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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/39045/0023Α (1)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−

ρομηνία δημοπρασίας 17/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 
Α/1957).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982).

3. Την αριθμ. 2/38106/0023Α/17.05.2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων 
στις 20/05/2011 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυ−
σικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

4. Τα αποτελέσματα της από 17/05/2011 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

7. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 17 Μαΐου 2011 για τρί−
μηνη διάρκεια ή 13 εβδομάδων σε 4,06%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 17/05/2011.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2011, η οποία έχει προβλεφθεί και 
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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      Αριθμ. Φ.950/158035 (2)
Τοποθέτηση Διευθυντή του Παραρτήματος του Πολε−

μικού Μουσείου στην Τρίπολη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΝΔ 132/1969 «Περί 

Ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 35).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 

ΒΔ 215/1972 «Περί κυρώσεως του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 50).

3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ΠΔ 439/1995 
«Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου με 
έδρα την Τρίπολη» (ΦΕΚ Α΄ 257).

4. Τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολεμικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 758/25−01−2011 Πρακτικό του, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Τοποθετούμε ως Διευθυντή του Παραρτήματος 
του Πολεμικού Μουσείου στην Τρίπολη τον εκάστοτε 
Διοικητή της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης, μη 
απαλλασσόμενο από τα κύρια καθήκοντα του, για θη−
τεία τριών (3) ετών.

2. Η ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Διοικητή 
της 124 ΠΒΕ, ως Διευθυντή του ως άνω Παραρτήματος, 
θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως Διοικητή στην Πτέρυγα.

3. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της 124 ΠΒΕ συ−
μπληρώσει τριετία στη θέση αυτή, η θητεία του ως 
Διευθυντή του Παραρτήματος ανανεώνεται για άλλα 
τρία (3) έτη.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
   Αριθμ. Φ. 950/158036/Σ. 2679 (3)
Τοποθέτηση Διευθυντή του Παραρτήματος του Πολε−

μικού Μουσείου στο Ναύπλιο Αργολίδος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΝΔ 132/1969 «Περί 

Ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 35)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 

ΒΔ 215/1972 «Περί κυρώσεως του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 50)

3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ΠΔ 203/1986 «Ίδρυ−
ση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου» (ΦΕΚ Α΄ 84)

4. Τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολεμικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 758/25−01−2011 Πρακτικό του, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Τοποθετούμε ως Διευθυντή του Παραρτήματος του 
Πολεμικού Μουσείου στο Ναύπλιο Αργολίδας τον εκά−
στοτε Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού, 
μη απαλλασσόμενο από τα κύρια καθήκοντα του, για 
θητεία τριών (3) ετών.

2. Η ανάληψη των καθηκόντων του εκάστοτε Διοικητή 
ΚΕΜΧ ως Διευθυντή του ως άνω Παραρτήματος, θα 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ανάληψη των κα−
θηκόντων του ως Διοικητή στο Κέντρο Εκπαίδευσης.

3. Σε περίπτωση που ο Διοικητής του ΚΕΜΧ συμπλη−
ρώσει τριετία στη θέση αυτή, η θητεία του ως Διευθυντή 
του Παραρτήματος ανανεώνεται για άλλα τρία (3) έτη.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
    Αριθμ. 20509/541 (4)
Tροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 

Οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδό−
τησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 
ως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Tης περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 4 και των περ. κα 

και μα του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13) «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98), όπως ισχύει.

γ. Του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ Β´ 2234) 
απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων»

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 49535/7669/13−10−2010 (ΦΕΚ Β´ 1644) 
απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σπυρίδωνα 
Βούγια»

4. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 Απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β/9−6−2010),

5. Το υπ’ αριθμ. 2857/21.07.2010 αίτημα του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά τον ορισμό του σύντομου 
κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης

6. Τις υπ’ αριθμ. 1431/29.07.2010 και Π2α/Γ.Π 97276/ 05.08.2010 
επιστολές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, με τις οποίες αιτούνται τον ορισμό του σύντομου 
κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης

7. Την υπ’ αριθμ. 598/09/31.03.2011 Απόφαση της ΕΕΤΤ, 
σχετικά με την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουρ−
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γό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την τρο−
ποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 
26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 
Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕΤΤ, Αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 
Οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 
των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει, 
σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 1
Όροι χρήσης αριθμοδοτικών πόρων

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Υπουργικής 
Απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», ως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«4. Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν 
αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επι−
λογής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφο−
ρούν: α) υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, β) υπηρεσίες που 
απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής 
υπηρεσίας, γ) υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, δ) 
υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό 
σύνολο, ε) υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από 
τους παρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, στ) 
υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης και ζ) υπηρεσίες σύντο−
μων μηνυμάτων (SMS). Οι λεπτομέρειες της δομής των 
σύντομων κωδικών του ΕΣΑ και οι όροι χρήσης τους 
καθορίζονται με Απόφαση της ΕΕΤΤ.

Οι κωδικοί 100, 108, 112, 166, 197 και 199 χρησιμοποι−
ούνται ως αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης για τις 
κάτωθι χρήσεις:

Πίνακας 2: Σύντομοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται 
ως αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης

100 Άμεση Δράση (Αστυνομία)

108 Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος

112 Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

197 Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας

199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ειδικότερα, μέσω του σύντομου κωδικού 197 παρέχονται 
υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στή−
ριξης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατά−
σταση έκτακτης ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, που 
κινδυνεύουν από άσκηση βίας και κακοποίηση, που βρί−
σκονται σε κατάσταση κρίσης, έχουν τάσεις αυτοκτονίας 
ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σοβαρής σωματικής και 
ψυχολογικής βλάβης λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών.»

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 19 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

F
      Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/24602/627 π.ε. (2006) (5)
Καθορισμός: α) μεμονωμένου εισιτηρίου στον αρχαιολο−

γικό χώρο Απτέρας, Ν. Χανίων, β) ενιαίου εισιτηρίου 
αρχαιολογικού χώρου Απτέρας, αρχαιολογικού μου−
σείου Χανίων, βυζαντινής συλλογής Χανίων και αρχαι−
ολογικού μουσείου Κισάμου και γ) μεμονωμένου εισι−
τηρίου στον αρχαιολογικό χώρο Πετρά Σητείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) 
«Συγχώνευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02)

5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 743/
Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του 
ν. 736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.»

9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
υπουργού Οικονομικών με αρ. 2672/3.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/
Β/3.12.2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 79108/10338/28.09.2006 έγγραφο 
της Γ.Δ.Α.Π.Κ.

11. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 935/01.03.2006 και 2218/13.05.2005 
έγγραφα της ΚΕ’ Ε.Π.Κ.Α.

12. Την υπ’ αρ. 46/23.11.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το αντίτιμο του εισιτηρίου των παρακά−
τω χώρων, ως εξής:

• Στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας του Ν. Χανίων 
επιβάλλεται μεμονωμένο εισιτήριο ύψους τριών ευρώ (€ 
3,00) για το κύριο και δύο ευρώ (€ 2,00) για το μειωμένο.

• Στον αρχαιολογικό χώρο Πετρά Σητείας, Νομού Λασι−
θίου επιβάλλεται μεμονωμένο εισιτήριο ύψους δύο ευρώ (€ 
2,00) για το κύριο και ενός ευρώ (€ 1,00) για το μειωμένο.
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• Επιβάλλεται ενιαίο εισιτήριο αρχαιολογικού χώρου 
Απτέρας, αρχαιολογικού μουσείου Χανίων, βυζαντινής συλ−
λογής Χανίων και αρχαιολογικού μουσείου Κισάμου ύψους 
οκτώ ευρώ (€ 8,00) για το κύριο και τεσσάρων ευρώ (€ 4,00) 
για το μειωμένο, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/49260/551 π.ε. (6)
Επανακαθορισμός αντιτίμου εισιτηρίου στους αρχαιο−

λογικούς χώρους, τα μνημεία και μουσεία Βραυρώ−
νος, Μαραθώνα και Αμφιαράειου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) 
«Συγχώνευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/07.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02)

5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού»

6. Την με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 743/
Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του ν. 
736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού Τα−
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.»

9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2672/3.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 
2408/Β/3.12.2009) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5408/21.05.2010 έγγραφο της Β΄ 
Ε.Π.Κ.Α.

11. Την υπ’ αρ. 43/02.11.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζεται το αντίτιμο εισιτηρίου στους αρ−
χαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και μουσεία Βραυρώ−
νος, Μαραθώνα και Αμφιαράειου, ως εξής:

• Μουσείο και αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας, ενι−
αίο κύριο εισιτήριο πέντε (5) ευρώ και ενιαίο μειωμένο 
εισιτήριο τρία (3) ευρώ.

• Μουσείο Βραυρώνας, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο 
τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο 
τρία (3) ευρώ.

• Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας, μεμονωμένο κύ−
ριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμονωμένο μειω−
μένο εισιτήριο τρία (3) ευρώ.

• Τύμβος των Αθηναίων, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο τρία 
(3) ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ.

• Τύμβος των Αθηναίων και μουσείο Μαραθώνα με 
τα παρακείμενα εντός της περιφράξεως μνημεία των 
Μεσοελλαδικών Τύμβων του Βρανά και του Τύμβου των 
Πλαταιέων, καθώς και με το Πρωτοελλαδικό Νεκροτα−
φείο στη θέση «Τσέπι», κύριο ενιαίο εισιτήριο πέντε (5) 
ευρώ και μειωμένο ενιαίο εισιτήριο τρία (3) ευρώ.

• Αρχαιολογικός χώρος του Αμφιαράειου, κύριο με−
μονωμένο εισιτήριο τρία (3) ευρώ και μειωμένο μεμο−
νωμένο εισιτήριο δύο (2) ευρώ. Τα συγκεκριμένα ει−
σιτήρια του αρχαιολογικού χώρου του Αμφιαράειου 
αντικαθιστούν τα εσφαλμένως αναγραφόμενα ως ενι−
αία εισιτήρια μουσείου και χώρου Αμφιαράειου στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/
Φ56−Φ32/74198/1015/29−12−2003 (Φ.Ε.Κ. 1970/Β/31.12.2003), 
δεδομένου ότι δεν υφίσταται επισκέψιμο μουσείο.

Τα ανωτέρω εισιτήρια εν γένει αντικαθιστούν τα αντί−
στοιχα αναγραφόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/1015/29−12−2003 
(Φ.Ε.Κ. 1970/Β/31.12.2003), εισιτήρια των αρχαιολογικών 
χώρων, μνημείων και μουσείων Βραυρώνος, Μαραθώνα 
και Αμφιάρειου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 6321/2014 (7)
Διόρθωση της αριθμ. πρωτ. 44428/13803 (ΦΕΚ 2011Β΄/27−

12−2010) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά στις αποφάσεις 
μεταφοράς των καθαριστών/στριών με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων 
στους ΟΤΑ Ν,Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου από 
1−1−2011 σε εφαρμογή του ν. 3870/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ.1, 280 παρ.1 και 

283 παρ.4 του ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτη».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 
(ΦΕΚ Α΄138/9−8−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

5. Την αριθμ. πρωτ. 44428/13803 (ΦΕΚ 2011Β΄/27−12−2010) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, Σοφίας Θεολογίτου που αφορά στις αποφάσεις 
μεταφοράς των καθαριστών/στριών με σχέση εργασί−



ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων στους 
ΟΤΑ Ν.Λέσβου, Χίου, Σάμου.

6. Το αριθμ. πρωτ. 10448/11−3−2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που 
αφορά τη διόρθωση της ανωτέρω απόφασης, αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. 44428/13803 (ΦΕΚ 
2011Β΄/27−12−2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως εξής:

Ο πίνακας που αναφέρεται στο Δήμο Λέσβου διορ−
θώνεται ως εξής:

Α/Α 21: Διαγράφεται η καθαρίστρια ΤΖΟΥΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
λόγω συνταξιοδότησης.

Α/Α 54: Διορθώνεται ως προς τις ώρες εργασίας αντί 
του λανθασμένου ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/4 ΩΡΕΣ/
ΗΜΕΡΑ στο ορθό ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/2,5 ΩΡΕΣ/
ΗΜΕΡΑ.

Α/Α/56: Διορθώνεται το επώνυμο αντί του λανθασμέ−
νου ΜΑΝΟΓΛΟΥ στο ορθό ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ

Α/Α 60: Διορθώνεται ως προς τις ώρες εργασίας αντί 
του λανθασμένου ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ΩΡΕΣ/
ΗΜΕΡΑ στο ορθό ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3,5 ΩΡΕΣ/
ΗΜΕΡΑ.

Ο πίνακας που αναφέρεται στο Δήμο Χίου διορθώ−
νεται ως εξής:

Α/Α 20: Διαγράφεται η καθαρίστρια ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 
λόγω συνταξιοδότησης.

Ο πίνακας που αναφέρεται στο Δήμο Σάμου διορθώ−
νεται ως εξής:

Α/Α 16: Διορθώνεται ως προς το όνομα αντί του λαν−
θασμένου ΕΥΤΥΧΙΑ στο ορθό ΕΥΤΥΧΙΑ−ΣΩΤΗΡΙΑ−ΙΩΑΝ−
ΝΑ

Ο πίνακας που αναφέρεται στο Δήμο Λήμνου διορ−
θώνεται ως εξής:

Α/Α 1: Διορθώνεται ως προς το επώνυμο αντί του 
λανθασμένου ΓΑΙΤΑΝΕΡΗ στο ορθό ΓΑΪΤΑΜΕΡΗ

Α/Α 3: Διορθώνεται ως προς τη σχολική μονάδα αντί 
της λανθασμένης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ στο ορθό ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ.

Α/Α 4: Διορθώνεται ως προς το πατρώνυμο αντί του 
λανθασμένου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ στο ορθό ΣΤΕΛΙΟΣ.

Α/Α 9: Διορθώνεται ως προς το όνομα αντί του λαν−
θασμένου ΚΥΡΙΑΚΗ στο ορθό ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ.

Α/Α/10: Διορθώνεται ως προς το επώνυμο αντί του 
λανθασμένου ΤΑΜΒΑΚΗ−ΓΚΙΚΑ στο ορθό ΓΚΙΚΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 44428/13803 (ΦΕΚ 
2011Β/27−12−2010) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Πε−
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 16 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ  

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18079
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012841606110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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