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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «GEO HOTELS» στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 45036/ΥΠΕ/5/00945/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. 
«GEO HOTELS» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής που αφο−
ρά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων 
με την προσθήκη νέων κοινοχρήστων χώρων της ξε−
νοδοχειακής μονάδας GEO HOTELS 5* δυναμικότητος 
280 δωματίων, 608 κλινών, που βρίσκεται στην περιοχή 
Παραλία Ιαλυσού − Ιξια, του Δήμου Ιαλυσού Ρόδου, του 
Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής επιχορηγούμενης δα−
πάνης δυο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων 
(2.650.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 37% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους εννιακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων πεντακοσίων (980.500,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι εννέα (29) 
νέες θέσεις απασχόλησης η 16,33 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
29.7.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 
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(2)
   Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−

ΣΕΙΣ Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «DU LAC» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθ. 45034/ΥΠΕ/5/00975/Ε/ν. 3299/04/ 11.9.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ» με δ.τ. «DU LAC» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται α) στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής του κτιρίου 2 της ξενοδοχειακής μονάδας «DU 
LAC» 4 * δυναμικότητος 70 δωματίων 150 κλινών που 
αναβαθμίζεται σε 5* με νέα δυναμικότητα 62 δωματίων 119 
κλινών και β) την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδος 
«DU LAC» 5* κατά 44 δωμάτια 115 κλίνες που βρίσκεται 
στην Ακτή Μιαούλη και Ικκου, του Δήμου Ιωαννίνων του 
Νομού Ιωαννίνων, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων 
(11.258.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 43,195% 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους τεσσάρων εκατομμυ−
ρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 
ευρώ (4.862.860,00).

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:
1. Σε ποσό 1.264.300 €, ήτοι ποσοστό 47% για την 1η 

ενότητα της επένδυσης ύψους 2.690.000 €.
2. Σε ποσό 3.598.560 €, ήτοι ποσοστό 42% για την 2η 

ενότητα της επένδυσης ύψους 8.568.000 €.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 

θέσεις απασχόλησης ή 5,00 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

F

(3)
   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥ−

ΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. 
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε.» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 45016/ΥΠΕ/5/01204/Ε/ν. 3299/04/ 
11.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης ««ΑΙΟΛΙ−
ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ε.Π.Ε.»», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση αιολικού πάρκου ισχύος 18 MW, στη θέση «Με−
γάλο βουνό − Ρέθι», του Δήμου Στυραιών, του Νομού 
Ευβοίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης είκοσι 
πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων 
(25.568.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χι−
λιάδων εβδομήντα τετρακοσίων (7.670.400) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8.7.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

F

(4)
   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟ−

ΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WONDERPLANT 
Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης. 

 Με την 45018/ΥΠΕ/5/01412/Ε/ν. 3299/04/11.9.2009 απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡ−
ΜΟΚΗΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «WONDERPLANT 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας θερμοκηπιακού τύπου σύγχρονης τεχνολογίας, 
στην περιοχή Πετρούσας, του Δήμου Δράμας, του Νομού 
Δράμας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης είκοσι ενός 
εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (21.300.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων 
είκοσι χιλιάδων (8.520.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα οκτώ 
(48) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 45 
ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29.7.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

F

  Αριθμ. Φ.33/110225.α/ΙΒ (5)
     Έγκριση μίσθωσης ενός (1) λεωφορείου για μεταφορά 

φοιτητών, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 

2083/1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
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σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα [(π.
δ. 63/2005 (Α98)].

γ) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/β) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομικών».

δ) Το υπ’ αριθμ. ΣΕΔ69/14.7.2007 έγγραφο του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου και τα πρακτικά συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου αυτού με αριθμ. 
43/19.6.2008.

ε) Το γεγονός οτι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα πέντε χιλιά−
δων ευρώ (45.000 €) που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 
0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς 
το Πανεπιστήμιο αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση ενός 
(1) λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος) σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις μετακινήσεις φοιτη−
τών, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2008 ως 30.6.2009.

2. Η δαπάνη μεταφοράς φοιτητών που προκαλείται 
από την ανωτέρω μίσθωση ανέρχεται στο ποσό των 
45.000 € (σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) και καλύπτεται 
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Ιδρύματος (ΚΑΕ 0828).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Υ ΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ      ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

Αριθμ. Φ.33/110225.β/ΙΒ (6)
   Έγκριση μίσθωσης ενός (1) λεωφορείου για μεταφορά 

φοιτητών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 

2083/1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 
του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα [(π.
δ. 63/2005 (Α98)].

γ) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/β) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομικών».

δ) Το υπ’ αριθμ. 7609/25.11.2008 έγγραφο του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου και τα πρακτικά συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου αυτού με αριθμ. 
21/30.10.2008.

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εξήντα πέντε χιλιά−
δων επτακοσίων ευρώ (65.700 €) που θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχο−
ρήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθω−
ση ενός (1) λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(Μυτιλήνη) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις 
μετακινήσεις φοιτητών, για το χρονικό διάστημα από 
16.9.2008 ως 30.6.2009.

2. Η δαπάνη μεταφοράς φοιτητών που προκαλείται 
από την ανωτέρω μίσθωση ανέρχεται στο ποσό των 
65.700 € (εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) και 
καλύπτεται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ 0828).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ    ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. 321457 (7)
   Παραγωγή οίνου ΠΟΠ ΡΑΨΑΝΗ σε οινοποιείο εκτός της 

ζώνης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 (Α 144) 

περί «βελτίωσης και προστασίας της αμπελουργικής 
παραγωγής» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσεως, 
συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων 
του ν.δ/τος 243/1969».

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» ( 98 Α΄).

2. Τους Καν. (ΕΚ):
α. αρθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέ−

σπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενι−
αίος Κανονισμός ΚΟΑ), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 
(ΕΚ) 491/2009 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου του 2009 
και ειδικότερα το άρθρο 121, πρώτο εδάφιο, στοιχείο 
iα, σημείο ii.

β. αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 
2009 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Καν(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδο−
σιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση 
ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και ει−
δικότερα την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κεφαλαίου II.

3. Το β.δ. 539/1971 (Α159) όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 45/2001 (Α33) και ισχύει, καθώς και την παράγ. 3 της 
υπουργικής απόφασης 378022/11016/15.9.1971 (773Β) «Περί 
ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας».

4. Τη υπ’ αριθ. 76/11.6.2009 γνωμοδότηση της Κεντρικής 
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.



25072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6. Τη υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 (67Β) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Αναπτύξεις & Τρο−
φίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο», αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε την παραγωγή (γλευκοποίηση−οινο−
ποίηση), ερυθρού ξηρού οίνου δυνάμενου να ονομα−
σθεί ΠΟΠ ΡΑΨΑΝΗ, από τον οινοποιό Δ. Ντούγκο στο 
οινοποιείο του που βρίσκεται στο Δ.Δ. Γόννων του Ν. 
Λάρισας.

2. Η ποσότητα των σταφυλιών, μέχρι 20.800 χλγ., των 
ποικιλιών Κρασάτο, Σταυρωτό (Αμπελακιώτικο) και Ξινό−
μαυρο, θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τα 
26 στρέμματα του ιδιόκτητου αμπελώνα του οινοποιού 
που βρίσκονται στη ζώνη ΠΟΠ ΡΑΨΑΝΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

  F
Αριθμ. 112404 (8)

   Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων 
Β΄ εξεταστικής περιόδου 2009. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων α) 3 και 12 του ν. δ/τος 

3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (ΦΕΚ 235 
Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1 και 8 του 
ν. 723/1977 (ΦΕΚ 300 Α΄) αντίστοιχα και β) 1 παρ. 1 του 
ν. 4123/1960 «Περί διατάξεων τινών περί διαγωνισμού 
δικηγόρων» (ΦΕΚ 191 Α΄) όπως ισχύει σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 24903/10.3.1978, απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, «Περί του τρόπου διεξαγωγής των 
εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων» (ΦΕΚ 240 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ 842 Β΄), «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα», 
όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με τις 82834/25.8.2005 ( ΦΕΚ 1304 Β΄) 101266/24.10.2005 
(ΦΕΚ 1490 Β΄) και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β΄) όμοιες 
αποφάσεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 2690/1999 
σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογη−
τικών, όπως ισχύει σήμερα.

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

Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων 
περιόδου Σεπτεμβρίου για όλους τους Δικηγορικούς 
Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των 
Εφετείων της Χώρας.

Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων την 
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα κατά την οποία 
θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές Επιτροπές στις έδρες 
των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους 
Προέδρους αυτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέ−
χουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής 

Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς 
Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκη−
ση δεκαοκτώ μηνών σε δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προ−
ηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να 
καταθέσουν στο Γραμματέα της οικείας Εξεταστικής 
Επιτροπής αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
δηλώνουν ότι: α)δεν υπάγονται σε κάποια από τις πε−
ριπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικη−
γόρων και β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομί−
μως εκτός στρατεύματος. Στην αίτηση − υπεύθυνη δή−
λωση επισυνάπτονται επίσης: α) πιστοποιητικό άσκησης 
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του 
πανεπιστημίου γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνο−
μικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δ) γραμμάτιο κα−
τάθεσης χρηματικού ποσού ως εξέταστρων στο Ταμείο 
του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου, 
καθοριζόμενου με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ 

  F

Αριθμ. 3161 (9)
     Απαγόρευση του Κυνηγίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν. δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 
757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) 
«ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16.9.1994) 
«συμπλήρωση διατάξεων για ην Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 3171/14.8.2009 εισήγηση του Δασαρ−
χείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απα−
γόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη 
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας της Χώρας μας.

8. Την υπ’ αριθμ. 1804/25.7.2005 απόφασή μας, περί 
«Απαγόρευσης κυνηγίου της Νησιώτικης Πέρδικας 
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Alectoris ChuKar, για τέσσερα χρόνια για την περιοχή 
των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων του Νομού Πειραιά», 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση του κυνηγίου της Νησιώτικης Πέρ−
δικας (Alectoris Chukar) για τέσσερα (4) χρόνια μέχρι 
19.8.2013 για την περιοχή των Νήσων Κυθήρων και Αντι−
κυθήρων του Νομού Πειραιά, για λόγους προστασίας 
και αύξησης του πληθυσμού του είδους.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2009 − 2010. 

 Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

  F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 14578 (10)
   Έγκριση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμ−

βαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Γέρακα και στον 
Παιδικό Σταθμό Γέρακα. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Τη βεβαίωση της Δικηγόρου Μώρου Ευαγγελίας, 
σύμφωνα με την οποία οι αιτούμενες συμβάσεις απο−
τελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4569/16.3.2009 εισηγητική έκθεση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γέρακα.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47747/29.7.2009 έγγραφο του ΥΠΕΣ 
με το οποίο μας έκανε γνωστή την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 6/15.5.2009, σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων 
με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας μέ−
χρι ενός (1) έτους για το Δήμο Γέρακα και τον Παιδικό 
Σταθμό Γέρακα.

Οι ανωτέρω συμβάσεις σύμφωνα με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις σχετικές νομικές 
γνωμοδοτήσεις δεν ανάγονται στο συνήθη κύκλο κα−
θηκόντων του Δήμου και του Παιδικού Σταθμού και δεν 
υποκρύπτουν πάγια εξαρτημένη εργασία.

Η δαπάνη για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων 
μίσθωσης έργου έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
κωδικούς αριθμούς των εγκεκριμένων προϋπολογισμών 
του Δήμου και του Παιδικού Σταθμού (Κ.Α. 00−6117, 20−
6117.0004, 15−6162, 10−6162, 00−6162.0002, 30−6112) και δε 
θα υπερβαίνει το ποσό των 257.600 €.

Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δή−
μου καθώς και του Παιδικού Σταθμού θα γίνει από το 
δημοτικό συμβούλιο Γέρακα κατόπιν εισήγησης από 
το διοικητικό συμβούλιο του Παιδικού Σταθμού, επί τη 
βάσει των αιτημάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
στάλθηκαν στην υπηρεσία μας στα πλαίσια του προ−
γραμματισμού έτους 2009.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται 
η έδρα του Δήμου Γέρακα και του Παιδικού Σταθμού, 
τα οποία έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και 
εκτέλεσης των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 20 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

  F
  Αριθμ. 3322 (11)
   Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και με−
ρική άρση απαγόρευσης κυνηγίου στην νήσο Ύδρα. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού Κώδικος.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 
757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/
Α/27.8.1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης 
λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 ( Φ.Ε.Κ. 40/Α/22.3.1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) 
περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποί−
ηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και 
την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 1 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 .

8. Την υπ’ αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασή μας, περί 
«Απαγόρευσης κυνηγίου στη νήσο Ύδρα για τρία χρόνια 
από 15.9.2007 μέχρι 14.9.2010».

9. Το υπ’ αριθμ. 2252/π.ε./10.1.2008 Δασαρχείου Πόρου 
περί τροποποίησης της πιο πάνω απόφασής μας ως 
προς τη μείωση του χρόνου ισχύος της κατά ένα έτος.

10. Τις 1835/31.8.2009 και 1893/3.9.2009 εισηγήσεις του 
Δασαρχείου Πόρου που προτείνει την ανάγκη για μερική 
άρση της απαγόρευσης του κυνηγίου στη νήσο Ύδρα, 
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2428/10.9.2007 απόφασή 
μας ως κατωτέρω:

Α. Αίρουμε την απαγόρευση κυνηγίου της πέρδικας και 
του λαγού στην περιοχή της νήσου Ύδρας και μόνο στις 
εκτάσεις εμβαδού 24.500 στρεμμάτων που φαίνονται με 
μπλε διαγράμμιση στον από 28.8.2009 επισυναπτόμενο 
χάρτη κλίμακας 1:100.000 του Δασαρχείου Πόρου και 
περιγράφεται με τα παρακάτω όρια:

«Αρχίζει από την πόλη της Ύδρας και ακολουθεί την 
ακτογραμμή μέχρι τον Παλαμίδα όπου ανέρχεται το 
ρέμα μέχρι την κορυφή Φαρδύ Σπιθάρι και ακολουθεί 
την κορυφογραμμή προς το βουνό Έρως και Πύργο 
και κατέρχεται την ράχη μέχρι τον όρμο του Ρήγα και 
ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνει στην περιοχή 
Ζούρβα όπου ανέρχεται την ρεματιά μέχρι το διάσελο 
και στη συνέχεια κατέρχεται τη ρεματιά μέχρι τη θέση 

στον όρμο Λεδέζα και ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι 
στην πόλη της Ύδρας».

Β. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις εμβαδού 7.500 στρεμ−
μάτων που εμφανίζονται με κόκκινη διαγράμμιση στον 
από 28.8.2009 παραπάνω χάρτη κλίμακας 1:100.000 του 
Δασαρχείου Πόρου, συνεχίζει να ισχύει η 2428/10.9.2007 
απόφασή μας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2009−2010.

 Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ   
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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*02020181709090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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