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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 9175 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυ−

σης − φακέλων υποψηφιότητας των από 06.02.2013 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέ−
τρα 311. 312. 313 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ 2007−2013)» 
ΑΞΟΝΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕ−
ΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΑΣ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως τροπο−

ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 και 
44 αυτού.

2. Της με αριθμό 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/ 
2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιό−
δου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)» 
και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 25 αυτής, όπως ισχύει 
κάθε φορά.

3. Της με αριθμ. 5360/02/07/2010 (ΦΕΚ 1055/Β/2010) 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 



17672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τροφίμων για τις Λεπτομέρειες Εφαρμογής της κοινής 
υπουργικής απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)».

4. Των με αριθμ. 2793/06.02.2013 (ΦΕΚ 341/Β/2013), 
2794/06.02.2013 (ΦΕΚ 342/Β/2013) και 2796/06.02.2013  
(ΦΕΚ 343/Β/2013) υπουργικών αποφάσεων προσκλήσεων 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων 
311, 312 και 313 του Άξονα 3 αντίστοιχα.

5. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη, αποφασίζει:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
ενίσχυσης − φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επεν−
δυτικών σχεδίων στα Μέτρα:

311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣ−
ΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,

313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ−
ΤΩΝ»

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλά−
δας 2007−2013» και αντί της 24ης Απριλίου 2013 ορίζει 
νέα καταληκτική ημερομηνία την 24η Μαΐου 2013 ημέρα 
Παρασκευή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ. 
2793/06.02.2013, 2794/06.02.2013 και 2796/06.02.2013 
υπουργικές αποφάσεις Προσκλήσεων Υποβολής Αιτή−
σεων Ενίσχυσης των αντίστοιχων Μέτρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 22329/18755 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφε−

λούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής με την 
επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολι−
τισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Και−
σαριανής».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225 και 280 του 

Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 
270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006).

4. Την υπ’ αριθμ. 3102/19−03−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 589/Β΄/7.04.2008) 
με την οποία συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επι−
χείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής» μετά από μετατροπή της αμιγούς 
δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυ−
ξης» (Δ.Ε.ΑΚ.) η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 7131/ 

19.04.1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 316/
Β΄/14−5−1990).

5. Την υπ’ αριθμ. 92/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, σχετικά με την 
τροποποίηση του καταστατικού της «Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής», αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αναψυχής και Ανά−
πτυξης Καισαριανής», ως προς το άρθρο 8 η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 8

Παρατείνεται κατά τρία (3) έτη η καταβολή του κε−
φαλαίου της επιχείρησης, που ανέρχεται στο ποσόν 
των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €), πέραν 
της πρώτης τετραετίας λειτουργίας της επιχείρησης, 
η οποία παρήλθε, κατά την οποία περίοδο θα καταβλη−
θεί το υπόλοιπο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (312.400,00).

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 3102/19.3.2008 
(ΦΕΚ 589/7.4.2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του ΚΑ 1075130001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καισαριανής ύψους περίπου ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00€) για το οικονομικό έτους 2013, και αντίστοι−
χα για τα επόμενα οικονομικά έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απρίλιου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 21487/18059 (3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 16734/14249/29−3−2013 (ΦΕΚ 

849/Β/9−4−2013) απόφασης μας περί «Τροποποίη−
σης και συμπλήρωσης της αριθμ. 8684/7589/22−
2−2013 (ΦΕΚ 538/Β/2013) απόφασης» σχετικά με 
τον καθορισμό ανώτατου ορίου ημερών μετακί−
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετού−
ντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 
για το έτος 2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99 

(ΦΕΚ 35/Α/99) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999) σύμφωνα με τις οποίες η αρμο−
διότητα της έκδοσης των αποφάσεων αύξησης των 
ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων ΟΤΑ, Α΄ και Β΄ 
βαθμού Τοπικής Αυτ/σης περιήλθε στο Γ.Γ. Περιφέ−
ρειας.
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4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης− Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα αυτές 
του άρθρου 280 παρ. 1 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες 
των κρατικών Περιφερειών...»

5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

6. Την αριθμ. 5716/5075/30−1 −2013 (ΦΕΚ 265/Β/2013) 
απόφαση μας περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για 
το έτος 2013».

7. Την αριθμ. 16734/14249/29−3−2013 (ΦΕΚ 849/Β/9.4.2013) 
απόφασή μας περί «Τροποποίησης και συμπλήρωσης 
της αριθμ. 8684/7589/22−2−2013 (ΦΕΚ 538/Β/2013) από−
φασης» αναφορικά με τον καθορισμό ανώτατου ορίου 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής νια 
το έτος 2013.

8. Τα αριθ. 58532/5−4−2013 και 70166/10−4−2013 έγγρα−

φα της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας 
Αττικής με τα οποία ζητούνται συμπληρώσεις της αριθμ. 
16734/14249/29−3−2013 (ΦΕΚ 849/Β/9−4−2013) απόφασής 
μας.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την παρούσα απόφαση δαπάνη εκτιμάται να φτάσει 
περίπου τα ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσια τριάντα 
δύο ευρω (83.232,00€), με χρέωση του ΚΑΕ 0711, και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2013, αποφα−
σίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 16734/14249/29−3−2013 
(ΦΕΚ 849/Β/9−4−2013) απόφασή μας περί «Τροποποίη−
σης και συμπλήρωσης της αριθμ. 8684/7589/22−2−2013 
(ΦΕΚ 538/Β/2013) απόφασης» σχετικά με τον καθορισμό 
ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων υπηρετούντων στις Υπηρεσίες της Περιφέ−
ρειας Αττικής για το έτος 2013 για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της έως 31.12.2013 ως ο συνημμένος 
πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού−
σας απόφασης:

Α/Α Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΚΛΑΔΟΣ − ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60

2 ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 60

4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

1 ΤΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ − ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 60

1 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 60

4 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 60

5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

6
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

9
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60



17674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΩΝ

3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

2 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 60

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 2434 (4)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ερ−
γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών έως 31−12− 2013, 
για το προσωπικό της Δ/νσης Κτην/κής της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων 
της Π.Ε. Λάρισας και ενός οδηγού της Π.Ε. Λάρισας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παραγ. 7 του Ν. 2738/99, βά−
σει των οποίων διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωρι−
ακή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή 
για το προσωπικό που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας σύμφωνα με την αριθμ. 
6/03−01−2011 (ΦΕΚ66/28−01−2011/τ.Β΄) απόφαση του Περι−
φερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς του 
προσωπικού της Ν.Α Λάρισας στην Περιφέρεια.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27.12.2010, 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152) 
βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 
και του Ν. 3833/2010 «περί δημοσιονομικής προσαρμο−
γής».

6. Την υπ’ αριθμ. 3951/εγκ.3/20−9−2006 εγκύκλιο του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη 

διενέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνι−
ατρικής υπηρεσίας στα καταστήματα Κτηνιατρικού 
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.

7. Την αριθ. 14299/156612 (ΦΕΚ 2507/13−9−2013, τ.Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, «Καθορι−
σμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας».

8. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προ−
ϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
10. Το γεγονός ότι έως 31−12−2013, το προσωπικό που 

υπηρετεί στο Νομό είναι 17 Κτηνίατροι και ένας οδηγός 
και απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά για κάλυψη 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι έξι (6) ημέρες 
την εβδομάδα, από ώρες 17:00 έως 22:00 και κατά μήνα 
20 ώρες ο καθένας, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 
δεκαέξι (16) ώρες ο καθένας το μήνα, κατά περίπτωση, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, για 
δέκα επτά (17) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στην Δ/νση 
Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας και ενός (1) οδηγού της 
Π.Ε. Λάρισας έως 31−12−2013, λόγω κάλυψης των αυξημέ−
νων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες έως 31−12−2013, και μέχρι 7.488 ώρες συνολικά για 
δέκα επτά (17) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στην Δ/νση 
Κτην/κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας και ενός (1) οδηγού της 
Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:
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1. Υπερωρίες:
Δέκα οκτώ (18) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες τον μήνα 

για οκτώ (8) μήνες = 18X20X8 = 2.880 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Δέκα οκτώ(18) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για οκτώ (8) μήνες = 18X16X8 = 2.304 ώρες
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Δέκα οκτώ (18) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για οκτώ (8) μήνες = 18X16X8 = 2.304 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 

υπαλλήλους, θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2013.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Δ/ντής Κτην/κής της 
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 23 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 20727/7981 (5)

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ.3 περ. στ΄, 113, 114, 

160, 186 και 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27.12.10) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

3. Την αριθμ. 42/14−12−2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 
(Α.Π.: 71352/14−12−2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/ 
2006 (ΦΕΚ 131 Α΄/ 28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφη−
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. 22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Κέρκυρας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2011−2014.

6. Την αριθμ 8889/3358/21−2−2013 (ΦΕΚ 87/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
1−3−2013) απόφαση μας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρ−
χών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

7. Τη βούληση μας για την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βα−
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορίστη−
καν με την υπ’ αριθμ. οικ. 8889/3358/21−2−2013 (ΦΕΚ 87/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1−3−2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρει−
ας Ιονίων Νήσων (π.δ. 147/2010), την άσκηση τομέων 
αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ως 
ακολούθως:

1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Καταβάτη Μαρία του Βα−
σιλείου, τους τομείς Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής 
της Περιφέρειας − Πολιτικών Αγροτικής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης − Πολιτικών Ισότητας καθώς και την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Αγροτικής Οι−
κονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούν 
τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (π.δ. 147/Α/2010, 
άρθρο 14) πλην των διατάξεων που αφορούν τον το−
μέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας. β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (π.δ. 147/Α/2010, 
άρθρο 15) πλην των διατάξεων της παραγράφου (5) 
περίπτωση (α) που αφορούν τον τομέα Κτηνοτροφίας 
για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Άνθη Χρήστο του Κων−
σταντίνου, τους τομείς Παιδείας − Δια Βίου Μάθησης − 
Μεταφοράς Μαθητών − Απασχόλησης.

3. Στην Αντιπεριφερειάρχη Γρουζή Τζόγια του Δη−
μητρίου, τον τομέα Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής 
και θαλάσσιων Συγκοινωνιών, τον τομέα των δικτύων 
των Περιφερειών άρθρο (Ν. 3852/A/2010, άρθρο 202) και 
τον τομέα των διεθνών συνεργασιών των Περιφερειών 
(Ν. 3852/A/2010, άρθρο 203).

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στο ΦΕΚ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 23 Απριλίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

F
    Αριθμ. (οικ.) 47340/1153 (6)
Καθορισμός οργάνου και διαδικασίας Διοικητικού και 

Δικαστικού Ελέγχου αποφάσεων επιβολής προστί−
μου του άρθρου 8 του Ν. 3668/2008 − Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.− τις διατάξεις του άρθρων 159 παρ. 1 στοιχ. δ΄, ιγ΄ 

και 160, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999,

2.− τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008 
(Α΄ 115) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του 
ν.δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες δια−
τάξεις», ως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 236 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − 
Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,

3.− το γεγονός ότι: (α) με τα άρθρα 3 και 8 του 
Ν. 3668/2008, έχουν θεσπιστεί και ταχθεί αποκλειστικές 
προθεσμίες, τόσο για την επιβολή των προστίμων επί 
των παραβάσεων του νόμου αυτού, όσο για την έκδοση 
της γνωμοδότησης από την Περιφερειακή Επιτροπή 
Εμπορίου και της απόφασης από τον Περιφερειάρχη, 
επί ασκηθείσης ενδικοφανούς προσφυγής και (β) η Πε−
ριφερειακή Επιτροπή Εμπορίου, εδρεύει στην έδρα κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας,
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4.− το γεγονός ότι, κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται 
επιβεβλημένη η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας, σε 
συνδυασμό με την αμεσότητα και την αποτελεσματικό−
τητα στην κρίση επί της ουσίας των προσφυγών, που 
εξασφαλίζονται με την αντιμετώπιση των θεμάτων, στον 
τόπο που εδρεύει η Περιφερειακή Επιτροπή Εμπορίου

5.− την θετική γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το όργανο, στο οποίο μεταβιβάζουμε την 
αντίστοιχη αρμοδιότητα, καθώς και την διαδικασία δι−
οικητικού και δικαστικού ελέγχου αποφάσεων επιβολής 
προστίμου, επί ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 8 
του Ν. 3668/2008 [ως αντικαταστάθηκε από άρθρο 2 
παρ. 2 του άρθρου 236 Ν. 4071/2012], ως ακολούθως:

1.− Η ενδικοφανής προσφυγή, ασκείται ενώπιον του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, στην έδρα της Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας και κατατίθεται στην Νομική 
Υπηρεσία.

2.− Ακολούθως, με ευθύνη της Νομικής Υπηρεσίας, 
διαβιβάζεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης − Διεύ−
θυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και 
Τουρισμού, η οποία, αφού μεριμνά για την συγκέντρω−
ση των αναγκαίων στοιχείων και την συμπλήρωση του 
φακέλου της υποθέσεως, υποβάλει σχετικό ερώτημα 
για διατύπωση γνώμης στην Περιφερειακή Επιτροπή 
Εμπορίου, της έδρας της αντίστοιχης Περιφερειακής 
Ενότητας, στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.

3.− Μετά την διατύπωση της γνώμης της Περιφερεια−
κής Επιτροπής Εμπορίου ή παρελθούσης άπρακτης της 
αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών 
του άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, η Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης − Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλη−
σης Εμπορίου και Τουρισμού, συντάσσει εισήγηση και 
σχέδιο απόφασης, την οποία τελικώς, θα εκδίδει και 
υπογράφει μέσα στην προθεσμία των σαράντα πέντε 
(45) ημερών του άρθρου 8 του ν. 3668/2008, ο Αντιπερι−
φερειάρχης της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας, 
στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, που ορίζεται και 
ως το όργανο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, πριν την εισήγηση της 
σε περίπτωση ζητημάτων τα οποία χρειάζονται νομι−
κή διερεύνηση, θα απευθύνει και σχετικό ερώτημα στη 
Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4.− Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταβιβάζου−
με στους παρακάτω Αντιπεριφερειάρχες, την άσκηση 
της αρμοδιότητας μας, όσον αφορά την έκδοση από−
φασης, επί των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 8 
του ν. 3668/2008, ως εξής:

Ι. στον Αθανάσιο Μπουραντά, Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για τις προσφυγές 
του άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, που αφορούν πράξεις 
και αποφάσεις επιβολής προστίμων, χωρικής και τοπι−
κής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

IΙ. στον Βασίλειο Καραμπά, Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για τις προσφυγές 
του άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, που αφορούν πράξεις 
και αποφάσεις επιβολής προστίμων, χωρικής και τοπικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

III. στον Γεώργιο Μουλκιώτη, Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για τις προσφυγές 
του άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, που αφορούν πράξεις 
και αποφάσεις επιβολής προστίμων, χωρικής και τοπικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,

IV. στον Θωμά Στάϊκο, Αντιπεριφερειάρχη της Περι−
φερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, για τις προσφυγές του 
άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, που αφορούν πράξεις και 
αποφάσεις επιβολής προστίμων, χωρικής και τοπικής αρ−
μοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και

V. στην Παναγιώτα Γαζή, Αντιπεριφερειάρχη της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τις προσφυγές του 
άρθρου 8 του Ν. 3668/2008, που αφορούν πράξεις και 
αποφάσεις επιβολής προστίμων, χωρικής και τοπικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 23 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

F
(7)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος RIVASTIGMINE/PHARMATHEN.

Με την αριθμ. 20808/21−03−2013 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της 
Κοινής Υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 82161/2012, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν RIVASTIGMINE/
PHARMATHEN.

Δραστική ουσία: RIVASTIGMINE TARTRATE
Μορφή: Πόσιμο διάλυμα 2mg/ML
Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(8)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος RIVANEL

Με τις υπ’ αριθμ. 25149, 25150, 25151 και 25152/29.3.2013 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 21 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 82161/2012, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν RIVANEL.

Δραστική ουσία: RIVASTIGMINE HYDROGEN TARTRATE
Μορφή: Καψάκιο, σκληρό 1,5mg/CAP, 3mg/CAP, 4,5mg/

CAP, 6mg/CAP
Δικαιούχος σήματος: WELLMADE PHARMACEUTICALS 

LTD, CYPRUS
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(9)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−
κευτικού προϊόντος EPRINOMECTIN/ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.

Με την αριθμ. 26789/8−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας 
στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν EPRINOMECTIN/
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ.
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Δραστική ουσία: EPRINOMECTIN
Δικαιούχος σήματος: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL 

AEBE
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 

INTERNATIONAL AEBE
Μορφή: Διάλυμα επίχυσης 0.5MG/ML

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(10)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 

φαρμακευτικού προϊόντος KALAFEV

Με την αριθμ. 26790/8−4−2013 απόφαση του ΕΟΦ χορη−
γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας 
στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν KALAFEV.

Δραστική ουσία: FLUNIXIN MEGLUMINE
Δικαιούχος σήματος: AVICOA.E
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: FATRO SPA ITALY
Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 50MG/ML

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

      Στην αριθμ. 937 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο−
ποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 515/τ.Β΄/6.3.2013, 
στη σελίδα 9904, στην 4η παράγραφο από το τέλος, 
διαγράφονται οι λέξεις:

«και επιπλέον η απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να υπερβαίνει 
τις 16 ώρες».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F

(12)

      Στην αριθμ. 4768/Ε απόφαση του Προέδρου της ΔΕΥΑ 
Λαμίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 999/τ.Β΄/24.4.2013, 
στις σελίδες 15323 και 15328, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

από το εσφαλμένο όπου αναγράφεται: «Δημόσιας 
Επιχείρησης»

στο ορθό: «Δημοτικής Επιχείρησης»
από το εσφαλμένο: «ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
στο ορθό: «ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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