
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 300
26 Φεβρουαρίου 2008

3665

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς Αερο−

λιμένα Αθηνών. ................................................................................. 1
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρι−

κής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης ερ−
γασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας για το Α΄ εξάμηνο του 2008. ... 2

Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των 
υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το 
Α΄ εξαμήνου 2008. ......................................................................... 3

Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. Ν. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α΄ εξαμήνου 2008. ............................................... 4

Λύση Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕ−
ΜΙΔΟΣ− Δ.Ε.Α.Δ.Α.»......................................................................... 5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 102435/ 

67047/13.12.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών. .................................................................................................. 6

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.79679/ 
66470/13.12.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσω−
τερικών. .................................................................................................. 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ. 2456 (1)
  Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς 

Αερολιμένα Αθηνών.

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

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α» 154) σε συνδυασμό με το 
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βι−

ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 «Περί διορισμού 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).

4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του νόμου ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
309/2005) και ιδίως του άρθρου 29 αυτού.

6. Τις διατάξεις του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202 /1995).
7. Το από 23.11.2006 έγγραφο της εταιρείας «Διεθνής Αε−

ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.» με αρ. πρωτ. OL/POASM−106801 
(ΡΑΕ/Ι−43596/24.11.2006) με θέμα «Πρόταση για τον προσδιο−
ρισμό των συντελεστών απωλειών Δικτύου ΔΑΑ, των ιδίων 
καταναλώσεων ρεύματος του ΔΑΑ και του προσδιορισμού 
των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης Δικτύου ΔΑΑ».

8. Το από 19.1.2007 έγγραφο της εταιρείας «Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» με αρ. πρωτ. OL/POASM−
109998 (ΡΑΕ/Ι−45335/24.1.2007) με θέμα «Πρόταση για 
τον προσδιορισμό των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης 
Δικτύου ΔΑΑ». Χ

9. Το από 15.12.2006 έγγραφο της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Ο−15543, με θέμα «Προσδιορισμός των μοναδιαίων χρε−
ώσεων χρήσης δικτύου ΔΑΑ».

10. Την υπ’ αριθμ. 172/2007 απόφαση της ΡΑΕ από 
24.5.2007 με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απω−
λειών Δικτύου ΔΑΑ».

11. Την υπ’ αριθμ. 567/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με 
θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς Αε−
ρολιμένα Αθηνών».

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ. 1.10/1990/19957/31.12.2007 
Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 15/Β/14.1.2008).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Στο πλαίσιο των διατάξεων κατά το άρθρο 29 πα−

ράγραφος 3 του ν. 3426/2005 και κατά το άρθρο 29 
παράγραφος 1 του ν. 2773/1999, ως εξής:

1. Οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου κόστους του δικτύου 
μέσης τάσης ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο χρη−
σιμοποιείται για την τροφοδότηση του Δικτύου ΔΑΑ, 
καθορίζονται βάσει των αντίστοιχων μοναδιαίων χρε−
ώσεων χρήσης του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. προσαυξανό−
μενων κατά 30% (τριάντα τοις εκατό).
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2. Οι ως άνω μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του Δικτύου 
ΔΑΑ, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως όταν αναπροσαρ−
μόζονται οι χρεώσεις χρήσης του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο δεύτερο
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, 4 Φεβρουαρίου 2008

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

F
      Αριθμ. 8147/772 (2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρι−

κής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης εργα−
σίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για το Α΄ εξάμηνο του 2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−

προσαρμογή συντάξεων, συνταξιούχων του Δημοσίου 
κ.λ.π. (ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998).

4. Την υπ’ αριθμ. εγκ 2/12540/0022/23.3.2007 του Γ.Λ.Κ.
5. Τις διατάξεις του ν. 2639/2.9.1998 και το π.δ. 136/1999 

«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)».

6. Την διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος 5.α του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−20013.»

7. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και στον ΚΑΕ 0511: 585.000 € περίπου του φορέα 120 
του προϋπολογισμού μας έτους 2008 στον οποίο έχει 
εγκριθεί πίστωση ύψους 1.180.000 €.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του
Σ.ΕΠ.Ε για:

α) Διενέργεια ελέγχου στους τόπους εργασίας για 
την εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας.

β) Επίλυση Εργατικών διαφορών
γ) Τη θεώρηση Πινάκων Προσωπικού και την αρχειο−

θέτησή τους, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 360 ωρών 

για 300 υπαλλήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το 
έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο παρ. 7 της 
απόφασης για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008 (1.1.2008 
− 30.6.2008). Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπο−
ρεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή 
αύξηση του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς 
όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 
108.000 ώρες.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες 
από 15:00 μέχρι 20:00 Υπεύθυνος για την παρακολούθη−
ση ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και 
Τεχνικής Στήριξης του Σ.ΕΠ.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει 

την πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση 
του αντίστοιχου έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ − ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
      Αριθμ. 8145/771 (3)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των 

υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώμα−
τος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Α΄ εξα−
μήνου 2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−

προσαρμογή συντάξεων, συνταξιούχων του Δημοσίου 
κ.λ.π.» (ΦΕΚ 57/Α/18.3.1998).

4. Την υπ’ αριθμ. εγκ 2/12540/0022/23.3.2007 του 
Γ.Λ.Κ.

5. Τις διατάξεις του ν. 2639/2.9.1998 και το π.δ. 136/1999 
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)».

6. Την διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος 5.α του 
ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007).

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−20013.»

7. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και στον ΚΑΕ 0512 440.000 € περίπου του φορέα 120 
του προϋπολογισμού μας έτους 2008 στον οποίο έχει 
εγκριθεί πίστωση ύψους 1.200.000 €.

8. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων 
εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ−
σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη−
ριότητας λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις 
ημέρες της εβδομάδος όπως Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, 
Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας, Μεταφορικά Μέσα κ.λ.π 
προς διαπίστωση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων 
της Εργατικής Νομοθεσίας.

Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες 96 ωρών για 650 υπαλλήλους που 
υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σώματος Επιθε−
ώρησης Εργασίας για τους λόγους που αναφέρονται 
στο προοίμιο παρ. 7 της απόφασης για το Α’ εξάμηνο 
του έτους 2008 (1.1.2008 − 30.6.2008 ). Ο ανωτέρω αριθ−
μός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με 
αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών ανά 
υπάλληλο χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ωρών 
να υπερβεί τις 62.400 ώρες.

Η εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες από 08:30 
μέχρι 17:30 στο Σ.Ε.Π.Ε.. Υπεύθυνος για την παρακολού−
θηση ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής 
και Τεχνικής Στήριξης του Σ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα βεβαι−
ώνει την πραγματοποίηση της άνω απασχόλησης και 
την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ − ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
      Aριθμ. 5118.01/2008 (4)

Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ.
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α΄ εξαμήνου 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» β) του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 
231 Α΄) «Συγχώνευση Υπουργείων».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Το υπ’ αριθμ. 13/8.1.2008 έγγραφο του Λ.Τ. Ν. ΛΑ−
ΣΙΘΙΟΥ.

4. Την υπ’ αριθμ. 76/2007 Πράξη της Λιμενικής Επιτρο−
πής Λ.Τ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας επτακοσίων είκοσι (720) ωρών 
συνολικά, με αμοιβή, για τους δύο (02) υπηρετούντες 
υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, όπου 
υπηρετούν συνολικά τρεις (03) υπάλληλοι, για την αντι−
μετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το Α’ 
εξάμηνο 2008 και ειδικότερα:

• Έλεγχος αριθμού διακινουμένων επιβατών − οχημά−
των και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων.

• Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος παραλιακών 
χώρων και είσπραξη τελών.

• Έλεγχος και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται 
στις λιμενικές εγκαταστάσεις δικαιοδοσίας Ταμείου.

• Είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ.
• Καθαρισμός, επίβλεψη, διαφύλαξη χερσαίων και θα−

λασσίων χώρων, δικαιοδοσίας του Λ.Τ.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την 
ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ΕΥΡΩ 
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ. 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ έτους 2008 στον οποίο υπάρχει σχετική 
εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261. Υπεύθυνος για 
την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του 
Λ.Τ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2008

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

 Αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./495 (5)
Λύση Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «ΔΗ−

ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙ−
ΔΟΣ− Δ.Ε.Α.Δ.Α.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

καθώς και την εγκύκλιο 16 (α.π. οικ. 10819/22.2.2007) του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
107/30.5.1997).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

4) Την υπ’ αριθμ. 279/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αρτέμιδος η οποία ελήφθη ομόφωνα, 
αποφασίζουμε:

Τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου 
Αρτέμιδος (ΔΕΑΔΑ).

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο.

Ακροτελεύτια διάταξη − Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αρτέμιδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 18 Ιανουαρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

   Στην υπ’ αριθμ. Φ. 102435/67047/13.12.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, n οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2497/31.12.2007 (τ.Β΄), διορθώνεται το μέρος β) 
του θέματος που αφορά την KAPPA ΑΜΑΛΙΑ από το 
εσφαλμένο: «β) KAPPA ΑΜΑΛΙΑΣ συζ». ΓΙΑΝΝΗ»

στο ορθό: «β) KAPPA ΑΜΑΛΙΑΣ του ΓΙΑΝΝΗ».

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης

Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ
F

(7)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.79679/66470/13.12.2007 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2452/31.12.2007 (τ.Β΄), διορθώνεται το κύριο όνομα 
της ΚΟΝΤΑΞΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ από το εσφαλμένο «ΠΕΡ−
ΣΕΦΩΝΗ» στο ορθό «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ».

  Με εντολή Υφυπουργού
 Ο Τμηματάρχης

Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ  



3668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02003002602080004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 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.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
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