεση σε εξειδικευμένα πρόσωπα εκπόνησης μελε−

τών και άλλων εργασιών σχετικά με τους σκοπούς του.
• Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και επιχορηγήσεις 

τέτοιων εκδόσεων.
• Οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εργοδοτικών ορ−

γανώσεων, ασφαλιστικών ταμείων των υπαλλήλων, κά−
λυψη ή δανειοδότηση ελλειμμάτων Ταμείου Προνοίας 
υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, οικονομική ενίσχυση 
αναγνωρισμένων υπαλληλικών οργανώσεων υπαλλήλων 
των Επιμελητηρίων.

2. Στο άρθρο 4 παράγραφοι 3, 6 και 8 του Ν. 2081/1992 
όπως ισχύει και που αφορούν:

• Καθορισμός τρόπου και λεπτομερειών είσπραξης 
συνδρομών.

• Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων.
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• Διενέργεια δαπανών, προμήθειας αγαθών, υπηρε−
σιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, ποσού κατώ−
τερου των σαράντα χιλιάδων ευρώ,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

      Στη αριθμ. 35175/Ε5/29.3.2012 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1079/τ.Β΄/9.4.2012, στη 
σελίδα 18029, πριν την παράγραφο «Με την επιφύλαξη 

των διατάξεων…..» προστίθεται η εκ παραδρομής παρα−
ληφθείσα πρόταση ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 «Χρονική διάρ−
κεια» αντικαθίσταται ως εξής:

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(5)

      Στη Φ.1213/2011/0005207/16.1.2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1113/τ.Β΄/10.4.2012, στη σελίδα 
18559, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

από το εσφαλμένο: «ΡΟΥΝΤΝ»
στο ορθό: «ΡΟΥΝΤΙΝ».
από το εσφαλμένο: «ΕΜΡΙΕΤΑ»
στο ορθό: «ΕΜΙΡΙΕΤΑ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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