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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
3

(1)
Πολιτογράφηση του Ομογενούς Αλλοδαπού ΚΙΤΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑ του ΓΙΩΡΓΗ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4
5

Με την υπ’ αριθμ. Φ.50661/14601/20.3.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 22.8.1996
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού
ΚΙΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΓΙΩΡΓΗ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
6

(2)
Διόρθωση Απόφασης Πολιτογράφησης Ομογενών αλλο−
δαπών ΜΠΟΖΩΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΘΑΝΑΣΗ και ΜΠΟ−
ΖΩΡΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

7

8

9

1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ.80995/10514/20.3.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, διορθώνεται η υπ’ αριθμ.
Φ. 80995/59251/2007 απόφαση που αφορούσε την πολι−
τογράφηση των ομογενών αλλοδαπών:
α) ΜΠΟΖΩΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΘΑΝΑΣΗ και
β) ΜΠΟΖΩΡΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ και δημοσιεύθη−
κε στο Φ.Ε.Κ. 2390/19/12/2007 (τεύχος Β΄) ως προς το
επώνυμο των αιτούντων από το εσφαλμένο:
α) ΜΠΟΖΙΩΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΘΑΝΑΣΗ και
β) ΜΠΟΖΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ
Στο ορθό:
α) ΜΠΟΖΩΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΘΑΝΑΣΗ και
β) ΜΠΟΖΩΡΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Φ/Α.18/3284/299
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.1852/116/29.1.2004 (ΦΕΚ
208/Β/2004) απόφασης για τον καθορισμό των προ−
ϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται
στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 «Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις»
ως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του
ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 396/1989
(ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και π.δ.
189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση
των διατάξεων του π.δ. 396/1988».
3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1996) «Συγχώνευση
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Τουρισμού».
4. Το π.δ. 206/19.9.2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955/8.10.07 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης για την
ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο (ΦΕΚ 1982/
Β/9.10.2007).
6. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
254/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικό−
τερα τα άρθρα 3, 17 και 21 αυτού.
7. Το άρθρο 20 του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν.
2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003).
8. Το άρθρο 15 «Βιομηχανικές περιοχές» του ν. 2919/2001
περί σύνδεσης έρευνας και τεχνολογίας με την παρα−
γωγή και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 128/Α/01).
9. Το άρθρο 55 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλο−
γικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210/Α/2.11.2004).
10. Το άρθρο 30 του ν. 3325/2004 2005 «Ίδρυση και
λειτουργία βιομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005).
11. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000)
περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του
Γ΄ ΚΠΣ.
12. Την έγκριση καθεστώτων ενίσχυσης ν. 24/2003
και ν. 557/2002 που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με τα C (2003) 2368/15.7.2003 και C (2003)
1568/8.5.2003 αντίστοιχα.
13. Την C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής
της Ε.Ε. για έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα», όπως ισχύει μετά τις αναθεωρή−
σεις του.
14. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 1852/116/29.1.2004 (ΦΕΚ 208/
Β/2004) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για τον
καθορισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών
επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων
που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 «Βι−
ομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες
διατάξεις» ως ισχύει.
15. Την από 13.2.2008 επιστολή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
16. Το γεγονός ότι τα έργα που εκτελεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Α.Ε. στις υφιστάμενες ΒΙ.ΠΕ. της είναι κυρίως έργα
αναβάθμισης και βελτίωσης τους που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 2545/1997,
αποφασίζουμε:
Την προσθήκη στην περίπτωση «Γ΄ ΦΑΣΗ» της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ.1852/116/29.1.2004
(ΦΕΚ 208/Β/2004) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης
δεύτερου εδαφίου ως εξής:
«Ειδικά για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης και
βελτίωσης υποδομών υφισταμένων ΒΕΠΕ, το υπόλοιπο
20% της επιχορήγησης καταβάλλεται σύμφωνα με την
παραπάνω διαδικασία πλην της έκδοσης της διαπιστω−
τικής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9, παρ. 3 του
ν. 2545/1997.»
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. οικ.1852/116/29.1.2004 (ΦΕΚ
208/Β/2004) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ισχύ−
ει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 5469 (ΔΚΗ/Α) 442
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ερ−
γαζομένων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε−
χνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κλπ», στο
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού−. Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Β/5.2.2004).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3254/2004
«Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπια−
κών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/
Α/22.7.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. 18635(ΔΚΗ/Α) 1326/30.10.2007 (ΦΕΚ
2152/Β/6.11.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης,
στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαιώματος να υπογρά−
φουν «Με εντολή Υπουργού».
5. Την ανάγκη: α) παρακολούθησης και χρηματοδότη−
σης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, στα πλαίσια
του 3ου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγω−
νιστικότητα καθώς και άλλων προγραμμάτων της ΓΓΕΤ,
β) εφαρμογής των διατάξεων του νέου υπαλληλικού
κώδικα, γ) εποπτείας της λειτουργίας των ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων, δ) προετοιμασία υλοποίησης
ΕΣΠΑ.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ποσού 310.000 ΕΥΡΩ, σε βάρος του
ειδικού φορέα 35/130, ΚΑΕ 0511, στον οποίο είναι εγγε−
γραμμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι
πέντε (25) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εργαζομένων στη Γενική
Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, οι οποίοι θα απασχοληθούν έως εξήντα (60)
ώρες μηνιαίως, για απογευματινή υπερωριακή εργασία,
από 15.2.2008 έως 31.12.2008.
2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
οικονομικού έτους 2008 της ΓΓΕΤ και μέσα στα πλαίσια
των εγκεκριμένων πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Ι. Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
F
Αριθμ. 26985
(5)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996), όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67
Α/6.5.1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α/3.12.1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996 ) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67
Α/6.5.1997 ) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου
21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1.9.1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996 ) όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του
ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1.9.1997) και έχει συμπληρωθεί
με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275
Α/3.12.1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4.6.1996) όπως έχει προστεθεί με
την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α/30.6.2003).
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5) Την αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του ΓΤμήματος
του Ν.Σ.Κ.
6) Την υπ’ αριθμ. 82759/27.7.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης περί ανάθεσης έργων στην Εταιρεία
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε.» τα παρακάτω έργα:
1. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, προμήθεια του ανα−
γκαίου και παραλαβή του Έργου: « Διαμόρφωση των
χώρων κράτησης» του αυτοτελούς Καταστήματος Κρά−
τησης Γυναικών Κορυδαλλού».
2. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη και παραλαβή του έργου
«Κατασκευή Τοίχου και σκοπιών περιμετρικά του Κατα−
στήματος Κράτησης υποδίκων γυναικών Κορυδαλλού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 3323.1/02/08
(6)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/
26.5.2005 απόφασης «Aνώτατες Επιτρεπόμενες Τι−
μές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης
Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Τα−
χυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά
Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 718), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές−Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής−Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου», όπως ισχύει.
γ) του π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύ−
θερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφο−
ρές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92
του Συμβουλίου» (Α΄ 314).
2. Το άρθρο 29 α’ του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (A΄/137), που προστέθηκε με το
άρθρο 27 του ν. 2081/92 (A΄ 154) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
3. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημά−
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών,
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία
Πλοίου» (Β΄ 718).
4. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/01/06/03.5.2006 Κοινή Απόφα−
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροπο−
ποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26.5.2005
Απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών

6614

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημά−
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών,
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία
Πλοίου» (Β΄ 556).
5. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/04/06/30.6.2006 Κοινή Απόφαση
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας «Τροποποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
3323.1/01/05/26.5.2005 Απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπό−
μενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας
Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην
Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά
Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄ 913).
6. Την υπ’ αριθμ. 3323.1/06/06/11.8.2006 Κοινή Απόφα−
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροπο−
ποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26.5.2005
Απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών
Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημά−
των και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών,
Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία
Πλοίου» (Β΄ 1332).
7. Την υπ’ αριθμ. 01/9.1.2006 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).
8. Την ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς
παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ
των νησιών.
9. Το γεγονός ότι από την απόφασή μας αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση
σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες
οχημάτων που διακινούνται με πλοία της ακτοπλοΐας
στις συνδέσεις τόσο μεταξύ ηπειρωτικών με νησιωτι−
κούς λιμένες όσο και νησιωτικών λιμένων μεταξύ τους,
εφόσον πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Η σύνδεση εξυπηρετείται, από πλοία που ανή−
κουν σε δυο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες και
ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού, που
προσδιορίζουν την σύνδεση, να έχουν έκαστος ετή−
σιο αριθμό διακινουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες
και επιβιβασθέντες) άνω των εκατό πενήντα χιλιάδων
(150.000) βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων ετησίων
στατιστικών στοιχείων.
β) Ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού
να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινουμένων επι−
βατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) βάσει των πρόσφατων
διαθέσιμων ετησίων στατιστικών στοιχείων.
2. Οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανακοινώνονται με
εγκύκλιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία
επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και το
αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να έχει
εφαρμογή την επόμενη δρομολογιακή περίοδο.
Η ανωτέρω εγκύκλιος βασίζεται στις κατά περίπτωση
ισχύουσες αποδοχές δηλώσεων δρομολόγησης, στις
συμβάσεις αποκλειστικής εξυπηρέτησης δρομολογιακών
γραμμών, στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρε−
σίας έναντι μισθώματος και στα πρόσφατα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του
ενός λιμένες προσέγγισης σε ένα νησί η ετήσια επιβα−
τική κίνηση υπολογίζεται ως ενιαία ανά νησί. Ομοίως
ως ενιαία θα υπολογίζεται και η κίνηση στους λιμένες
του Αγίου Όρους.
Επίσης ως ενιαία υπολογίζεται η επιβατική κίνηση
και δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση
α) στις συνδέσεις μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών
λιμένων της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και β)
στις συνδέσεις μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων της ίδιας
Περιφέρειας με νησιωτικό λιμένα.
4. Για τις συνδέσεις λιμένων που δεν εμπίπτουν σε
μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παραγράφου
1, καθώς και για τα δρομολόγια έναντι μισθώματος ή
αποκλειστικής εξυπηρέτησης με συμβάσεις ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου όγδοου του ν. 2932/2001, εξακολουθούν να ισχύουν
οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄
718), όπως ισχύει.
5. Σε μικτό δρομολόγιο που περιλαμβάνει αφενός
«ελεύθερες» συνδέσεις και αφετέρου συνδέσεις «δη−
μόσιας υπηρεσίας», η τιμή ναύλου για κάθε λιμένα
προορισμού σύνδεσης «δημόσιας υπηρεσίας» δεν θα
υπερβαίνει την τιμή ναύλου του τελευταίου προ αυτού
λιμένα «ελεύθερης» σύνδεσης, όπου:
«ελεύθερες» νοούνται οι συνδέσεις εκείνες που εμπί−
πτουν σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 και «δημόσιας υπηρεσίας» νοούνται οι
συνδέσεις που εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις
περιπτώσεις της παραγράφου 4.
6. Η ανωτάτη τιμή ναύλου της χειμερινής περιόδου
(01/11−31/03) δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη χαμη−
λότερη τιμή ναύλου που διαμορφώθηκε από την ίδια
πλοιοκτήτρια εταιρεία την προηγούμενη θερινή περίοδο
(01/4 μέχρι 31/10), μη υπολογιζομένων των προσφορών
και εκπτώσεων.
7. Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που εμπί−
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 οφείλουν να
ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝΑΝΠ/ΔΘΣ–ΔΠΝΤ),
καθώς και τις οικείες Λιμενικές Αρχές, εντός τριών ημερών
από ενάρξεως ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευ−
ση – προορισμό – οικονομική θέση − κατηγορία οχημάτων)
και οποιασδήποτε μεταβολής τους (μείωση, αύξηση) και
διαφοροποίησής τους (εκπτώσεις, προσφορές).
8. Η ισχύς της παρούσης δύναται ν’ αναστέλλεται με−
ρικώς ή ολικώς, με Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον υπάρ−
χουν ενδείξεις εναρμονισμένης πρακτικής, από υπό−
χρεες για την εφαρμογή της παρούσης πλοιοκτήτριες
εταιρείες ή πλοιοκτήτες, η οποία οδηγεί σε υπέρμετρη
αύξηση των τιμών των ναύλων και σε κάθε περίπτωση
βλάπτει το κοινωνικό συμφέρον. Η αναστολή ισχύει μέ−
χρις έκδοσης οριστικής απαλλακτικής Απόφασης από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην οποία παράλληλα
παραπέμπεται άμεσα οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση.
Σε περίπτωση αναστολής ισχύος της παρούσης από−
φασης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα της Κ.Υ.Α. αριθ.
3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄ 718).
9. Στους παραβάτες των αναφερομένων στη παρούσα,
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το άρθρο
ενδέκατο του ν. 2932/2001.
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10. Με την παρούσα καταργούνται οι αριθ. 3323.1
/01/06/3.5.2006 (Β΄ 556), 3323.1/04/06/30.6.2006 (Β΄ 913)
και 3323.1/06/06/11.8.2006 (Β΄ 1332) Κοινές Αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τ’ αναφερόμενα στην
Κ.Υ.Α. αριθ. 3323.1/01/05/26.5.2005 (Β΄ 718), όπως ισχύει.
11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/1587
(7)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφασης του Κοινο−
τικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας, που αφορά
ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 66/2007 απόφασης
ως προς το ποσό αμοιβής εγκεκριμένων συμβάσε−
ων έργου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004)
4. Την υπ’ αριθμ. 66/2007 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας, σχετικά με την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση έργου.
5. Την από 8.5.2007 βεβαίωση του δικηγόρου Τσαλικί−
δου Εμμανουήλ, σύμφωνα με την οποία οι αιτούμενες
συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν
υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
6. Την υπ’ αριθμ. 12747/25.6.2007 εισηγητική έκθεση
του Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.
7. Το με αριθμ.οικ.68822/6.12.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
με το οποίο μας έκανε γνωστή την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Ε
ΓΚΡ.1/530/19857/12.11.2007 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 και την υπ’ αριθμ.
64285/6.12.2007 κατανομή του Υφυπουργού Εσωτερικών,
σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για
τους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας
8. Την υπ’ αριθμ. οικ.23911/13.12.2007 απόφαση του Γ.Γ.
Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση πρόσλη−
ψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση έργου.
9. Την υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμ−
βουλίου Παλαιάς Φώκαιας σχετικά με την ορθή επανάλη−
ψη της αριθμ.66/07 απόφασης, ως προς το ποσό αμοιβής
της εγκεκριμένης συμβάσεως έργου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Κοι−
νοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας, σχετικά με την
ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 66/2007 απόφασης ως
προς το ποσό αμοιβής της μίας (1) εγκεκριμένης συμβά−
σεως έργου, διότι, σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό
που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 66/2007 απόφαση αφο−
ρά δαπάνη που αντιστοιχεί για το έτος 2007 και όχι τη
συνολική αμοιβή.
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Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ.23911/13.12.2007 από−
φαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, ως προς το ποσό
αμοιβής μίας (1) εγκεκριμένης συμβάσεως έργου, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας και συγκεκριμένα:
Ένας (1) ΔΕ Χειριστής Η/Υ από το ποσό 7.000,00 € στο
ποσό 22.500,00 €.
Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω συμβάσεως
έργου θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α.00−6031.001 του
προϋπολογισμού της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η αρχική απόφαση
του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γέρακας, 28 Ιανουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 11651/1509
(8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4533/28.7.2004 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
περί καθορισμού ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας
μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρετούντων στη Ν.Α. Κο−
ζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 και του π.δ. 51/1987
(ΦΕΚ 26 Α΄) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας
για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της
Περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 2685/1999,
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25,
παρ. 6 του ν. 2738/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. 4533/28.7.2004 απόφασή μας περί
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, όπως συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το υπ’ αριθμ. 216/4.2.2008 έγγραφο της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η συμπλή−
ρωση της υπ’ αριθμ. 4533/28.7.2004 απόφασης μας περί
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 4533/28.7.2004 από−
φασή μας και καθορίζουμε το ανώτατο όριο, των επι−
τρεπόμενων, κατά το τρέχον έτος 2008 και εφεξής,
μετακινήσεων εκτός έδρας, των υπηρετούντων με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης ως εξής:
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Αριθμ. Κλάδος
Υπαλλ. Ειδικότητα

Δ/νση
Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ανώτατο όριο
Επιτρεπομένων
Ημερών

Σύνολο

ΔΕ Δ/κού −
120
120
Λ/κού
ΔΕ
Δακτυλογράφων
120
240
2
− Στενογράφων
ΔΕ Δομικών
1
120
120
Έργων
Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις
θα ανέλθει στο ποσό των 4.700,00 ευρώ περίπου και
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κοζάνης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4533/28.7.2004 από−
φασή μας όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
1

Κοζάνη, 11 Φεβρουαρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 7053/387
(9)
Σύσταση θέσης ελεγκτού ιατρού για έλεγχο των ασθε−
νούντων υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
263/23.11.2007/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρ−
χών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 «Εκ−
συγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δη−
μόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και
άλλες συναφείς διατάξεις, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη σύσταση, στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας μίας (1) θέσης ελεγκτή ιατρού, ειδικότητας
παθολόγου ή γενικής ιατρικής, με θητεία τριών ετών,
η οποία μπορεί να ανανεώνεται, για τον έλεγχο των
κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα ασκείται καθημερινά,
έστω και δειγματοληπτικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 12 Μαρτίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

Αριθμ. 21820/2781
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4379/3.8.2004 απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας περί καθορισμού ανώτατου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στη Ν.Α. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτι−
κής Μακεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 και του π.δ. 51/1987
(ΦΕΚ 26 Α΄) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας
για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της
Περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 2685/1999,
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25,
παρ. 6 του ν. 2738/1999.
4. Την υπ’ αριθμ. 4379/3.8.2004 απόφαση μας περί
καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.
5. Το υπ’ αριθμ. 813/5.3.2008 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με το οποίο ζητείται
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4379/3.8.2004 απόφασής
μας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4379/3.8.2004 απόφασή
μας και καθορίζουμε το ανώτατο όριο, των επιτρεπόμε−
νων, κατά το τρέχον έτος 2008 και εφεξής, μετακινήσεων
εκτός έδρας, των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κλάδος − Ειδικότητα

Ανώτατο Όριο
Επιτρεπόμενων
Ημερών

Κτηνιατρικής

ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού

90

Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινή−
σεις θα ανέλθει στα 900,00 ευρώ και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΟΣΔΕ−Εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κε−
φαλαίου της χώρας−Μέτρο 5.1 Ηλεκτρονική Σήμανση
των αιγ/των) που εντάσσονται στον Προϋπολογισμό
της ΝΑ. Καστοριάς.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4379/3.8.2004 από−
φασή μας όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6617

(11)

(12)

Xoρήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Χoρήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού στη ΣΑΙΠΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−

Λειτουργού στη ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΑΠΟ−

ΝΟΥ.

ΣΤΟΛΟΥ.

Με την υπ’ αριθμ. 2066/3.3.2008 απόφαση του Νομάρ−

Με την υπ’ αριθμ. 1741/3.3.2008 απόφαση του Νομάρχη

χη Αθηνών χορηγείται στη ΣΑΙΠΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝ−

Αθηνών, χορηγείται στη ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού.

Λειτουργού.
Ο Νομάρχης

Ο Νομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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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

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

*02005302603080008*

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

