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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 87808/4625 (1)
  Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24.9.2008 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ−
γασίας των Υπαλλήλων − µελών της Ενώσεως Προ−
σωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, που εργά−
ζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς µε 
Εθνική Εµβέλεια µέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 2.10.2008 αίτηση της Ένωσης Προσωπικού 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.

6. Το από 4.12.2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 8.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
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οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 24.9.2008 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αµοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων − µε−
λών της Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων 
Αθηνών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς 
Σταθµούς µε Εθνική Εµβέλεια µέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε για 
όλους τους εργοδότες και εργαζόµενους στον κλάδο 
που αφορά αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 2.10.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθµ. 8705/4624 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 29.9.2008 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ−
γασίας των αδειούχων πρακτικών µηχανικών που ερ−
γάζονται στο ∆ηµόσιο Ν.Π.∆.∆. και Ο.ΤΑ. µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 7.10.2008 αίτηση της Οµοσπονδίας Μηχα−
νικών και Θερµαστών Ελλάδος.

6. Το από 4.12.2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 8.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του επαγγέλµατος, αποφασίζουµε:

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 29.9.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αδειούχων 
πρακτικών µηχανικών που εργάζονται στο ∆ηµόσιο 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου για όλους τους εργοδότες και εργαζόµενους του 
επαγγέλµατος που αφορά αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 7.10.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθµ. 87801/4623 (3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 17.7.2008 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ−
γασίας των Μακαροτεχνιτών όλης της χώρας.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµο−

θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 14.10.2008 αίτηση της Πανελλήνιας Οµο−
σπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαροτεχνιτών.

6. Το από 4.12.2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 8.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 17.7.2008 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μακαροτεχνιτών 
όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργα−
ζόµενους στον κλάδο που αφορά αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 14.10.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθµ. 87815/4627 (4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 19.5.2008 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και ερ−
γασίας των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, 
Θερµαστών κ.λπ. και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών 
όλης της χώρας.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
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Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990)

5. Την από 1.7.2008 αίτηση της Οµοσπονδίας Μηχανι−
κών και Θερµαστών Ελλάδος.

6. Το από 9.12.2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 11.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του επαγγέλµατος στον κλάδο, αποφα−
σίζουµε:

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 19.5.2008 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών 
Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών κλπ και των Ψυ−
κτικών Μέσων Σχολών όλης της χώρας για όλους τους 
εργοδότες και εργαζόµενους του επαγγέλµατος στον 
κλάδο που αφορά αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.7.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθµ. 87813/4626 (5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.7.2008 Συλλογικής Σύµ−

βασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργα−
σίας του προσωπικού των φαρµακευτικών επιχειρή−
σεων όλης της χώρας.

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισµός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ27/Α/1990).

5. Την από 23.9.2008 αίτηση της Οµοσπονδίας Εργα−
ζοµένων Φαρµακευτικών και Συναφών Επαγγελµάτων 
Ελλάδος.

6. Το από 4.12.2008 Υπηρεσιακό σηµείωµα.
7. Τη γνώµη που εξέφρασε το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 8.12.2008.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 

ότι συντρέχουν οι αριθµητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσµευόµενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζοµένων του κλάδου, αποφασίζουµε:

Κηρύσσουµε υποχρεωτική την από 7.7.2008 Σ.Σ.Ε. για 
τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού 
των φαρµακευτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας για 
όλους τους εργοδότες και εργαζόµενους στον κλάδο 
που αφορά αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 23.9.2008.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F

    Αριθµ. 86937/23421 (6)
 Τροποποίηση – συµπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Κλειτορίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και 

των π.δ/των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς 
και την ισχύουσα νοµοθεσία «περί αρµοδιοτήτων των 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού».

3. Την υπ’ αριθµ. 221/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Κλειτορίας «περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. 
του ∆ήµου» που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 16964/3.11.1999 
απόφασή µας (ΦΕΚ 2154 /τ.Β΄/14.12.1999), καθώς και τις υπ’ 
αριθµ. 10421/11.7.2003 και 4715/991/8.2.2008 όµοιες (ΦΕΚ 
1090/τ.Β΄/5.8.2003 και 308/τ.Β΄/27.2.2008) περί τροποποί−
ησης του Ο.Ε.Υ. του ∆. Κλειτορίας.

4. Την υπ’ αριθµ. 198/2008 νεώτερη απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κλειτορίας Ν. Αχαΐας «περί 
τροποποίησης και συµπλήρωσης του υφισταµένου Ο.Ε.Υ. 
του ∆ήµου» και την υπ’ αριθµ. 39−θέµα 1ο/8.12.2008 γνω−
µοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχα−
ΐας, µε την οποία γνωµοδοτεί υπέρ της τροποποίησης 
του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κλειτορίας. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 µε το 
οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι−
στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όµοιες του 
άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005.

6. Την υπ’ αριθµ. 5948/3.5.2007 (ΦΕΚ 733/τ. Β΄/9.5.2007) 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ∆.Ε., µε 
την οποία η αρµοδιότητα αυτή µεταβιβάστηκε στο Γε−
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νικό ∆ιευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωµα να 
υπογράφουν “Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρει−
ας», αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπ’ αριθµ. 198/2008 απόφαση του ∆η−
µοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κλειτορίας περί τροποποίη−
σης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
και µε την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

1. Συστήνονται δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις ∆Ε1 ∆ιοικητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 269 παρ. 4, 5, 7 του ν. 3463/2006. 

2. Συστήνεται µία (1) θέση ειδικού συνεργάτη σύµφω−
να µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 
(Σύνολο θέσεων στον ΟΕΥ δύο (2).

3. Καταργείται µία (1) θέση κατηγορίας και κλάδου 
ΠΕ1 ∆ιοικητικού.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 16964/3.11.1999 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Π∆Ε (ΦΕΚ 2154 
/τ.Β΄/14.12.1999), καθώς και οι υπ’ αριθµ. 10421/11.7.2003 
και 4715/991/8.2.2008 όµοιες (ΦΕΚ 1090/τ.Β΄/5.8.2003 και 
308/τ.Β΄/27.2.2008). 

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη µόνο 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κλειτορίας 
έτους 2009 και εποµένων ετών, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 85.000,00€ και είναι 
εγγεγραµµένη στους ΚΑΕ 10.6021, 00.6031.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 9 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

F

(7)
    Τροποποίησης της υπ. αριθµ. ΙΕ/9050/Π07/5/00034/Ε/ν. 

3299/2004/17.4.2008 απόφασης του Γενικού Γραµµα−
τέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυ−
σης της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστι−
κοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

   Με την υπ’ αριθµ. ΙΕ/8764/Π07/5/00034/Ε/ν. 3299/2004/ 
18.12.2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθµ. ΙΕ/9050/Π07/5/00034/
Ε/ν. 3299/2004/17.4.2008 απόφαση υπαγωγής στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, της επένδυσης της εταιρείας Ευ−
άγγελος Σιάρµπας & Σια ΟΕ που πραγµατοποιείται στο 
∆∆ Βράχου του ∆ήµου Ζαλόγγου του Νοµού Πρέβεζας 
και αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου τύπου επι−
πλωµένων διαµερισµάτων τριών αστέρων και εγκρίνεται 
η αναµόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό 
κόστος 601.195€ αντί του προβλεπόµενου στην από−
φαση υπαγωγής 614.000€ δηλαδή ποσοστιαία µείωση 
2,08% περίπου, µε επιχορήγηση 49% επί του συνολικού 
κόστους δηλαδή ποσό 294.585,55€, ίδια συµµετοχή 51% 
περίπου ήτοι ποσό 306.609,45 €.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 1 µόνιµες.
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 17.12.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της 

επιχορήγησης ποσού 294.585,55€.
Ηµεροµηνία συνεδρίασης της γνωµοδοτικής 17.12.2008.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F

(8)
   Τροποποίησης της υπ’ αριθµ. ΙΕ/4342/Π07/4/00156/Ε/ν. 3299/

2004/29.8.2006 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
επιχείρησης «ΝΤΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ−
ΟΥ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ορι−
στικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

   Με την υπ’ αριθµ. ΙΕ/10987/Π07/4/00156/Ε/ν. 3299/2004/ 
18.12.2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθµ. ΙΕ/4342/Π07/4/00156/
Ε/ν. 3299/2004/29.8.2006 απόφαση υπαγωγής στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, της επένδυσης της επιχείρησης 
ΝΤΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που πραγ−
µατοποιείται στο ∆∆ Βίγλας του ∆ήµου Αµβρακικού 
του Νοµού Άρτας και αναφέρεται στον εκσυγχρονι−
σµό πτηνοτροφείου κρεατοπαραγωγής και εγκρίνεται 
η αναµόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό 
κόστος 136.550 € αντί του προβλεπόµενου στην από−
φαση υπαγωγής 119.680 € δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 
14,09% περίπου, µε επιχορήγηση 40% επί του συνολικού 
κόστους δηλαδή ποσό 54.620 €, ίδια συµµετοχή 25% 
περίπου ήτοι ποσό 34.137,50 € και δάνειο 35% περίπου 
ήτοι ποσό 47.792,50 €.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 0 µόνιµες.
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 17.12.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 30.684€.
Ηµεροµηνία συνεδρίασης της γνωµοδοτικής 17.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F

    Αριθµ. 9973 (9)
Προσαρµογή της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε 

την Επωνυµία «Περιβαλλοντική και Αναπτυξιακή Επι−
χείρηση ∆ήµου Φοίνικα ΠΡΕΒΕΛΗΣ», σε Κοινωφελή 
επιχείρηση µε την Επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φοίνικα (∆Η.Κ.Ε.Φ.)».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ’Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση – Οργάνωση 

– Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση θεµάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθµ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Κρήτης, «Ορισµός Εισηγητών και µεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής …..», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254−264 και 269 του ν. 3463/
2006 (∆ΚΚ).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 1263

4. Την υπ’ αριθµ. 253/2008 απόφαση του ∆.Σ. Φοίνικα, 
µε την οποία εγκρίνεται η προσαρµογή της αµιγούς ∆η−
µοτικής Επιχείρησης µε την Επωνυµία «Περιβαλλοντική 
και Αναπτυξιακή Επιχείρηση ∆ήµου Φοίνικα ΠΡΕΒΕΛΗΣ», 
σε Κοινωφελή επιχείρηση µε την Επωνυµία «∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Φοίνικα (∆Η.Κ.Ε.Φ.).

5. Τη σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη που εγκρίθηκε 
µε το υπ’ αριθµ. 8795/4.12.2008 Έγγραφο της ∆/νσης 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 
και συνοδεύει την ανωτέρω Απόφαση του ∆.Σ. Φοίνικα, 
αποφασίζουµε: 

 Εγκρίνουµε την προσαρµογή της αµιγούς ∆ηµοτι−
κής Επιχείρησης µε την Επωνυµία «Περιβαλλοντική και 
Αναπτυξιακή Επιχείρηση ∆ήµου Φοίνικα ΠΡΕΒΕΛΗΣ», σε 
κοινωφελή Επιχείρηση, µε τα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑ (∆Η.

Κ.Ε.Φ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3463/2006
ΣΚΟΠΟΣ
Αναλυτικά σκοποί της νέας επιχείρησης:
Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Α) η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η 

παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς:
Α1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ−

γκεκριµένα:
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο−
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη 

Α.1.1. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια−
κών σταθµών, 

Α.1.2. κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής ηλικιωµένων, 

Α.1.3. µονάδων κοινωνικής φροντίδας
Α.1.4. προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
Α.1.5. µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προ−

γραµµάτων.
− Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις 

και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής 
υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων 
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό−
µων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευ−
τικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

− Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων 
δηµοτών.

− Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµ−
µετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη την 
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µετα−
ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνία.

− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού 
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 
του ∆ήµου 

− Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπι−
κά σχέδια και προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης δι−
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

− Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής τους µε την ανάπτυξη συµβουλευ−
τικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους 
ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
ρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς 
και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας.

Α.2 παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, και συγκε−
κριµένα:

− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απα−
σχόλησης παιδιών.

− Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
− Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−

στασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη λειτουργία 
δηµοτικού κινηµατογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φι−
λαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.

− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής 
και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο δήµο Φοίνικα.

− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή 
της σε αυτά.

− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.

− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού εφόσον δεν 
έχει εµπορικό χαρακτήρα.

− Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−
σης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προ−

στασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η εκπόνηση ολοκληρωµένου 
προγράµµατος διάσωσης, προστασίας και διαχείρισης 
του οικοτόπου της περιοχής Πρέβελης. 

− Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της 
ρύπανσης.

− Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική 
υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτουν, για 
την αντιµετώπιση πυρκαγιών.

β) Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του ν. 3463/
2006.

γ. η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για 

πενήντα χρόνια από τη δηµοσίευση της προσαρµογής 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο ∆ήµος Φοίνικα
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
− Η χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Φοίνικα για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπη−
ρεσίες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006.

− Η συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από 
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.

− ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από 
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

− Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε 
τους καταστατικούς σκοπούς 

− Η χρηµατοδότηση από την συµµετοχή σε προγραµ−
µατικές συµβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους αναπλη−
ρωτές τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη 
αυτά πέντε είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, και 
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
(Ο κοινωνικός φορέας που συµµετέχει µε εκπρόσωπό 
του στο ∆.Σ επιχείρησης ορίζεται µε το όνοµά του. 
Εγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 20188/1987).

Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών 
τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη 
µειοψηφία. Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα 
προστίθεται και εκπρόσωπος των εργαζοµένων (χωρίς 
αλλαγή της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απα−
σχολεί περισσοτέρους από είκοσι εργαζόµενους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με την προσαρµογή το κεφάλαιο της επιχείρησης 

ανέρχεται πλέον στα 99.694,06 ευρώ.
∆ΙΑΛΥΣΗ
Η επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της 

διάρκειάς της µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−

ου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία 
λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
νεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. 
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα 
περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο 
∆ήµο Φοίνικα. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Φοίνικα.

ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
 Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 

το ∆ήµο Φοίνικα της τάξης των 41.000,00 ευρώ (παρ. 
3 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005). Το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί σε 3 ετήσιες δόσεις: για το 2009 το ποσό 
των 14.000,00, για το έτος 2010 το ποσό των 14.000,00, 
για το 2011 το ποσό των 13.000,00. Η ανωτέρω δαπάνη 
θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Φοίνικα 
στα αντίστοιχα έτη.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Ρέθυµνο, 30 ∆εκεµβρίου 2008

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F

(10)
     Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στην ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ.

     Με την υπ’ αριθµ. 14509/30.12.2008 απόφαση του Νο−
µάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

   Η Αντινοµάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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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*02001192701090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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.∆. 5 € − −

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

 ∆΄ 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 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.∆. 10 € ∆ωρεάν

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

Γ΄ 65 € ∆ωρεάν ∆.∆.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € ∆ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ ∆ωρεάν

∆΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − ∆ωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ ∆΄ + 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, ∆, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και ∆.∆.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 ∆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 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


