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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/2742 (1)
  Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις διατάξεις 

του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του N. 3459/2006 

«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/
Α΄/2006) και των άρθρων 2, 5 και 7 του Ν. 4139/2013 «Νό−
μος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 74/Α΄/20−03−2013).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 Υπ. Απόφαση «Κα−
θορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ47/03−07−2012 Απόφαση Πρωθυπουρ−

γού (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Τις υπ’ αριθμ. 2933801/29−05−2012, 2933802/29.5.2012 
και 2933803/29−05−2012 Αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χο−
ρήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προ−
ϊόντος Vibralis 100mg/cap, 150mg/cap και 200mg/cap.

7. Το από 09−01−2013 αίτημα της Εταιρείας Meditrina 
Pharmaceuticals.

8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθμ. 1/05−02−2013.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματος Vibralis 
100 mg/cap, 150 mg/cap και 200 mg/cap (καψάκιο παρα−
τεταμένης αποδέσμευσης με δραστική ουσία Tramadol 
Hydrochloride) στον Πίνακα Δ΄ των διατάξεων του Ν. 
4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ
F

Αριθμ.     ΔΥΓ3γ/23852 (2)
Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις διατάξεις 

του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5 και 7 του Ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 
του N. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α΄/2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15−7−1988 Υπ. Απόφαση 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης 
των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/1987...» (ΦΕΚ 535/
Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 



19990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

παρ. 2 και 3 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 

5. Την υπ’ αριθμ. Υ47/03−07−2012 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Την υπ’ αριθμ. 2903401/18−03−2011 Απόφαση του 
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρ−
μακευτικού προϊόντος Dormipnol 5mg/ml.

7. Το από 07−03−2013 αίτημα της Εταιρείας Viofar LTD.
8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−

νεδρία αριθμ. 2/19−03−2013.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματος 
Dormipnol 5mg/ml (ενέσιμο διάλυμα με δραστική ου−
σία Midazolam) στον Πίνακα Δ΄ των διατάξεων του Ν. 
4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ
F

Αριθμ.  ΔΥΓ3γ/19166 (3)
    Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις διατάξεις 

του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5 και 7 του Ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 
του N. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/Α΄/2006).

2. Την υπ’ αριθμ. Α6β/6543/15−7−88 Υπ. Απόφαση «Κα−
θορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των 
ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87...» (ΦΕΚ 535/Β΄/1988).

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 51 
παρ. 2 και 3 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ47/03−07−2012 Απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 2105/Β΄/09−07−2012) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

6. Την υπ’ αριθμ. 2900801/10−08−2011 Απόφαση του 
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του φαρ−
μακευτικού προϊόντος Aspendos 100mg/tab.

7. Το από 21−02−2013 αίτημα της Εταιρείας Medochemie 
Hellas A.E.

8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθμ. 2/19−03−2013.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματος 
Aspendos 100mg/tab (δισκίο με δραστική ουσία Modafinil) 
στον Πίνακα Δ΄ των διατάξεων του Ν. 4139/2013 περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ
F

Αριθμ.  36951/1047 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυ−

χτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το 
Β' εξάμηνο έτους 2013 για τους υπαλλήλους της Δι−
εύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56004/2837/18−11−2011 (ΦΕΚ 2742/ 
τ. Β΄/25−11−2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μα−
κεδονίας «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Διεύ−
θυνσης Τεχνικών Έργων, των τμημάτων Συγκοινωνιακών 
Έργων της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων».

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.36855/1918/26−4−2013 έγγρα−
φο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για τους υπαλλήλους του τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, που 
ασχολούνται με τον τεχνικό εξοπλισμό ως υπεύθυνο 
για τις έκτακτες εποχιακές ή απρόβλεπτες ανάγκες 
(χιονοπτώσεις − παγετοί − πλημμύρες − κατολισθήσεις 
− καθιζήσεις, κ.λπ.) και του τμήματος Δομών Περιβάλλο−
ντος, Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Τμήματος 
Εργαστηρίου που ασχολούνται με τις συντηρήσεις − 
μελέτες − επιβλέψεις των Δημοσίων έργων.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
28.400,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑΕ 0511 και 0512 ειδικού φορέα 072 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2013, για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα−
τινής. νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το διάστημα 
από 1.7.2013 έως 31−12−2013, για τους υπαλλήλους που 
ασχολούνται με τον τεχνικό Εξοπλισμό της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και (Απογευματινής) για 
τους υπαλλήλους του Τμήματος Δομών Περιβάλλο−
ντος, Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Τμήματος 
Εργαστηρίου Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας:
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Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων

Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες
απογευματινής 

εργασίας

Ώρες
εξαιρέσιμων, 
νυχτερινών 

και Κυριακών

Τμήμα
Συγκοινωνιακών 
Έργων, Δομών, 
Περιβάλλοντος 

και Εργαστηρίων

32 3840 760

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες τις (16) ώρες επίσης ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 15 Μαΐου 2013

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ

F
(5)

    Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/21.5.2013
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Aφού έλαβε υπόψη:
α. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, 

σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης 
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότη−
τας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 128), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού,

β. το Ν. 3229/2004 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής 
ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, 
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 
3 παρ. 1(β) αυτού,

γ. το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183), «Διαμεσολάβηση στις 
συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος 
ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, 
λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 Β αυτού,

δ. το π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως 
ισχύει, και ιδίως το άρθρου 4, παρ. 1 ε, αυτού,

ε. την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−8010/2007 
(ΦΕΚ Β΄ 1600) «Καθορισμός των απαιτούμενων προϋπο−
θέσεων−εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις 
ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές 
γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως 
ισχύει,

στ. την υπ’ αριθμ. Κ3−11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1531/ 
14.12.2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης,

ζ. την Κοινή Απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1168/16.6.2009),

η. την ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2603/8.11.2011) και 
την ΠΔ/ΤΕ 2666/4.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3276/7.12.2012)

θ. το από 21.5.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και

ι. ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζει τα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ (ΑΝΤ)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής − Γενικές αρχές

1. Η παρούσα απόφαση αφορά στα φυσικά πρόσωπα 
που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα ασφα−
λιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά τις 
διατάξεις του π.δ. 190/2006 και του Ν. 1569/1985, και 
όλους τους υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλι−
στικής διαμεσολάβησης που συμμετέχουν άμεσα στην 
προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους, των 
αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμά−
των περιλαμβανομένων.

2. Τα χορηγούμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
πιστοποιητικά γνώσεων αποτελούν από την ισχύ της 
παρούσας το κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/2006 
απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή του (αντ)
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρθρου 
3 του π.δ. 190/2006, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ)
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

3. Απαγορεύεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων 
συνδεδεμένων με επενδύσεις χωρίς την απόκτηση του 
ειδικού προς τούτο πιστοποιητικού Επιπέδου Δ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις υιοθετούν κατάλλη−
λη πολιτική και διαδικασίες, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν.δ/τος 400/1970, 
ώστε να διασφαλίζουν ότι όλο το δίκτυο πώλησης 
ασφαλιστικών προϊόντων είναι επαρκώς καταρτισμένο 
και διαθέτει σε διαρκή βάση τις αναγκαίες γνώσεις 
για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς 
τους πελάτες. Ελάχιστο περιεχόμενο των πολιτικών και 
διαδικασιών είναι η δημιουργία και τήρηση αρχείου με 
αντίγραφα του δικαιολογητικού που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παρ. 1Αε του π.δ. 190/2006, που αποκτήθηκε 
είτε βάσει της παρούσας απόφασης είτε με το προϊ−
σχύον καθεστώς.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

1. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν επι−
καιροποιημένο αρχείο, κατ' άτομο, των προσώπων του 
άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006 που κατέ−
χουν το δικαιολογητικό έγγραφο του άρθρου 4 παρ. 1Αε 
του π.δ. 190/2006, είτε αποκτήθηκε βάσει της παρούσας 
απόφασης είτε όχι. Ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου 
αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού δικαιολογητικού 
και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της συμμετοχής των 
απασχολούμενων υπαλλήλων στη διαμεσολάβηση για 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων που προωθεί 
ο διαμεσολαβητής. Το αρχείο τηρείται για τουλάχιστον 
5 χρόνια από την ημερομηνία που το πιστοποιημένο 
πρόσωπο έπαψε να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/2006.
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2. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα το αρχείο μπορεί 
να τηρείται ξεχωριστά σε κάθε υποκατάστημα.

Άρθρο 4

Πιστοποιητικά γνώσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί τα εξής πιστοποι−
ητικά:

Πιστοποιητικό Επιπέδου Α: Για την παροχή υπηρεσι−
ών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικού 
συμβούλου ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.

Πιστοποιητικό Επιπέδου Β: Για την παροχή υπηρεσιών 
πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.

Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ: Για την παροχή υπηρεσιών 
μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και

Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ: Για την πώληση ασφαλι−
στικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Άρθρο 5

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων

1. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει 
στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές 
κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από τρι−
μελή διαρκή Επιτροπή Εξετάσεων για την Ασφαλιστική 
Διαμεσολάβηση, η οποία συγκροτείται με απόφαση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, και αποτελείται από δύο μέλη 
από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος καθηγητή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος με εκπαιδευτικό 
αντικείμενο συναφές με την ασφαλιστική διαμεσολάβη−
ση ή την ιδιωτική ασφάλιση εν γένει. Ένα εκ των μελών 
της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος. Παρατηρητές 
των εργασιών της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζονται με 
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ένας εκπρόσω−
πος των ενώσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ένας 
εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η πα−
ρουσία των Παρατηρητών είναι προαιρετική και τυχόν 
απουσία τους δεν κωλύει τη διαδικασία των εξετάσεων.

Άρθρο 6

Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
α. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δέκα τουλάχιστον ερω−

τήσεις από κάθε μία από τις παρακάτω έξι ενότητες, 
στις οποίες ταξινομούνται τα προς εξέταση θέματα της 
συγκεκριμένης μορφής πιστοποίησης :

Ενότητα πρώτη: Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης − 
Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς − Εποπτεία 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ενότητα δεύτερη: Θέματα ασφαλιστικής διαμεσολά−
βησης.

Ενότητα τρίτη: Η σύμβαση ασφάλισης (έννοια, δια−
κρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών κ.ά.)

Ενότητα τέταρτη: Ασφαλίσεις ζημιών.
Ενότητα πέμπτη: Ασφαλίσεις ζωής .
Ενότητα έκτη: Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.
β. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Β:

Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών − Ανάλη−
ψη και διαχείριση κινδύνων − Αντασφάλιση

− Χαρακτηριστικά και λειτουργία της σύμβασης πρα−
κτόρευσης.

γ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Γ:
Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών − Η λει−

τουργία των Lloyd's − Θαλασσασφάλειες −Ασφάλιση 
αεροσκαφών − Ασφάλιση αστικής ευθύνης − Ανάληψη 
και διαχείριση κινδύνων − Αντασφάλιση − Το ιδιαίτερο 
καθεστώς του μεσίτη, ο ρόλος του στην ασφαλιστική 
αγορά και η ευθύνη του έναντι του καταναλωτή.

δ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ:
Δομή και οργάνωση της αγοράς χρηματοπιστωτικών 

μέσων (χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, χρηματι−
στήρια, συνάλλαγμα) − Αγορά μετοχών και μετοχικοί 
δείκτες − Αποτελεσματικότητα της αγοράς − Μέθοδοι 
επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου − Μέθοδοι δια−
χείρισης επενδύσεων σε μετοχές (απόδοση και κίν−
δυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων) − Βασικές αρχές 
σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων − Ομόλογα/
Ομολογίες (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, κατηγορίες, απο−
δόσεις, πιστωτικά περιθώρια) − Παράγωγα προϊόντα 
(αγορές παραγώγων και είδη αξιόγραφων, συμβόλαια 
forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνου με 
παράγωγα προϊόντα και στρατηγικές επενδύσεων) − 
Εναλλακτικές επενδύσεις − Εμπορεύματα − Αμοιβαία 
κεφάλαια −Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια (κανόνες 
λειτουργίας, τρόπος τιμολόγησης μονάδων, επιτρεπό−
μενες επενδύσεις) − Ασφαλιστική σύμβαση UL (έννοια, 
διακρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, επιβαρύνσεις, 
συνέπειες εξαγοράς, υπαναχώρηση) − Υποχρεώσεις του 
διαμεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης για 
την εν γένει ενημέρωση του ασφαλισμένου/καταναλωτή 
− Κώδικας δεοντολογίας.

2. Ο υποψήφιος καλείται ιδίως:
− να αναγνωρίζει όλες τις βασικές έννοιες που εμπί−

πτουν στα παραπάνω πεδία και να τις διακρίνει από 
παρεμφερείς έννοιες,

− να απαντάει σε απλές και σύνθετες δυνητικές ερω−
τήσεις πελατών για τις παρεχόμενες από αυτόν υπη−
ρεσίες και τα ασφαλιστικά προϊόντα,

− να απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στον πε−
λάτη ώστε να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και το 
προφίλ του,

− να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους κινδύνους του 
κάθε προϊόντος και να τους επικοινωνεί αποτελεσμα−
τικά στον πελάτη,

− να εντοπίζει περιστατικά και συμπεριφορές που θα 
μπορούσαν να θεμελιώσουν σε βάρος του επαγγελμα−
τική αστική ή διοικητική ευθύνη, και

− να γνωρίζει τις ενδεδειγμένες κάθε φορά ενέργειες 
για τη συμμόρφωση του με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7

Σύστημα εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται με την 
υποβολή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple 
choice).

2. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, 
προετοιμάζονται σε συνεργασία με τους φορείς της 
ασφαλιστικής αγοράς, οριστικοποιούνται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, αναρτώνται σε εμφανές σημείο στον 
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δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος και παρα−
μένουν διαρκώς αναρτημένες για τη διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων.

3. Οι ερωτήσεις για τις εξετάσεις επιλέγονται κάθε 
φορά με κλήρωση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν 
να είναι λιγότερες από πενήντα (50) ανά εξέταση.

4. Οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται 
οπωσδήποτε κάθε διετία, ή και νωρίτερα εφόσον τούτο 
κριθεί αναγκαίο λόγω νομοθετικών ή άλλων εξελίξεων.

Άρθρο 8

Διαδικασία εξετάσεων

1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι 
η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απευθείας από 
τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, συμπληρωμένου 
εντύπου της τυποποιημένης αίτησης και η καταβολή 
του προβλεπόμενου τέλους εξετάσεων.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε−
ται το τέλος εξετάσεων. Αιτήσεις και τέλη εξετάσεων 
που υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προ−
θεσμίας δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από τον 
λόγο της εκπρόθεσμης υποβολής τους. Ωστόσο, τα τέλη 
των εξετάσεων των υποψηφίων οι οποίοι τελικά δεν 
έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μπορούν να εκληφθούν, 
μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος, ως καταβλη−
θέν τέλος για συμμετοχή σε επόμενες εξετάσεις ή να 
επιστραφούν μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με 
τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμ−
μετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος δημοσιοποιείται στην 
ιστοσελίδα της.

4. Ο χρόνος, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέ−
ρεια για την υποβολή αιτήσεων και τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνωση της Τράπεζας 
της Ελλάδος και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 
το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις εξετάσεις.

5. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο 
υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερω−
τήσεων κάθε ενότητας, εφόσον η εξέταση χωρίζεται σε 
ενότητες, άλλως στο 60% του συνόλου των ερωτήσεων.

6. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσε−
λίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 9

Υποχρέωση τακτικής επανεκπαίδευσης

1. Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν το πιστοποιητικό 
γνώσεων υποχρεούνται σε παρακολούθηση σεμιναρί−
ου, χωρίς εξέταση, το αργότερο έως τη συμπλήρωση 
πέντε ετών από την απόκτηση του πιστοποιητικού, και 
έκτοτε εντός πέντε ετών από την παρακολούθηση του 
προηγούμενου σεμιναρίου, προσκομίζουν δε τη σχετική 
βεβαίωση αμελλητί στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμε−
λητήριο, του πιστοποιητικού παρακολούθησης επέχο−
ντος θέση πιστοποιητικού γνώσεων κατά τις ρυθμίσεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζο−
νται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως σε 
σχέση με όσους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 3 του 
π.δ. 190/2006 κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

είτε επί τη βάσει Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης της 
προβλεπόμενης στην ΥΑ Κ3−11087/2000 Επιτροπής είτε 
επί τη βάσει κεκτημένου δικαιώματος, καθώς και οι συ−
νέπειες από την παράβαση της.

Άρθρο 10

Απαλλαγή από την υποχρέωση εξετάσεων

1. Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν στις εξετάσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα όσοι είναι απόφοιτοι 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία, 
βάσει νόμου, έχει κατοχυρωθεί ως επαγγελματικό δι−
καίωμα η άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμε−
σολάβησης. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για το πιστο−
ποιητικό που καλύπτει η συγκεκριμένη διάταξη νόμου.

Εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση το άρθρο 
9 της παρούσας.

2. Απαλλάσσονται από την υποβολή στις εξετάσεις για 
το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ όσοι κατέχουν πιστοποιη−
τικό Επιπέδου Β της Κοινής Απόφασης του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1168/16.6.2009).

3. Άτομα τα οποία για ιατρικούς λόγους δεν είναι σε 
θέση, ή με εξαιρετική δυσχέρεια μπορούν, να συμμετά−
σχουν σε γραπτές εξετάσεις, δύνανται να υποβάλουν 
αίτηση για υποβολή τους αποκλειστικά σε προφορική 
εξέταση, εφόσον η σχετική πάθηση αποδεικνύεται από 
ιατρικά πιστοποιητικά δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Άρθρο 11

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξου−
σιοδοτείται να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 3 
της παρούσας, είτε ως μέλους είτε ως παρατηρητή, δεν 
συμβιβάζεται με την παράλληλη συμμετοχή σε εκπαι−
δευτικά προγράμματα φορέων εκτός της Τράπεζας της 
Ελλάδος σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Άρθρο 12

Πρακτική άσκηση

Εισάγεται προαιρετικό στάδιο πρακτικής άσκησης του 
ενδιαφερόμενου να δραστηριοποιηθεί ως (αντ)ασφαλι−
στικός διαμεσολαβητής, αποκλειστικής διάρκειας ενός 
εξαμήνου. Ο ασκούμενος απασχολείται μόνον από 
ασφαλιστική επιχείρηση, με σύμβαση εργασίας ορισμέ−
νου χρόνου διάρκειας έως έξι μηνών. Κατά την όποια 
συναλλαγή του, προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική 
ή άλλη, με καταναλωτές παρίσταται πάντοτε συντο−
νιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Για τυχόν παράβαση 
της παρούσας, εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 13

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ισχύ της παρούσας, καταργείται στο σύ−
νολο της η υπ’ αριθμ. Κ3 − 11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β΄ 
1531/14.12.2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης.

2. Η παρούσα ουδόλως επηρεάζει την εφαρμογή του 
άρθρου 5 του π.δ. 190/2006 και την ισχύ των ήδη εκδο−
θεισών βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης δυνάμει της 
υπ’ αριθμ. Κ3−11087/27.11.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1531/14.12.2000) 
απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης.
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3. Η παρ. Α στοιχείο στ της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντι−
καθίσταται ως εξής: «στ. υποχρεωτικά πιστοποιητικό 
επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου 
Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

4. Η παρ. Β στοιχείο δ της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντικαθί−
σταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέ−
δου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου 
Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

5. Η παρ. Γ στοιχείο β της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντικα−
θίσταται ως εξής: «β. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επι−
πέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου 
Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

6. Η παρ. Δ στοιχείο δ της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντικαθί−
σταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέ−
δου Α και Γ και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου 
Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση».

7. Η παρ. Η στοιχείο β της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντικαθί−
σταται ως εξής: «β. οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου 
που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφα−
λιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστο−
ποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό 
επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος 
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ίδια υποχρέωση 
υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσε−
ων που συμμετέχουν άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής 
ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

8. Η παρ. Θ στοιχείο β εδάφια α, β και γ της ΥΑ Κ3−
8010/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. όσοι υπάλληλοι 
του υποκαταστήματος συμμετέχουν άμεσα στην ασφα−
λιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστο−

ποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό 
επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος 
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.».

9. Η παρ. Ι της ΥΑ Κ3−8010/2007 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προ−
γράμματος διδασκαλίας καταργείται και αντικαθίστα−
ται από το κατάλληλο πιστοποιητικό εξέτασης για την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση που προβλέπεται από 
Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος». Η παράγραφος 
Λ αντικαθίσταται ως εξής: «Φυσικό πρόσωπο, που είτε 
ουδέποτε έκανε χρήση του πιστοποιητικού επιτυχούς 
εξέτασης για την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 
3 του π.δ. 190/2006 είτε έκανε χρήση αλλά διαγράφηκε 
από το εν λόγω Μητρώο για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
πλην της επιβληθείσας σε βάρος του κύρωσης σύμφωνα 
με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, επα−
νεγγράφεται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολά−
βησης για την οποία κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς 
εξέτασης, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος 
νομικού προσώπου, πιστοποιητικού οποτεδήποτε, αν 
αποδείξει ότι έχει εν τω μεταξύ παρακολουθήσει κα−
νονικά την υποχρεωτική επανεκπαίδευση που προβλέ−
πεται από τη σχετική Πράξη Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδας.».

10. Η παράγραφος Μ της ΥΑ Κ3−8010/07 καταργείται.
11. Η ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2603/8.11.2011) κα−

ταργείται.
12. Η ΠΔ/ΤΕ 2666/4.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3276/7.12.2012) κα−

ταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012572305130008*

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.: τηλ.: 210 8220885.

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 13:30

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