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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/18697/0022 (1)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 

και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί−
ου Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, για το έτος 2010.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 515/1970 «Περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» (ΦΕΚ 95 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν 
από το ν.δ. 264/1973 (ΦΕΚ 342 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 191 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών...» (ΦΕΚ 213 Α΄).

6. Την αριθ. 2672/3−12−2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
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7. Την αριθμ. οικ. 7093/0022/5−2−2004 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215 Β΄).

8. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο της Δ/
νσης Μισθολογίου (Δ22) του Υπουργείου Οικονομικών 
«Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α».

9. Τα αριθμ. Δ1Α 1038267 και Δ1Α 1038269 ΕΞ 2010/
19−3−2010 έγγραφα της Δ1 Διοικητικού και τα αριθμ. 
1042091 και 1042092/31−3−2010 έγγραφα της Δ5 Οικονο−
μικού του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το από 14−4−2010 υπηρεσιακό σημείωμα της 20ης 
Δ/νσης Προϋπολογισμού ΓΛΚ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ 
(280.000€) περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 0511 και 0512 
οικονομικού έτους 2010 κατά 157.500 € και 122.500 € 
αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, για χρονικό διά−
στημα ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσας και 
μέχρι 31.12.2010, ως εξής:

Για εξακόσιους ενενήντα (690) μονίμους υπαλλήλους 
μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (18.550) 
ώρες και για διακόσιους είκοσι δύο (222) υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ΙΔ.Α.Χ. μέχρι πέντε χιλιάδες εννια−
κόσιες πενήντα (5.950) ώρες απογευματινής εργασίας 
συνολικά και μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες τον μήνα 
ανά υπάλληλο.

Για τετρακόσιους πενήντα (450) μονίμους υπαλλήλους 
μέχρι δεκατρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (13.125) 
ώρες και για (90) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔ.Α.Χ. 
μέχρι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (2.625) ώρες 
συνολικά,

Α) για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι 
οκτώ (8) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο,

Β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι οκτώ (8) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο.

Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνονται και 
οι υπάλληλοι που είναι με απόσπαση, ή με έγγραφη 
διάθεση ή τοποθέτηση από Δ.Ο.Υ., Τελωνεία ή άλλες 
Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, καθώς και από Υπη−
ρεσίες άλλων Υπουργείων και απασχολούνται με έργα 
της Γ.Γ.Π.Σ.

Η κατανομή των ωρών θα γίνει με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες εντός 
του ύψους της πίστωσης (280.000€) που αναγράφεται 
στην παρ. 11 του προοιμίου της παρούσας απόφασης.

Αρμόδιος για τη βεβαίωση της πραγματοποίησης της 
εν λόγω υπερωριακής εργασίας θα είναι ο κατά περί−
πτωση Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 95030/Δ4 (2)

Ιδρύσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ 1 και 5 του Ν. 1966/ 

91 (147 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 (Α΄ 188) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3475/2006 (146Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 

(Α΄78).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (98 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 Α΄).

6. Την αριθμ. 1120/Η/08−1−2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου» (Β΄01).

7. Την αριθμ. 2672/03−12−09 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Β΄ 2408).

8. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

9. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμ−
βουλίων και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους 29.520,00 ευρώ για το τρέχον οικονο−
μικό έτος και 38.160,00 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα 
επόμενα πέντε οικονομικά έτη που αναλύεται ως εξής:

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη 5.520,00 
ευρώ (2.112,00 ευρώ επίδομα θέσης και 3.408,00 ευρώ 
επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού 
έτους 2010 θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. (ειδ. Φορ. 19−220 
ΚΑΕ 0227).

Η εκ 16.560,00 ευρώ (6.336,00 ευρώ επίδομα θέσης και 
10.224,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια 
δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή 
ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19−220 του 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. στον κατ’ έτος προϋπολογισμό 
ενός εκάστου των πέντε επόμενων οικονομικών ετών.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ λειτουρ−
γικές δαπάνες έτους 2010 ύψους εκ 7.200,00 ευρώ και εκ 
21.600,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται από τους ΚΑΠ των οικείων δή−
μων και κοινοτήτων.

γ) Επί του προϋπολογισμού του ΟΣΚ Α.Ε. δαπάνη εκ 
16.800,00 ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) έτους 2010 θα αντι−
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μετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού χρήσης 
2010 του Ο.Σ.Κ. ή από αποθέματα του εξοπλισμού του, 
αποφασίζουμε:

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2010−2011 τρία (3) Γε−
νικά Λύκεια ως ακολούθως:

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ
Ίδρυση 5ου Γενικού Λυκείου Δήμου Χανίων
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ίδρυση Γενικού Λυκείου Δροσιάς
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ίδρυση 2ου Γενικού Λυκείου στον Άγιο Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2010

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 15428/632 (3)
Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας σύστασης και λει−

τουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασί−
ας (Ι.Γ.Σ.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 

205/Α) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» και 
ιδίως το άρθρο 2.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2874/ 2000 (ΦΕΚ 
286/Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες δια−
τάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 
111/Α) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις».

7. Την από 14−6−2010 αίτηση του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΗΛΙ−
ΟΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου.

8. Το με αριθ. πρωτ. 1205/15−7−2010 έγγραφο με το 
οποίο διαβιβάστηκε η Έκθεση αξιολόγησης της Τριμε−
λούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 
157/Α).

9. Την από 16−7−2010 συνεδρίαση της Επιτροπής του 
άρθρου 5 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α).

10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου 
από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του 
Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α), αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στον Παναγιώτη Σπηλιόπουλο του Αναστα−
σίο ειδική άδεια σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γρα−
φείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.), το οποίο βρίσκεται 
στην οδό Σπετσών 4 (1ος όροφος) − Αθήνα και το οποίο 
θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την μεσολάβηση για 
την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη ορισμένων 
κατηγοριών θέσεων εργασίας όπως προβλέπει το άρθρο 
5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄/2−9−1998).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
F

(4)
      Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΝΑ−

ΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει. 

   Με την με αριθμ. ΙΕ/1425/Π07/5/00341/Ε/Ν. 3299/2004/
15−07−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
«ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ» που αναφέρεται στην Ίδρυση μο−
νάδας εκδόσεων−εκτυπώσεων στην οδό Μακρυγιάννη 
12, Δ. Αρταίων, Ν. Άρτης, συνολικής δαπάνης €124.758,00 
με ποσοστό επιχορήγησης 51,00% επί του παραγωγικού 
κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης €63.626,58 και ίδια 
συμμετοχή 49% ήτοι €61.131,42.

Νέες θέσεις εργασίας: Μία (1) νέα θέση εργασίας 
εξαρτημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 1)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14−07−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Με εντολή Γενικής Γραμματέως

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(5)

      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Μ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥ−
ΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει. 

   Με την ΙΕ/5492/Π07/5/00405/Ν. 3200/04/23−06−2010 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπεί−
ρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
επένδυσης της εταιρείας «Μ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
O.E.» που αναφέρεται στην Τυποποίηση−Συσκευασία και 
Συντήρηση νωπών φρούτων στο 6° Χιλ. Άρτας−Ιωαννί−
νων, Δήμου Φιλοθέης, Νομού Άρτης συνολικού κόστους 
€ 534.101,06 και με ποσοστό επιχορήγησης 55,00%, ήτοι 
ποσό επιχορήγησης € 293.755,58, με ίδια συμμετοχή 
σε ποσοστό 25% ήτοι ποσό 133.525,27 € και Τραπεζικό 
Δάνειο σε ποσοστό 20% ήτοι ποσό 106.820,22€.

Νέες θέσεις εργασίας: Τέσσερα άτομα μερικής απασχό−
λησης (1,5 Ε.Μ.Ε). Σύνολον Τέσσερα άτομα (1,5 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(6)     

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/9789/Π07/4/00256/
Ν.3299/04/24−9−09 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 2327 τ.Β΄) για την υπα−
γωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΚΥΡΤΖΟ−
ΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως 
ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης». 

   Με την με αριθμ ΙΕ/4598/Π07/4/00256/Ν. 3299/04/
15−7−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
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Ηπείρου τροποποιήθηκε η αριθμ. ΙΕ/9789/Π07/4/00256/
Ν. 3299/04/24−9−09 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, της επένδυσης της ατομικής επιχείρη−
σης ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ που πραγματοποιείται στο 
Δ.Δ. Κόνιτσας του Δ. Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και αναφέ−
ρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ενσιρώματος 
μηδικής και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους ως 
ακολούθως:

συνολικό κόστος €156.250,00 αντί του προβλεπόμενου 
στην απόφαση υπαγωγής €154.700,00, με επιχορήγηση 
48% επί του συνολικού κόστους δηλαδή €75.000,00 και 
ίδια συμμετοχή €81.250,00 − ποσοστό 52%.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι μηδέν (0).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 

η 14−7−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €75.000,00.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 

14−7−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(7)

      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Κ. & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/2555/Π07/5/00365/Ε/Ν. 3299/2004/
15−07−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας «ΤΡΙΑ−
ΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην Ίδρυση 
μονάδος γλυκών του κουταλιού και προϊόντων ζαχαρο−
πλαστικής στο Δ. Πασσαρώνος του Ν. Ιωαννίνων (ΒΙ.ΠΕ 
Ιωαννίνων), συνολικής δαπάνης €400.000,00 με ποσοστό 
επιχορήγησης 54,90% επί του παραγωγικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης €219.600,00, ίδια συμμετοχή 
25% ήτοι €100.000,00 και τραπεζικό δάνειο 20,10% ήτοι 
€80.400,00.

Νέες θέσεις εργασίας: Μία (1) νέα θέση εργασίας 
εξαρτημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 1).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 14−07−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(8)

      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΖΟΡΙΣΤΑ ΠΤΗΝΟ−
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει.

    Με την αριθμ. ΙΕ/6831/Π07/5/00424/Ε/Ν.3299/2004/
15−7−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρει−
ας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΖΟΡΙΣΤΑ ΠΤΗ−
ΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.», που αναφέρεται στην «Ίδρυση πτηνοτροφικής μο−
νάδας πατρογονικών δυναμικότητας 12.000 πατρογονι−
κών ορνίθων» στο Δ.Δ. Πεντόλακκου Δ. Λάκκας Σουλίου 
του Ν. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης 1.139.630,00€, πο−

σοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσό 569.815,00€, 
ιδία συμμετοχή 25,00%, δηλαδή ποσό 284.907,50€ και 
τραπεζικό δάνειο 25,00%, δηλαδή ποσό 284.907,50€.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν δημιουργούνται νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής: 14−7−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(9)

          Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης εταιρείας «ΠΑΛ−
ΤΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως ισχύει. 

   Με την ΙΕ/12230/Π07/5/00294/Ν. 3299/04/23−06−2010 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπεί−
ρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ O.E.» που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας Συ−
σκευασίας−Διαλογής−Τυποποίησης Οπωροκηπευτικών 
στη Θέση Γυαλός, Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Αρά−
χθου, Νομού Άρτης συνολικού κόστους €: 1.017.300,00 
και με ποσοστό επιχορήγησης 55,00% για την αρχική 
επένδυση και ποσοστό 50% για τις δαπάνες μελετών 
και συνολικό ποσοστό επιχορήγησης 54,92%, ήτοι ποσό 
επιχορήγησης €: 558.715,00, με ίδια συμμετοχή σε ποσο−
στό 25,08% ήτοι ποσό 255.128,67 € και Τραπεζικό Δάνειο 
σε ποσοστό 20% ήτοι ποσό 203.456,33€.

Νέες θέσεις εργασίας: Τέσσερα άτομα εποχιακής απα−
σχόλησης (2 Ε.Μ.Ε). Σύνολον Τέσσερα άτομα (2 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(10)

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙ−
ΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

          Με την αριθμ. ΙΕ/6581/Π07/5/00415/Ε/Ν. 3299/2004/
15−7−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛ−
ΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.», που αναφέρεται στον «Εκσυγ−
χρονισμό Πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 8.000 
πατρογονικών ορνίθων και επέκταση αυτής με αύξηση 
δυναμικότητας σε 13.000 πατρογονικές όρνιθες» στο 
Δ.Δ. Λιγοψιάς Δ. Εκάλης του Ν. Ιωαννίνων, συνολικής 
δαπάνης 690.000,00€, ποσοστό επιχορήγησης 50%, δη−
λαδή ποσό 345.000,00€, ιδία συμμετοχή 25,00%, δηλαδή 
ποσό 172.500,00€ και τραπεζικό δάνειο 25,00%, δηλαδή 
ποσό 172.500,00€.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν δημιουργούνται νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής: 14−7−2010.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 4217 (11)
        Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 6456/13−10−2003 από−

φασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για 
απαγόρευση κυνηγιού στη Λίμνη Κουρνά και στους 
υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού Δέλφινα, 
Καβρού και Μουσέλα περιοχής Δήμου Γεωργιουπό−
λεως Νομού Χανίων και τροποποίηση ορίων αυτής 
εξαιρώντας την Λίμνη Κουρνά.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69 που 

προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ 3 του Ν. 177/75 «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κώ−
δικα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «καθορισμός Περιφε−
ρειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και συντονισμό της Περ. Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Ν 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, 
οργάνωση, περιφέρειας...».

4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12−8−2003 όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με την 8548/14−4−2005 και 9928/
17−12−2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Κρήτης με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβα−
ση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα 
αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 87578/703/6−3−2007 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 581/Β/2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 78006/25381/1−7−1994 εγκύκλιο διαταγή 
της ίδιας ως άνω Δ/νσης.

7. Την υπ’ αριθμ. 183643/4418/17−12−2009 (ΦΕΚ 2466/Β/ 
17−12−2009) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009−2010 με την 
οποία καταργείται η υπ’ αριθμ 103382/2740/4−8−2009 (ΦΕΚ 
1611/Β/5−8−2009) με το ίδιο θέμα υπουργική απόφαση.

8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26−8−2009 διαταγή Υ.Α.Α. και 
Τ. «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ.

9. Την υπ’ αριθμ. 107545/1889/16−9−2009 διαταγή Υπουρ−
γείου Υ.Α.Α και Τ «Ρυθμίσεις θήρας».

10. Την υπ’ αριθμ. 2611/17−5−01 απόφαση ίδρυσης μονί−
μου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή της Λίμνης 
Κουρνά του δήμου Γεωργιουπόλης Νομού Χανίων (ΦΕΚ 
803/26−6−01 τ.Β).

11. Την υπ’ αριθμ. 6456/13−10−2003 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ κα−
θώς και την υπ’ αριθμ. 2981/7−6−2004 Δασική Απαγορευ−
τική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Χανίων.

12. Την υπ’ αριθμ 3655/2−7−2010 εισήγηση του Δασολό−
γου Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία εξακολου−
θούν να ισχύουν οι λόγοι για την συνέχιση απαγόρευσης 
του κυνηγιού στην περιοχή αυτή, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για άλλα δέκα (10) κυνηγετικά έτη, από 
την έναρξη του προσεχούς κυνηγετικού έτους 1−8−2010 
έως και 31η Ιουλίου 2020 την ισχύ της υπ’ αριθμ 6456/
13−10−2003 (ΦΕΚ 101/4−12−2003 τεύχος Β΄) απόφασης Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία αφορά 
την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων 
(πτερωτών και θηλαστικών) στην Λίμνη Κουρνά και 
στους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού Δέλ−
φινα, Καβρού και Μουσέλα και στην περιοχής Δήμου 
Γεωργιουπόλεως. Εξαιρείται η λίμνη Κουρνά η οποία με 
την υπ’ αριθμ 2611/17−5−01 απόφαση έχει κηρυχθεί μόνιμο 
καταφύγιο άγριας ζωής (ΦΕΚ 803/26−6−01 τ.Β΄).

Η περιοχή ορίζεται ως εξής:
Για τους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού, 

Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα:
Αρχίζει Βορειοανατολικά της κωμόπολης Γεωργιου−

πόλεως και συγκεκριμένα από το εξωκλήσι της Αγίας 
Κυριακής που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού 
και δίπλα στη θάλασσα. Συνεχίζει προς δυσμάς ακο−
λουθώντας τους πρόποδες του βουνού μέχρι το κτήριο 
με συντεταγμένες στο σύστημα εγσα 522903,3913816. 
Από εκεί με νοητή ευθεία γραμμή εκτρέπεται προς νότο 
και φτάνει μέχρι το εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου, που 
βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Χανίων Ρεθύμνης και 
σε απόσταση οδική 350 μέτρων περίπου από τις δυο 
γέφυρες που επεκτείνονται του παλιού εθνικού δρόμου 
σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την Γεωρ−
γιούπολη, και σε απόσταση από την εθνική οδό πάντα 
εκατόν μέτρων. Από εκεί εκτρέπεται προς Ανατολάς 
με παράλληλη νοητή ευθεία γραμμή της νέας Εθνικής 
οδού και σε απόσταση από την εθνική οδό πάντα εκατό 
μέτρων έως την κοίτη του χειμάρρου Μουσέλα. Από 
εκεί εκτρέπεται βόρεια ακολουθώντας την κοίτη του 
χειμάρρου Μουσέλα έως την παραλία του Κρητικού 
Πελάγους. Βόρεια οριογραμμή ορίζεται η θάλασσα την 
οποία ακολουθεί έως το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. 
Η παρούσα ισχύει από την επομένη ημέρα της δημοσί−
ευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Δ/νση Δασών Χανίων να εκδώσει την σχετική απα−
γορευτική διάταξη θήρας.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 22 Ιουλίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
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(12)
       Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΒΕΡΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑ−
ΣΙΟΥ.

    Με την 5073/26−7−2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών  
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 23/1992, 
χορηγείται στην ΒΕΡΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ−
γού.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
            (13)
Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω 
μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού Αναπτυξια−
κής Δημοτικής Επιχείρησης (ΑΔΕ) και νυν Μονομε−
τοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας (ΑΔΕΚ Α.Ε.), 
στο Δήμο.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Αριθμ. απόφασης 130/22.7.2010) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
25 του Ν. 3613/2007.

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 
282/2009 με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της 
αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του άρθρου 277 του 
Π.Δ. 410/95 (ΑΔΕ) σε Μονομετοχική Ανώνυμη Eταιρεία 
με την επωνυμία Α.Δ.Ε.Κ ΑΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

3. Το ΦΕΚ 1082/11−2−2010 τεύχος Ανωνύμων Eταιρειών 
και ΕΠΕ στο οποίο έγινε δημοσίευση του καταστατικού 
της νέας εταιρείας.

4. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με την 
οποία προβλέπεται η μεταφορά πλεονάζοντος προσω−
πικού στο Δήμο Καλλιθέας.

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΚ 
ΑΕ. αρ. 2/2010 για μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού 

ΠΕ της μετατρεπόμενης Αμιγούς Επιχείρησης ΑΔΕ στο 
Δήμο.

6. Την απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου αριθμ. 
41/2010.

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλλιθέας σύμφωνα με τον 
οποίο δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις με σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου.

8. Τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δή−
μου με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί 
ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς του 
προϋπολογισμού του Δήμου για τη μισθοδοσία του με−
ταφερόμενου προσωπικού.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 
163/4−9−09) τεύχος Α΄, αποφασίζει ομόφωνα:

Συστήνει μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω μετα−
φοράς πλεονάζοντος προσωπικού της ΑΔΕΚ ΑΕ. στο 
Δήμο και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομολόγου, για την ΚΕΡΑΝΙΔΗ 
Ελένη του Γεωργίου.

Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Το μεταφερόμενο προσωπικό στο Δήμο διέπεται ως 
προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργα−
σίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που 
ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαμβα−
νομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.

Με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη για 
το έτος 2010 ύψους 10.000,00€ και θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου χρήσης 2010 ως εξής:

Α) Τον ΚΑ 10−6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» πο−
σού 30.000,00 €

Β) Τον ΚΑ 10−652.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά 
για το ΙΚΑ ποσού 7.000.00€

Για τα επόμενα έτη προκαλείται συνολική δαπάνη 
30.000,00 € ανά έτος η οποία θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλυθιές, 28 Ιουλίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ    
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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*02013192708100008*

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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