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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3019807/3262/0029 (1)

 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς 
αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Χίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/18−12−2001) 
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του 
ν.3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28−06−07).

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τo υπ’ αριθ. 919/072/000/19−8−2010 έγγραφο της 
Χημικής Υπηρεσίας Χίου με το οποίο διαβιβάζονται έγ−
γραφα των Δήμων, Καμποχώρων, Ιωνίας, Ομηρούπολης, 
Μαστιχοχωρίων, Αμανής, Καρδαμύλων και Αγίου Μηνά, 
του Νομού Χίου, που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών 
σύκων – αποσύκων των εν λόγω Δήμων με τις οποίες 
αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και 
αποσύκων της παραγωγής τους, και σύμφωνα με το 
οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν 
λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγμα−
τοληψίας και εξέτασής τους, είναι κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό. 

5. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθέντων 
δήμων του Νομού Χίου, ως και το γεγονός ότι τα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα 
με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (4) σχετικό έγγρα−
φο της Χημικής Υπηρεσίας Χίου, και ότι κατά την υπό 
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

6. Την απο 07−09−2010 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 
Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., 
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Νομού Χίου, για την περίοδο 2010−2011, επί καταβολή 
του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/
22−11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 
του άρθρου 1 του ν. 3563/2007 και υπό την προϋπόθεση 
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της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του 
ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και 
Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση 
των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008. 

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με 
αλκοολικό βαθμό 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο 
αρμόδιο Τελωνείο Χίου, η Χημική Υπηρεσία Χίου θα 
προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφρα−
ζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντε−
λεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, 
βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως 
του Οινοπνεύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. 30949/17663 (2)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. 
ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Ερυθραίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ107/1997 τ. A΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθ. 239, 240 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006)» Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων».

3. Την αριθ. Δ.Ε. 27583/1985 (ΦΕΚ 536/Β/1985) απόφα−
ση Νομάρχη Διαμ/τος Ανατ. Αττικής, περί σύστασης 
ν.π.δ.δ. στο Δήμο Ν. Ερυθραίας Νομού Αττικής με όνο−
μα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ν. 
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ »

4. Την αριθμ. 20/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ερυθραίας, περί τροποποίησης της συ−
στατικής πράξης του ν.π.δ.δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ».

5. Την αριθμ. οικ. 15132/6400/19−4−10 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 576/Β/
6−5−2010 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας 
υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» απο−
φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό 
Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Δι−
ευθύνσεων Αυτοδιοίκησης — Αποκέντρωσης, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής 
− Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των 
Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Δ.Ε. 27583/1985 (ΦΕΚ Β΄536/1985) 
απόφαση Νομάρχη Διαμ/τος Ανατ. Αττικής, ως προς: 
τα άρθρα των πόρων εδάφιο (α) και της διοίκησης ως 
εξής:

3. ΠΟΡΟΙ
α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 300.000,00€ και 

τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου, η οποία θα 
καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
και θα προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Δήμου.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το ν.π.δ.δ. διοικείται από εννεαμελές (9) 
διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

Α. Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους.
Β. Έξι (6) δημότες ή κατοίκους δύο εκ των οποίων να 

είναι χρήστες των υπηρεσιών του νπδδ και τέσσερις 
να έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις ανάλογα προς το σκοπό του ΚΑΠΗ.

Δύο εκ των μελών ορίζονται από τη μειοψηφία του 
δημοτικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων είναι 
άνω των δέκα (10), ένας εκπρόσωπος τους θα συμμε−
τέχει στο διοικητικό συμβούλιο με αντίστοιχη μείωση 
ενός εκ των δημοτών ή κατοίκων.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 240 ν. 3463/2006 ΔΚΚ, όπως ισχύει.

Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑ 00.6715.0004 του προϋπολογισμού του 
Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και για κα−
θένα τα επόμενα οικονομικά έτη, ποσού 300.000,00€

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Δ.Ε. 27583/1985 από−
φαση Νομάρχη Διαμ/τος Ανατ. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F

        Αριθμ. 2557/158150 (3)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή 

Δ.Δ. Αγιάς − Δ.Δ. Αετολόφου − Δ.Δ. Ανάβρας − οικισμό 
Πρινιάς Δ.Δ. Ανάβρας περιφέρειας Δήμου Αγιάς.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών περί Δασικού Κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 
1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31−3−99) Κ.Υ.Α..

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993) 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/A΄/13−6−1994) 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση 
διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια−
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».
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6. Τον Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις».

7. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/92 (ΦΕΚ 154/Α΄/10−9−1992).

8. Την αριθμ. 5851/22−6−2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/2007) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. με την οποία εξουσιοδοτεί τους 
Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με 
εντολή του.

9. Το γεγονός ότι η αριθμ. 4459/37/30−11−2005 απαγο−
ρευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Αγιάς − Αετολόφου 
− Ανάβρας − οικισμό Πρινιάς, λήγει την 30/11/2010 και 
υπάρχει ανάγκη ανανέωση της κατόπιν και της σύμ−
φωνης γνώμης του Δήμου Αγιάς και του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων (Σχετ. 2638/16−6−2010 και 
27/4−6−2010 έγγραφα τους αντίστοιχα), αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια από 1/12/2010 μέχρι 30/11/2015 σε έκταση 
είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (21.293) 
στρεμμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγιάς − 
Αετολόφου − Ανάβρας − οικισμό Πρινιάς Δ.Δ. Ανάβρας 
περιφέρειας Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από το κέντρο Υγείας Αγιάς, ακολουθεί κατεύ−
θυνση Ανατολική κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγιάς 
− Ποταμιάς − Σκήτης και φθάνει στο ποιμνιοστάσιο Κου−
ρίτα και κτήμα Αλέξανδρου Μητάκου, συνεχίζει Δυτικά 
ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει τις 
αγροτικές καλλιέργειες με τις δασικές εκτάσεις και φθά−
νει στη γέφυρα «Αρμύρα» (θέση Βάλτος), στη συνέχεια 
ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση Βόρεια 
που διαχωρίζει Ανατολικά τους οπωρώνες και Δυτικά τις 
χορτολιβαδικές εκτάσεις και φθάνει στη θέση «Πλάτανος 
Μύτικα», όπου είναι ο στάλος του Χατζηνί−κου.

Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική ακολουθώντας τον 
αγροτικό δρόμο και το ρέμα Αγιονέρι (Χάνδακας) προς 
τη θέση «Εννέα Πηγάδια» όπου φθάνει στο ρέμα Άμυρος 
(παρακείμενη θέση εξωκλήσι «Άγιος Πρόδρομος»).

Ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση (Δυτικά) το ρέμα Άμυ−
ρος προς την περιοχή του Δ.Δ. Αετολόφου και φθάνει 
μέχρι τη διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Αετολό−
φου − Τσεκιρίου.

Συνεχίζει κάθετα με κατεύθυνση Νότια τον αγροτικό 
δρόμο του παλαιού οικισμού Τσεκιρίου μέχρι τη δια−
σταύρωση με τον αγροτικό δρόμο προς Πρινιά. Από 
τη διασταύρωση ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον 
αγροτικό δρόμο προς Πρινιά ίνσι φθάνει μέχρι τον οι−
κισμό στο Τυροκομιό.

Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Καρτάλι, τον 
αγροτικό δρόμο Μπαχτσέ Μανδριά και καταλήγει στη 
θέση «Μήναγα».

Από τη θέση αυτή συνεχίζει με Ανατολική κατεύθυνση 
τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει δενδροκαλλιέργειες 
και δασική έκταση (θέση «Κόκκινες») μέχρι την επαρχι−
ακή οδό Πρινιάς − Ανάβρας.

Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια τον 
επαρχιακό δρόμο Πρινιάς − Ανάβρας μέχρι τη διασταύ−
ρωση με τον αγροτικό δρόμο που πηγαίνει στη θέση 
«Παλαιοκαστριά».

Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική τον αγροτικό δρόμο 
προς Παλαιοκαστριά που περνά από τη θέση «Τσαΐρια» 
και φθάνει στον Παλαιόμυλο.

Από το σημείο αυτό κατευθύνεται Βόρεια και ακολου−
θεί τη νοητή ευθεία που φθάνει στον αγροτικό δρόμο 
Ρουμάνι μέχρι το πηγάδι Κερμελιώτη.

Συνεχίζει Ανατολικά τον αγροτικό δρόμο (θέση «Φου−
καλιές») και συναντά το ρέμα Καλοντερέ και μετά το 
ρέμα μέχρι Παλαιόμυλο Ανάβρας.

Στη συνέχεια ακολουθεί με Νοτιοανατολική κατεύ−
θυνση τον αγροτικό δρόμο (θέση «Καλιακούδα») όπου 
συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανάβρα − Αετόλοφο στη 
θέση «Μαγούλα Αετολόφου».

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Ανατολικά τον επαρ−
χιακό δρόμο προς Αετόλοφο μέχρι την οικία του Θε−
όφιλου Ζιούλη που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού 
και ακολουθεί Βορειοανατολική κατεύθυνση πάνω από 
τις περιφερειακές οικίες του χωριού όπου φθάνει στον 
πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων τον οποίο συμπερι−
λαμβάνει μέσα στην προς απαγόρευση περιοχή.

Συνεχίζει περιμετρικά τον πυρήνα από το Βόρειο όριο 
αυτού και με Ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο 
Αετόλοφο − Αγια μέχρι το κτήμα Τζιότζιου − Χατζηπο−
τολού. Από το σημείο αυτό συνεχίζει Βορειοανατολικά 
περνά τη ρεματιά και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο 
(Δεσιανόστρατα) Αετόλοφο − Αγιά μέχρι το σημείο που 
συναντά το ρέμα Άμυρο Αγιάς στη θέση «Αγία Άννα» 
κτήμα Ευαγγέλου Καλαμπάκα.

Στη συνέχεια κατευθύνεται Βόρεια το ρέμα Άμυρο 
Αγιάς μέχρι το γήπεδο Αγιάς και ακολουθεί τον ασφαλ−
τόδρομο από το γήπεδο Αγιάς μέχρι το Κέντρο Υγείας 
Αγιάς όπου και το αρχικό σημείο έναρξης.

Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος σε από−
σταση 200 μ. περιμετρικά από το Βόρειο όριο του πυρή−
να προσαρμογής θηραμάτων στην περιοχή Αετολόφου. 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δα−
σικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, της Ζ΄ 
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
για το χρονικό διάστημα από 1.12.2010 έως 30.11.2015.

   Αγιά, 6 Οκτωβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ
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     Αριθμ. 27387 (4)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−

ρών κίνησης εκτός έδρας για τους Ιχθυολόγους της 
Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Θεσ/νίκης για το 2010.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»

δ. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.»

2. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/13−11−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους 
Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την αριθμ. 33743/8−12−2009(ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/31−12−2009) 
απόφαση μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο 
όριο των επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυ−
τοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

4. Το αριθμ. 04/28501/20−9−2010 έγγραφο της Ν.Α. Θεσ/
νίκης με το οποίο μας εστάλει το αριθμ. 14/2280/8−9−2010 
έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας Ν.Α. Θεσ/νίκης σχετικά 
με την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών 
κίνησης εκτός έδρας για τους Ιχθυολόγους υπαλλή−
λους της Δ/νσης αυτής, για την υλοποίηση των προ−
γραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, και δεδομένου ότι ο αριθμός των 60 ημερών 
έχει εξαντληθεί.

5. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.227,00 € και 
θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 293 ΚΑΕ 0711.α.14 του προ−
ϋπολογισμού της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα ημερών εκτός έδρας στους Ιχθυολόγους της 
Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Θεσ/νίκης για το έτος 2010, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
απόφασης, ως κατωτέρω:

Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕ Ιχθυολόγοι 20 ημέρες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Γενικός Διευθυντής

NIK. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

(5)   
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των αλλοδαπών: ΣΙΝΓΚ 

ΚΑΜΕΛΤΖΟΤ του ΤΖΟΓΚΑ, ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΚΠΡΙΤ ΚΑΟΥΡ 
του ΣΑΝΤΟΚ, ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ, 
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΒΒΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ

  1) Με τη με αρ. 10292/1−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838 (ΦΕΚ 
49 A΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση του αλλοδαπού 
υπό στοιχεία ΣΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΤΖΟΤ ον. πατρός ΤΖΟΓΚΑ, 
γεν. 01/07/2005 στην Ελλάδα, για την απόκτηση Ελλη−
νυχής Ιθαγένειας.

2) Με τη με αρ. 10744/1−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
Ν. 3838 (ΦΕΚ 49 A΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση 
της αλλοδαπού υπό στοιχεία ΣΙΝΓΚ ΠΑΛΚΠΡΙΤ ΚΑΟΥΡ 
ον. πατρός ΣΑΝΤΟΚ, γεν. 17/10/2006 στην Ελλάδα, για 
την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

3) Με τη με αρ. 10991/1−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838 (ΦΕΚ 
49 A΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση της αλλοδαπού 
υπό στοιχεία ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΕΥΑ ον. πατρός ΑΛΕΞΑ−
ΝΤΑΡ, γεν. 21/03/2006 στην Ελλάδα, για την απόκτηση 
Ελληνυχής Ιθαγένειας.

4) Με τη με αρ. 8445/1−10−2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838 (ΦΕΚ 
49A΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση του αλλοδαπού 
υπό στοιχεία ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΒΒΑ ον. πατρός ΑΛΕΞΑ−
ΝΤΑΡ, γεν. 23/09/2004 στην Ελλάδα, για την απόκτηση 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπών

ομογενών Αλβανίας

  1) Με την με αριθμ. 9543/30−09−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/τ.Α΄/16−03−2010), γίνεται δεκτή η από 18−12−2009 
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία ΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. 
πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. την 05−01−1964 στην Αλβανία.

2) Με την με αριθμ. 9542/30−09−2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/τ.Α΄/16−03−2010), γίνεται δεκτή η από 18 −12−2009 
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία ΛΙΤΣΗ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. την 13−11−1987 στην Αλβανία.

3) Με την με αριθμ. 9541/30−09−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 
3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/16−03−2010), γίνεται δεκτή η από 18−
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12−2009 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία ΛΙΤΣΗ ΛΟΥΙΖΑ 
ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. την 06/08/1989 στην Αλβανία

4) Με την με αριθμ. 7546/ 30−09−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/16−03−2010), γίνεται δεκτή 
η από 08−03−2010 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΙΛΙΑΝΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. την 
22/01/1967 στην Αλβανία

5) Με την με αριθμ. 11283/30−09−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/16−03−2010), γίνεται δεκτή 
η από 04−11−2009 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
ΠΑΝΤΟ ΚΑΛΡΚΟ ον. πατρός ΣΩΤΗΡ γεν. την 09/02/1990 
στην Αλβανία

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F

(7)
       Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−

τουργού στην ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Ελισσάβετ του Χρήστου, 
κατοίκου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

  Με την αριθ. 4054/05−10−2010 απόφαση του Νομάρχη 
Έβρου χορηγείται στην ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Ελισσάβετ του Χρή−
στου, κατοίκου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

   Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

F

    Αριθμ. 22051 (8)
Μεταφορά της Καρατζόγλου Ελευθερίας ως πλεονάζον 

προσωπικό, από τη Δημοτική Επιχείρηση «ΔΗΚΕΚ» 
του Δήμου Καλλιθέας στο Δήμο Καλαμάτας.

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Αριθμ. αποφ. 416)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 «Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», τις διατάξεις των παρ. 
3 και 8 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 και της παρ. 
13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008,

2.  Την υπ’ αριθμ. 71245/ΕΓΚ.77/19−12−2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις 
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις», ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6,

3.  Την με αριθμό 17651/9.8.2010 αίτηση της Καρατζό−
γλου Ελευθερίας, με την οποία ζητά να μεταφερθεί στο 
Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν.3613/2007, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των 
παρ.2 και 3 του άρθρου 17 του Ν.3812/2009, ως πλεονά−
ζον προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΚ του 
Δήμου Καλλιθέας, που δεν μεταφέρθηκε στον οικείο 
Δήμο ή σε Νομικό Πρόσωπο αυτού και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων,

4. Το γεγονός ότι η εν λόγω εργαζόμενη της Δημοτικής 
Επιχείρησης ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας, θεωρήθηκε 
πλεονάζον προσωπικό υπαγόμενη στις διατάξεις του 
άρθρου 269 του Δ.Κ.Κ. σύμφωνα με την αριθμ. 289/2010 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας,

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 σύμ−
φωνα με τις οποίες: «Το προσωπικό των παραγράφων 3, 
7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., σε 
νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά 
τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να 
μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεως του, με την ίδια σχέση 
εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υπο−
βολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά 
έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο»,

6. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009, άρθρο 17 παρ. 2 
«Στους φορείς στους οποίους μπορεί να μεταφερθεί 
το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση A΄ του άρ−
θρου 25 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 A΄) περιλαμβάνονται 
και οι δήμοι της χώρας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου αυτών β. Η μεταφορά συντελείται υπό 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 
του ανωτέρω άρθρου.

Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δημοσιευθεί η σχε−
τική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
η εξάμηνη προθεσμία της περίπτωσης Β΄ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 αρχίζει από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. γ. Αρμόδιο όργανο 
για την αποδοχή της σχετικής αίτησης είναι το οικείο 
δημοτικό συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του νομικού 
προσώπου».

7. Το γεγονός ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμάτας 
δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου,

Αποφασίζει ομόφωνα:
Αποδέχεται την αίτηση της Καρατζόγλου Ελευθερίας 

του Δημοσθένη και εγκρίνει την μεταφορά της στο 
Δήμο Καλαμάτας, ως πλεονάζον προσωπικό της Δη−
μοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας, με 
την ειδικότητα TE Κοινωνικής Λειτουργού και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει της 
αριθμ.289/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καλλιθέας και, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων: α) άρθρου 25 του Ν.3613/2007, β) παρ. 2 
και 3 του άρθρου 17 του Ν.3812/2009 και γ) άρθρου 269 
του Ν. 3463/2006.

Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καλαμάτα, 6 Οκτωβρίου 2010

Ο Πρόεδρος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26335

(9)
    Χόρηγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος LEVOFLOXACIN/ΦΑΡΜΑΤΕΝ .

 Με την αρ. 60750/9−9−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005 (Β΄ 59/2006), άδεια κυκλοφορίας στο φαρ−
μακευτικό προϊόν LEVOFLOXACIN/ΦΑΡΜΑΤΕΝ.

Δραστική ουσία: LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE.
Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 

5mg/1ML.
Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 

Θ.Μ.09/2010.

   Η Διευθύντρια 

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ  



26336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02016541810100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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