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δου ΔΕ3 Πληροφορικής της Βουλής.

Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση του
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κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό − Λογιστικό της Βουλής....
Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση ιδιω−
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Μετατάξεις υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις
ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλά−
δων της Βουλής. .............................................................................
Διορισμός υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις ή
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων
της Βουλής. .........................................................................................
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Ρυθμίσεις διακίνησης σταφίδας εσοδείας έτους 2008
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Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Μαργαριτίου (ΔΕΑΜ) σε κοινωφελή επιχείρηση με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Μαργαριτίου» (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.). ......................................
Μετάταξη υπαλλήλου σε ανωτέρω Εκπαιδευτική βαθ−
μίδα της κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων σε συ−
νιστώμενη προσωπαγή θέση, με δέσμευση κενής
θέσης μόνιμου προσωπικού. .................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ του Χαραλάμπους. ................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζου−
σών Ακτινοβολιών στην Παπουτσάκη Μαριάνθη −
Βασιλική. ................................................................................................
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
2

3

4

5
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7
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Με την υπ’ αριθμ. 10300/7478/25.9.2008 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
μετατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39
της από 25.6.2008 απόφασης Ολομέλειας της Βουλής
(συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008) και μετά από γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της
Βουλής (πρακτ. 3/22.9.2008), η Αγλαΐα Σαλταγιάννη του
Νικολάου, από θέση με Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ 38
Προσωπικού Η/Υ του Δήμου Αθηναίων σε κενή οργα−
νική θέση του κλάδου ΔΕ3 Πληροφορικής της Βουλής,
ως μόνιμη υπάλληλος, με Α΄ βαθμό και με πλεόνασμα
χρόνου στο βαθμό αυτό την 31.8.2008, 1 έτος, 9 μήνες
και 15 ημέρες.
(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της
Βουλής: 10305/7483/25.9.2008).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
9

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
10

11

12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.23028/44708/
27.8.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών.............................................................................................................. 13

(2)
Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση στον κλά−
δο ΔΕ1 Διοικητικό − Λογιστικό της Βουλής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 10370/7538/26.9.2008 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39
της από 25.6.2008 απόφασης Ολομέλειας της Βουλής
(συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008) και μετά από γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους
της Βουλής (πρακτ. 3/22.9.2008), προσωποπαγής θέση
στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό − Λογιστικό της Βουλής,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

με βαθμούς Δ΄−Α΄ και μετατάσσεται σε αυτήν η Μαρία
Λαμπροπούλου του Χαράλαμπου, ως μόνιμη υπάλληλος,
με Α΄ βαθμό και με πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό
την 31.8.2008, 11 έτη, 5 μήνες και 26 ημέρες, από θέση
με Α΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της
Βουλής 10374/7542/26.9.2008).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση μία (1)
Καμινιώτη Βαΐα
του Ευαγγέλου (Μόνιμος)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
(3)
Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωποπαγή θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στη Βουλή των Ελλήνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 10307/7485/25.9.2008 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης, συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής (συν ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008) και μετά από
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλή−
λους της Βουλής, (πρακτικό 3/22.9.2008), προσωποπαγής
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Βουλή
των Ελλήνων και μετατάσσεται σε αυτήν η Βασιλική
Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με σχέ−
ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης.
(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της
Βουλής 10309/7487/25.9.2008).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ΄

2

3

25

Β. ΚΛΑΔΟΣ Π8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες

Σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση μία (1)
Σμυρνιώτη Παναγιώτα
του Αθανασίου (Δόκιμος)

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες
Δ΄

1

10

1

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 ΙΑΤΡΩΝ
Σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση ιατρού Μι−
κροβιολογίας μία (1)
Αναστασόπουλος
Εμμανουήλ
του Σπυρίδωνος (Μόνιμος)

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες
Β΄

2

11

20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Σε κενές οργανικές θέσεις Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες
1. Σαμιώτου Γεωργία −
Αναστασία
Γ΄
5
1
15
του Παναγιώτη (Μόνιμος)
2. Ζέρβα Παναγιώτα
Γ΄
2
3
25
του Γεωργίου (Μόνιμος)
(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της
Βουλής 10296/7474/25.9.2008).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)
Μετατάξεις υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις ή
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων
της Βουλής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 10292/7470/25.9.2008 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται, σε κε−
νές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες με την απόφα−
ση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βουλής,
μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 3/22.9.2008), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους,
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακά−
τω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του
άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008), τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις, ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
F
(5)
Διορισμός υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις ή σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της
Βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 10293/7471/25.9.2008 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται, σε κε−
νές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες με την απόφα−
ση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βουλής,
μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 3/22.9.2008), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους,
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακά−
τω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του
άρθρου 39 της από 25.6.2008 απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2.7.2008), τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Σε συνιστώμενες προσω−
Βαθμός
ποπαγείς θέσεις δύο (2)
1. Τριάντης Ευστάθιος
του Δημητρίου (Δόκιμος)
2. Δραγανίγου Θεοδώρα
του Νικολάου (Μόνιμος)

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες

Δ΄

0

10

22

Γ΄

2

4

25

Β. ΚΛΑΔΟΣ Π8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση μία (1)
Πετροπούλου Καλλιόπη −
Κωνσταντία
του Δημητρίου (Μόνιμος)

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες
Β΄

1

2

21

Μπερή Ευαγγελία
του Ιωάννη (Μόνιμος)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πλεονάζων χρόνος
μέχρι 31.8.2008
Βαθμός
στο βαθμό
Έτη Μήνες Ημέρες
Γ΄

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
Σε κενή οργανική θέση

με τις διατάξεις των παρ. 19, 22 και 23 του άρθρου 9 του
ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/1994), της παρ. 14 του άρθρου
10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/2002) και του άρθρου 20
του ν. 2515/1997, μεταφέρεται ο ΚΩΤΣΗΣ Δημήτριος του
Ευαγγέλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Οδηγού της Ε.ΘΕ.Λ.
Α.Ε. στο Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, αρμοδιότητος του
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» και
κατατάσσεται σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση
ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με την ίδια
εργασιακή σχέση, με ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης
κενής οργανικής θέσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ύστερα
από αίτησή του.
Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει για
μία δεκαετία στην υπηρεσία που μεταφέρεται.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης
11519/25.9.2008).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
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2

3

25

(Αριθμ. εγκρ. δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υποθέσεων της
Βουλής 10298/7476/25.9.2008).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
F
(6)
Ανάκληση απόφασης Πολιτογράφησης Ομογενούς αλ−
λοδαπού ΠΑΣΧΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΘΩΜΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. Φ.99590/39215/26.9.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, ανακαλείται η υπ’ αριθμ.
Φ.99590/25236/6.6.2007 απόφασή μας που αφορούσε
την πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού ΠΑΣΧΟ
ΚΥΡΙΑΚΟ του ΘΩΜΑ και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
ΦΕΚ 1035/25.6.2007 (τεύχος Β΄) γιατί παρήλθε η προθε−
σμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης
της ως άνω υπουργικής απόφασης, χωρίς ο ανωτέρω
να παρουσιασθεί για να δώσει τον όρκο του Έλληνα
πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Ε.Ι., όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(7)
Κατάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη (προσωποπαγή)
θέση ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 79713/26.9.2008 κοινή από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του
Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα

F
Αριθμ. 331080
(8)
Ρυθμίσεις διακίνησης σταφίδας εσοδείας έτους 2008
και εφεξής
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου
3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τον Καν.(ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου «για τη θέ−
σπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέα των
οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση των οδηγιών
2001/112/ΕΚ και 2001/113/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 827/1968, (ΕΚ) αριθ. 2200/1996, (ΕΚ) αριθ. 2201/1996,
(ΕΚ) αριθ. 2826/2000, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ.
318/2006 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2202/96» (EE L 273/17.10.2007), όπως αντικαταστά−
θηκε από τον Καν.(ΕΚ) 361/2008 του Συμβουλίου «περί
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τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (EE L 121/7.5.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Καν.(ΕΚ)1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέ−
σπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
2200/1996, (ΕΚ) αριθ. 2201/1996 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007
του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών»
(EE L 350/31.12.2007).
4. Το υπ’ αριθμ. 1281/ΕΡ23/2008/8.8.2008 έγγραφο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ειδικού Γραφείου
Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Aνάπτυ−
ξης και Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα επιδιώκεται η προσαρμογή του καθε−
στώτος του παραγωγικού και μεταποιητικού ποιοτικού
παρακρατήματος της ξηρής σταφίδας, κορινθιακής και
σουλτανίνας, στο νέο καθεστώς που θεσπίστηκε με τους
κανονισμούς (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, 1182/2007
του Συμβουλίου και (ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Απαγόρευση ποιοτικής παρακράτησης
Από την έναρξη της περιόδου (1.9.2008) που αρχίζει η
διακίνηση ξηρής σταφίδας, κορινθιακής και σουλτανίνας,
εσοδείας έτους 2008 και εφεξής, δεν επιτρέπεται καμία
παρακράτηση ποιοτικής διαλογής από τους παραγω−
γούς (ποιοτικό παραγωγικό παρακράτημα σταφίδας) και
τους μεταποιητές (ποιοτικό μεταποιητικό παρακράτημα
σταφίδας), που πραγματοποιούνταν βάσει αντιστοίχων
διατάξεων των αποφάσεων που καταργούνται με το
άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις
Για την εφαρμογή της παρούσας καταργούνται οι
παρακάτω διατάξεις:
1. Η υπ’ αριθμ. 399460/4.11.1999 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 2028/18.11.1999) «Καθορισμός φορέα
συγκέντρωσης και διαχείρισης μεταποιητικού παρακρα−
τήματος Κορινθιακής σταφίδας», όπως τροποποιήθηκε
από την υπ’ αριθμ. 213013/28.1.2003 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 107/30.1.2003) «Μεταποιητικό ποιοτικό
παρακράτημα Κορινθιακής σταφίδας για την περίοδο
2002−2003 και εφεξής».
2. Η υπ’ αριθμ. 399461/4.11.1999 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 2028/18.11.1999) «Καθορισμός ποσο−
στού παράδοσης και φορέα συγκέντρωσης και διάθεσης
παραγωγικού ποιοτικού παρακρατήματος Κορινθιακής
σταφίδας».
3. Η υπ’ αριθμ. 382374/1.10.1990 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 664/22.10.1990) «Καθορισμός περιεχο−
μένου ποιοτικού παραγωγικού παρακρατήματος 4% στη
Σουλτανίνα», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
340747/22.8.1997 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ
Β΄ 789/2.9.1997).
4. Η υπ’ αριθμ. 382372/1.10.1990 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 667/22.10.1990) «Μεταποιητικό ποιοτικό

παρακράτημα 8% Σουλτανίνας», όπως τροποποιήθηκε
από την υπ’ αριθμ. 396588/13.10.1995 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 890/25.10.1995).
5. Η υπ’ αριθμ. 391312/22.10.1990 απόφαση Υπουργού Γε−
ωργίας «Καθορισμός φορέα συγκέντρωσης και διάθεσης
ποιοτικών παρακρατημάτων σταφίδων σουλτανίνας».
6. Η υπ’ αριθμ. 318199/10.2.1995 απόφαση Υπουργού Γε−
ωργίας (ΦΕΚ Β΄ 127/27.2.1995) «Προϋποθέσεις χορήγησης
Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου εξαγομένης σταφί−
δας Σουλτανίνας και Κορινθιακής», καθώς και οποιαδή−
ποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία προβλέπει
παρακράτηση παραγωγικού ή μεταποιητικού παρακρα−
τήματος σταφίδας, κορινθιακής ή σουλτανίνας.
Άρθρο 4
Μεταβατική Διάταξη
Οι παραπάνω ρυθμίσεις του Άρθρου 2 δεν εφαρμόζο−
νται στο προϊόν εσοδείας 2007 και προγενέστερα, που
βρίσκεται σε απόθεμα την 1.9.2008.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 3024/44630
(9)
Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Μαργαριτίου (ΔΕΑΜ) σε κοινωφελή επιχείρηση με
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Μαργαριτίου» (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−255 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006).
2. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 (ΦΕΚ 111/τ.Β΄/28.1.2008)
απόφασή μας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας κ.λπ.».
3. 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/τ.Α΄) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Την υπ’ αριθμ. 27/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μαργαριτίου, περί μετατροπής της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Μαργαριτίου (ΔΕΑΜ), με
τροποποίηση του καταστατικού της το οποίο προσαρ−
μόζει στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3463/2006, σε κοι−
νωφελή επιχείρηση με επωνυμία «Δημοτική κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Μαργαριτίου, καθώς και την σχετική
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης
αυτής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 27/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Μαργαριτίου, με την οποία μετα−
τρέπεται η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Μαργαρι−
τίου σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση με τα κάτωθι
στοιχεία:
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1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Δημοτική κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαργαριτί−
ου» και με διακριτικά: «ΔΗ.Κ.Ε.Μ.».
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των
άρθρων 252−264 και 268−270.
3. ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο της κοινωφελούς επιχείρησης είναι:
Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και συγκε−
κριμένα:
• Η λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού.
• Η λειτουργία Κ.Α.Π.Η.
• Η λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιο−
γόνες ουσίες.
• Η λειτουργία δημοτικού ιατρείου.
• Η υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη των
νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά.
• Η υλοποίηση προγράμματος για την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
• Η υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατό−
μων με αναπηρία.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων πρόνοιας και αλληλεγ−
γύης όπως το Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ κ.λπ.
• Η δημιουργία παιδικών σταθμών.
• Η δημιουργία γενικά δομών κοινωνικής μέριμνας,
προστασίας και αλληλεγγύης. Η παιδεία, ο πολιτισμός,
ο αθλητισμός και συγκεκριμένα:
• Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
• Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών.
• Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
• Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέ−
ντρου.
• Η λειτουργία μουσείου.
• Η λειτουργία πινακοθήκης.
• Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου.
• Η λειτουργία φιλαρμονικής.
• Η λειτουργία ωδείου.
• Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής.
• Η λειτουργία γυμναστηρίου.
• Η λειτουργία αθλητικού κέντρου.
• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Η δημιουργία τμημάτων μαζικού αθλητισμού και δι−
αφόρων αθλημάτων.
Το περιβάλλον (με εξαίρεση την καθαριότητα των κοι−
νοχρήστων χώρων, την αποκομιδή των απορριμμάτων,
τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουρ−
γία των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών) και συγκεκριμένα:
• Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προ−
στασίας της χλωρίδας και της πανίδας της ευρύτερης
περιοχής.
• Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης σε περιοχές του οικείου Δήμου.
4. Η Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα
με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 75 και 83
του ν. 3463/2006.
5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
6. Η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών, κατά
τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και
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σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό
χαρακτήρα, όπως η τουριστική προβολή της περιοχής,
η προώθηση της απασχόλησης κ.λπ.
7. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχεί−
ρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται σε
πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης
μετατροπής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Μαργαρι−
τίου.
10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Δήμος Μαργαριτίου διαθέτει στην επιχείρηση ποσό
ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, το κεφάλαιο της οποί−
ας, από το ποσό των τριάντα χιλιάδων [30.000] ευρώ
αυξάνεται και προσαρμόζεται στο ποσό των εκατόν
δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000).
11. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Μαργαριτίου για
τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.
• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου
268 του ν. 3463/2006.
• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από
τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φο−
ρέων.
• Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και
από φυσικά πρόσωπα.
• Λοιπές επιχορηγήσεις
• Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστά−
σεών της.
• Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
τους καταστατικούς της σκοπούς.
12. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7/μελές) δι−
οικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι, εκ
των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τη μειοψηφία, ένα
(1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση,
εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα από είκοσι
(20) άτομα, ένα (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της
περιοχής και τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης. Οι αποφάσεις του διοικη−
τικού συμβουλίου, όπως αυτές ειδικότερα ορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/2006, εγκρίνονται
από το δημοτικό συμβούλιο.
13. ΛΥΣΗ
Η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί για τους
παρακάτω λόγους:
• Με τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειάς της.
• Πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, 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 υποχρεωτικά, σε πε−
ρίπτωση που καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα
άνω των δύο (2) ετών.
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Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί εκκαθάριση αυτής,
η οποία πραγματοποιείται μόνο από ορκωτούς λογιστές
που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Μετά την
εκκαθάριση της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία
απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Μαργαριτίου.
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Μαργαριτίου (ΔΗ.Κ.Ε.Μ) υποκαθιστά
αποκλειστικά εντός των αντικειμένων δραστηριότητάς
της, αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα
εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τη Δημοτική
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μαργαριτίου εξομοιού−
μενη με καθολικό διάδοχο αυτής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη ποσού ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ,
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαργαριτίου
έτους 2008, και έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 00−6715.004
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 15 Ιουλίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
(10)
Μετάταξη υπαλλήλου σε ανωτέρω Εκπαιδευτική βαθμί−
δα της κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων σε συνιστώ−
μενη προσωπαγή θέση, με δέσμευση κενής θέσης
μόνιμου προσωπικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4750/26.8.2008 απόφαση του Δημάρ−
χου Φιλοθέης Ν. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄)
και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 26/2008 πρακτικό του
μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Φιλοθέης Ν. Άρ−
τας της κατηγορίας ΥΕ εργατών.
Αθανάσιος Τσιόγκας του Σπυρίδωνα σε ανώτερη Εκ−
παιδευτική βαθμίδα της κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων
σε συνιστώμενη προσωπαγή θέση, με δέσμευση κενής
θέσης μόνιμου προσωπικού.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού Δήμου Φιλοθέης
2775,00 ευρώ (Κ.Α. 25/6021).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΜΑΛΗ
F
(11)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
του Χαραλάμπους.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2881/8.7.2008 απόφαση του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟ−

ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Χαραλάμπους και της Γιαννού−
λας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΡΡΑ
F
Αριθμ. 7489
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νο−
σοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών στην Παπουτσάκη Μαριάνθη − Βασιλική.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/1974) «Περί
προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».
2. Την υπ’ αριθμ. Α2στ/2073/83 (ΦΕΚ 280/τ.Β΄/1983)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομεί−
ων».
3. Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/2001)
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».
4. Την από 6.11.2007 αίτηση της Παπουτσάκη Μαριάν−
θης − Βασιλικής με τα νόμιμα δικαιολογητικά.
5. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χορή−
γησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσικού Νο−
σοκομείων − Ακτινοφυσικού Ιατρικής (συνεδρίαση 29η
στις 3.3.2008).
6. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις », αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού
Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών στην Παπουτσάκη Μαριάνθη − Βασιλική του
Παντελεήμονα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 22 Σεπτεμβρίου 2008
Η Νομάρχης κ.α.α.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 23028/44708/ 27.8.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. ΦΕΚ 1866/12.9.2008 (τ. Β) και αφορά στην ΜΠΕΣΙΡ
ΜΟΥΝΙΑ του ΑΝΤΟΥΑΝ ως προς την ημεροχρονολογία
της αίτησης πολιτογράφησής της, διορθώνεται:
από το λανθασμένο «7.4.2008»
στο ορθό «8.2.2006».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29160

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02020330210080008*

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

