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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 155344 (1)
  Συμπληρωματικά αναγκαία μέτρα εφαρμογής του Κα−

νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών 
(L. 229/1) και τροποποίηση του Π.Δ. 296/1997 (Α΄ 212). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παράγραφοι 2α και 8 του Ν.Δ. 185/73 

«περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας» (Α΄ 262) 

όπως οι παράγραφοι αυτοί προστέθηκαν με τις πα−
ραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 34 του 
Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν.1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ. 
1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 
του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «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» και του άρθρου 3 
του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 198).

δ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών» (Ε.Ε. Αρ. L. 229, 
σελ. 1 της 13.07.2009).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

στ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και των εκτελεστικών αυτού προ−
εδρικών διαταγμάτων.

2. Την αριθμ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαρία−Ελένη 
Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».

3. Το από 10.12.2010 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης 
Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:



14388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου (E.E. Αρ. L. 229 της 13ης Ιουλίου 
2009, σελ. 1), «για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
ζωοτροφών».

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 767/2009 ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Η Διεύθυνση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής (Δ.Ε.Ζ.Π.) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Υπ.Α.Α.Τ.) ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή,

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ζωοτροφών των 
οικείων Περιφερειών και τα Εργαστήρια Ελέγχου Κυ−
κλοφορίας Ζωοτροφών του Υπ.Α.Α.Τ, ως Περιφερειακές 
Αρμόδιες Αρχές.

2. Αρμόδια Αρχή για την τελική αξιολόγηση της αλή−
θειας του περιεχομένου των ισχυρισμών, που προβάλλο−
νται στην επισήμανση των ζωοτροφών, είναι η Δ.Ε.Ζ.Π.

Άρθρο 3
Έλεγχοι

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 767/2009 γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 882/2004 και την Κ.Υ.Α. 323306/2007 (Β΄, 
1881/14.9.2007) περί «Καθορισμού των αναγκαίων συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανο−
νισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επί−
σημους ελέγχους στις ζωοτροφές».

Άρθρο 4
Ζωοτροφές για επιστημονικούς 

ή πειραματικούς σκοπούς

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και τη χρήση των προσθέτων υλών, 
η επισήμανση ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα 
που διατηρούνται για επιστημονικούς ή πειραματικούς 
σκοπούς περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πλη−
ροφορίες:

α) την κατηγορία της ζωοτροφής,
β) την έκφραση «Προοριζόμενη μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς»,
γ) το είδος ή τα είδη των ζώων για τα οποία προο−

ρίζεται,
δ) τα στοιχεία του υπευθύνου για την επισήμανση των 

ζωοτροφών (εταιρική επωνυμία, έδρα και διεύθυνση, 
στοιχεία επικοινωνίας, όνομα υπευθύνου επιχείρησης),

ε) τα στοιχεία του φορέα ή της επιχείρησης που πραγ−
ματοποιεί την επιστημονική έρευνα (επωνυμία φορέα 
ή εταιρική επωνυμία, έδρα και διεύθυνση, στοιχεία επι−
κοινωνίας, όνομα υπευθύνου ερευνητικού προγράμμα−
τος),

στ) την ημερομηνία παρασκευής και τη διάρκεια απο−
θήκευσης,

ζ) τον κωδικό παρτίδας.
Οι παραγωγοί − παρασκευαστές και οι ενδιάμεσοι−

διακινητές των ζωοτροφών αυτών υποχρεούνται να 
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εκείνα έγγραφα (δελτίο 
παραγγελίας, σύμβαση πειράματος, στοιχεία φορέα 
υλοποίησης κ.λπ.) που αποδεικνύουν ότι πράγματι η 
ζωοτροφή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή 
ζώων που προορίζονται για επιστημονικούς ή πειρα−
ματικούς σκοπούς.

Άρθρο 5
Μέγιστη περιεκτικότητα προσθέτων υλών

Συμπληρωματικές ζωοτροφές που περιέχουν πρόσθε−
τες ύλες (με εξαίρεση τα κοκκιδιοστατικά και ιστομο−
νοστατικά) για τις οποίες έχει ορισθεί μέγιστη περιε−
κτικότητα στις πλήρεις ζωοτροφές, ενσωματώνονται σε 
σύνθετες ζωοτροφές σε ποσοστό τουλάχιστο 1%.

Οι πιο πάνω συμπληρωματικές ζωοτροφές εκτός από 
την ένδειξη «συμπληρωματική ζωοτροφή» ή «ανόργανη 
ζωοτροφή» μπορούν διευκρινιστικά να φέρουν στην ετι−
κέτα και την ένδειξη «ισορροπιστής» ή «συμπύκνωμα» 
κατά περίπτωση.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 
767/2009 και της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφα−
σης, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, 
κατά περίπτωση, που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 
14α αντίστοιχα του Ν.Δ. 185/1973 «περί μέτρων βελτιώ−
σεως της κτηνοτροφίας» (Α΄ 262), όπως τροποποιήθη−
καν από τα άρθρα 36 του Ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και 34 
παράγραφοι 5 και 6 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135). Για τις 
λοιπές παραβάσεις του Κανονισμού αυτού επιβάλλονται 
οι κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις:

1. Πρόστιμο δύο (2.000) έως δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ στους παραβάτες που θέτουν σε κυ−
κλοφορία ζωοτροφές των οποίων η επισήμανση και η 
παρουσίαση παραπλανά το χρήστη των ζωοτροφών. 
Στους ενδιάμεσους των προϊόντων αυτών επιβάλλεται 
πρόστιμο τριακοσίων (300) έως δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ.

2. Πρόστιμο χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ στους παραβάτες που θέτουν σε κυκλοφορία ζω−
οτροφές των οποίων η επισήµανση δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγµατική τους κατάσταση.

3. Πρόστιμο τριακοσίων (300) έως χιλίων (1.000) ευρώ 
σε ενδιάμεσους που διακινούν ζωοτροφές χωρίς την 
απαιτούμενη επισήμανση ή όταν η επισήμανσή τους δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματική τους κατάσταση.

4. Πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία ζωοτρο−
φές που στην επισήμανση αναφέρουν ισχυρισμούς που 
δεν είναι αντικειμενικοί, επαληθεύσιμοι από τις αρμόδιες 
αρχές και κατανοητοί από τον χρήστη των ζωοτροφών. 
Στους ενδιάμεσους των προϊόντων αυτών επιβάλλεται 
πρόστιμο τριακοσίων (300) έως δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ.

5. Πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία στην ελ−
ληνική αγορά ζωοτροφές που προορίζονται για ιδιαίτε−
ρους διατροφικούς σκοπούς και δεν πληρούν τις σχετι−
κές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στους ενδιάμεσους των 
προϊόντων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) 
έως τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
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6. Πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) έως δέκα χιλιά−
δων (10.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία στην 
ελληνική αγορά ζωοτροφές που περιέχουν πρόσθετες 
ύλες σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το εκατοντα−
πλάσιο της ανώτατης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης 
στην πλήρη ζωοτροφή. Πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) 
έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σε όποιον θέτει σε 
κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πρώτες ύλες ζωοτρο−
φών και συμπληρωματικές ζωοτροφές, με συγκέντρωση 
κοκκιδιοστατικού και ιστομονοστατικού που υπερβαίνει 
το πενταπλάσιο της ανώτατης επιτρεπόμενης συγκέ−
ντρωσης στην πλήρη ζωοτροφή. Στους ενδιάμεσους των 
προϊόντων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) 
έως τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

7. Πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ στους παραβάτες που θέτουν σε κυκλο−
φορία ζωοτροφές χύμα ή σε μη σφραγισμένες συσκευ−
ασίες ή περιέκτες, πλην των περιπτώσεων που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 767/2009. 
Στους ενδιάμεσους των προϊόντων αυτών επιβάλλεται 
πρόστιμο πεντακοσίων (500) έως δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ.

Για τα κριτήρια επιμέτρησης, τον τρόπο επιβολής των 
ανωτέρω κυρώσεων και την είσπραξή τους εφαρμόζο−
νται οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 14α του Ν.Δ. 
185/1973 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Σε περίπτωση που κατά τον επίσημο έλεγχο δια−
πιστώνονται μικρές αποκλίσεις στην εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) 767/2009 και της παρούσας και δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ζωοτροφών και η 
προστασία της υγείας των ζώων, των ανθρώπων και 
του περιβάλλοντος, επιβάλλεται από τα διατεταγμένα 
όργανα ελέγχου έγγραφη σύσταση διορθωτικών μέτρων 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και 
ορίζεται κατάλληλη προθεσμία συμμόρφωσης, μετά 
την πάροδο της οποίας διενεργείται επανέλεγχος. Οι 
διενεργούντες τον επίσημο έλεγχο ενημερώνουν τη 
Δ.Ε.Ζ.Π. για τις εν λόγω περιπτώσεις. Μη συμμόρφωση 
προς τις συστάσεις διορθωτικών μέτρων επισύρει πρό−
στιμο βάσει των ανωτέρω. 

Άρθρο 7
Τροποποίηση του Π.Δ. 296/1997

Το Π.Δ. 296/1997 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο τίτλος του Π.Δ. 296/1997 (Α΄ 212), όπως αντικατα−

στάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. 289706/2008 (Β΄ 1690), αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

«Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής».

2. Το Άρθρο 1 του Π.Δ. 296/1997 (Α΄ 212), όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. 289706/2008 (Β΄ 1690), αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1
Σκοπός

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα θεσπίζονται διατά−
ξεις, οι οποίες καθορίζουν τους όρους κυκλοφορίας και 
εμπορίας των ζωοτροφών με τις οποίες επιδιώκονται 
στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία:

2008/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008 για 
την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων, για τις οποίες 
προορίζονται οι ζωοτροφές, με τις οποίες επιδιώκονται 
στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (Ε.Ε. Αρ. L62 της 6.3.2008, 
σελ. 9).»

3. Το άρθρ. 2 του Π.Δ. 296/1997 αντικαθίσταται από το 
παρακάτω κείμενο:

«Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/38/ΕΚ)

Επιτρέπεται η εμπορία ζωοτροφών με τις οποίες 
επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής εφόσον οι 
χρήσεις για τις οποίες προορίζονται περιλαμβάνονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος I του παρόντος και 
εφόσον πληρούν τους λοιπούς όρους που θεσπίζονται 
στο εν λόγω παράρτημα Ι (μέρος Α και Β).»

Άρθρο 8
Κατάργηση

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης καταργούνται το Π.Δ. 105/1986 (Α΄ 
39/07.04.1986), το Π.Δ. 340/2001 (Α΄ 229/11.10.2001), τα άρ−
θρα 3 έως 11 του Π.Δ. 296/1997 (Α΄ 212/15.10.1997), η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 228652/2002 (Β΄ 242, 01.03.2002) 
και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 322792/2001 (Β΄ 
875/09.07.2001), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
όπου δε γίνεται αναφορά σε αυτά νοούνται οι διατάξεις 
του υπό εκτέλεση παρόντος κανονισμού (ΕΚ) και της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση αρχίζει να 
ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΝΗ−ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

F
        Αριθμ. 646 (2)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργα−
σίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2011, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτην/
κής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Αγροτικών 
Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παραγ. 7 του Ν.2738/99, βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση 
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό 
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
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το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας σύμφωνα με την αριθμ. 6/03−01−2011 (ΦΕΚ 
66/28−01−2011τ.Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσα−
λίας 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, βάσει των 
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
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. 10891/31−7−2007 (ΦΕΚ 1783/6−9−2007, τ.Β΄) 
απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες».

8. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισμού εξόδων έτους 2011 της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας, θα εγγραφούν πιστώσεις ύψους 35.000 ευρώ και 
45.000 ευρώ αντίστοιχα, για την κάλυψη της δαπάνης 
που προκαλείται από αυτήν την απόφαση ανέρχεται 
στο ποσό των 80.000 ευρώ περίπου.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/1998.
10. Το γεγονός ότι κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 

2011, το προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό είναι 19 
Κτηνίατροι 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 40 ώρες ο καθένας, καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων 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, δέκα 
εννέα (19) υπαλλήλων για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011, 
λόγω κάλυψης των αυξημένων 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 για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 και μέχρι 
9.300 ώρες συνολικά για δέκα εννέα Κτηνιάτρους (19) 
που υπηρετούν στην Δ/νση Κτην/κής και στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με σαράντα (40) ώρες τον 

μήνα για έξι (6) μήνες = 19X40X6 = 4560 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για έξι (6) μήνες = 19X16X6 = 1824 ώρες
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
Δεκαεννέα (19) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για έξι (6) μήνες = 19X16X6= 1824 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 2011.

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 ισχύει (1) μήνα πριν τη δημοσίευση 
της στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 2 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
          Αριθμ. 4659 (3)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού και 

Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργα−
νισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(325η Συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 2688/1999 

«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εται−
ρίες» (ΦΕΚ 40/Α/1.3.1999), όπως συμπληρώθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 
Ν.3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 
(ΦΕΚ153/Α/19.6.2003).

β) Το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο αρχικά εν−
σωματώθηκε στο Άρθρο όγδοο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/Α/1.3.1999), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικο−
ποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετό−
χων της Εταιρίας της 28ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ 1191/11−2−11 
υπηρεσιακή πρόταση.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005), 
αποφασίζει: 

Α.  Εγκρίνει τις παρακάτω αναπροσαρμογές και τροπο−
ποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρε−
σιών της ΟΛΘ ΑΕ (ΦΕΚ 390 τ. Β/21−3−07), όπως ισχύει:

«10ο Τιμολόγιο Προσαρτημάτων
Αντικατάσταση της §1.6. ως ακολούθως:
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1.6. Για πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού και καθαριότητας σε 
γραφεία εντός κτηρίου ΣΕΜΠΟ ή σε 
γραφείο περιβόλου ΣΕΜΠΟ ή σε διακριτό 
χώρο έως 25 m2»

€ 51,50
πλέον ΦΠΑ

Β. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2011
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
F

    Αριθμ. 4675 (4)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του 2ου Τιμολογί−

ου Προσαρτημάτων του Κανονισμού και Τιμολογίων 
Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμέ−
νος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(327η Συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου του Ν. 2688/1999 

«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Ορ−
γανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» 
(ΦΕΚ 40/Α/1.3.1999), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.3153/2003 «Ναυτι−
κή επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 153/Α/ 19.6.2003).

β) Το καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο αρχικά εν−
σωματώθηκε στο Άρθρο όγδοο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 
40/Α/1.3.1999), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικο−
ποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετό−
χων της Εταιρίας της 28ης Αυγούστου 2002, εγκρίθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΛΘ ΑΕ 1927/9−3−11 
υπηρεσιακή πρόταση.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005), 
αποφασίζει: 

Α. Εγκρίνει τις παρακάτω αναπροσαρμογές και τρο−
ποποιήσεις του 2ου Τιμολογίου Προσαρτημάτων του 
Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. (ΦΕΚ 390 τ. Β/21−3−07), όπως ισχύει:

«2ο Τιμολόγιο Προσαρτημάτων
Δικαιωμάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων της ΟΛΘ ΑΕ

1) Πετρελαιοειδή απόβλητα και απορρίμματα
1.1. Εμπορικά Φορτηγά Πλοία, Δεξαμενόπλοια, Κρουαζιε−

ρόπλοια, Ρυμουλκά με σημαία τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε.

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ

Κ.Ο.Χ*. 
(Gross Tonnage) Δικαίωμα

1 έως 4.999 220 €

5.000 έως 9.999 440 €

10.000 έως 19.999 660 €

20.000 έως 29.999 880 €

30.000 και άνω 1100 €

*Κ.Ο.Χ.: Κόροι Ολικής Χωρητικότητας

Κάθε πλοίο της παραγράφου αυτής που καταπλέει 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, υποχρεούται στην κατα−
βολή παγίου τέλους ανεξάρτητα εάν παραδώσει πετρε−
λαιοειδή απόβλητα ή/και απορρίμματα ή όχι.

1.2. Απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους 
αυτού:

1.2.1. τα πολεμικά ή βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία 
που ανήκουν ή τα εκμεταλλεύεται το Ελληνικό κράτος 
και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για 
κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγρα−
φος 1α της ΚΥΑ 8111.1/41/09 – ΦΕΚ 412/Β/6−3−09),

1.2.2. τα πλοία που λαμβάνουν εξαίρεση σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 
– ΦΕΚ 412/Β/6−3−09 και τις σχετικές διατάξεις,

1.2.3. καθώς και όσες περιπτώσεις αναφέρονται στη 
συνέχεια.

1.3 Στο πάγιο τέλος περιλαμβάνεται:
1.3.1. η παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων ως 7 

κυβικά μέτρα και χρόνο παράδοσης μέχρι 2 ώρες. Κάθε 
επιπλέον κυβικό μέτρο θα χρεώνεται με 59 € και κάθε 
επιπλέον ώρα, επίσης με 59 €.

1.3.2. η παραλαβή απορριμμάτων ως 5 κυβικά μέτρα και 
χρόνο παράδοσης μέχρι 1 ώρα. Κάθε επιπλέον κυβικό 
μέτρο θα χρεώνεται με 59 € και κάθε επιπλέον ώρα, 
επίσης με 59 €. 

1.4. Κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, σε 
περίπτωση παράδοσης απορριμμάτων πέραν της μιας 
φοράς, η χρέωση θα είναι η ακόλουθη:

1.4.1. Εφόσον το πλοίο είναι στη ράδα 117 € ελάχιστη 
χρέωση για παράδοση μέχρι 2 κυβικά μέτρα. Κάθε επι−
πλέον κυβικό μέτρο θα χρεώνεται με 59 €.

1.4.2. Εφόσον το πλοίο είναι στο κρηπίδωμα, 59 € για 
κάθε κυβικό μέτρο (ελάχιστη χρέωση 59 €). 

1.5. Για τα Επιβατικά πλοία η χρέωση θα γίνεται ως 
εξής:

Πάγιο τέλος παραλαβής απορριμμάτων 159 € ανά 
άφιξη. Στο πάγιο τέλος περιλαμβάνεται η παραλαβή 
απορριμμάτων έως 5 κυβικά μέτρα. Κάθε επιπλέον κυ−
βικό μέτρο θα χρεώνεται με 59 €. 

Στην περίπτωση που παραδώσει πετρελαιοειδή από−
βλητα και απορρίμματα ισχύουν οι ανωτέρω χρεώσεις 
του πίνακα «ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ» σύμφωνα με τους Κ.Ο.Χ. 
του πλοίου. 

Για κάθε μια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, εάν 
τα στερεά απορρίμματα είναι διαχωρισμένα, τότε επί 
των παραπάνω τιμών θα ισχύει έκπτωση 10%. 

1.6. Για τα Υδροπτέρυγα, η χρέωση θα γίνεται ως 
εξής:

Στην περίπτωση που παραδώσει πετρελαιοειδή από−
βλητα και απορρίμματα ισχύουν οι ανωτέρω χρεώσεις 
του πίνακα «ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ» σύμφωνα με τους Κ.Ο.Χ. του 
πλοίου. Στην περίπτωση που παραδώσει μόνο απορρίμ−
ματα θα χρεώνεται με 95,5 €.

1.7. Για τα Αλιευτικά Σκάφη και τα Σκάφη Αναψυχής, 
με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, η χρέωση 
θα γίνεται ως εξής: 

1.7.1. Για παράδοση υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων 
σε σταθερή δεξαμενή εντός του λιμένα:

Ελλιμενιζόμενα: 40 €/μήνα
Μη ελλιμενιζόμενα (διερχόμενα): 20 €/άφιξη
1.7.2. Για παράδοση σε βυτιοφόρο όχημα − υγρών πε−

τρελαιοειδών αποβλήτων:
Για παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων ως 7 κυβικά 
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μέτρα και χρόνο παράδοσης μέχρι 2 ώρες, η χρέωση 
είναι 220 €. Κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο και κάθε επι−
πλέον ώρα παράδοσης θα χρεώνεται με 59 €. Στην προ−
κειμένη περίπτωση (παράδοση σε βυτιοφόρο όχημα) θα 
αφαιρείται το σταθερό τέλος (40€ για ελλιμενιζόμενα 
και 20 € για μη ελλιμενιζόμενα).

1.7.3. Πάγιο τέλος ευκολίας υποδοχής απορριμμά−
των:

Ελλιμενιζόμενα: 40 €/μήνα
Μη ελλιμενιζόμενα (διερχόμενα): 20 €/άφιξη.
1.8. Τα Ρυμουλκά με σημαία χώρας της Ε.Ε., τα Δεξα−

μενόπλοια Εφοδιασμού πλοίων και τα Υδροφόρα, θα 
καταβάλουν πάγιο τέλος 57,5 €/μήνα, το οποίο θα πε−
ριλαμβάνει την παραλαβή ποσότητας 3 κυβικών μέτρων 
απορριμμάτων και 7 κυβικών μέτρων πετρελαιοειδών 
καταλοίπων. Κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο θα χρεώνεται 
με 59 €.

1.9. Οι Επιβατικές και Φορτηγίδες Λάντζες θα καταβά−
λουν πάγιο τέλος 103,5 €/εξάμηνο, με την προϋπόθεση 
ότι θα παραδίδουν με ίδια μέσα τα απορρίμματα και 
τα πετρελαιοειδή απόβλητα σε δεξαμενές του αναδό−
χου, που θα τοποθετηθούν στον παραχωρηθέντα στον 
ανάδοχο χώρο.

2) Λύματα – Βοθρολύματα
Για παραλαβές λυμάτων με βυτιοφόρο αυτοκίνητο 

καθορίζεται ενιαία τιμή για όλα τα πλοία, σύμφωνα με 
τα ακόλουθα:

2.1. Τιμή κατ’ αποκοπή για παραλαβή ποσότητας μέχρι 
15 κυβικών μέτρων και απασχόληση του συλλεκτικού 
μέσου για 2 ώρες: 402,5 €.

2.2. Κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο (πέραν των 15 κυβικών 
μέτρων) χρεώνεται με 34,5 €, ενώ κάθε πρόσθετη ώρα 
απασχόλησης (πέραν των 2 ωρών) χρεώνεται με 115 €.

Η παράδοση των λυμάτων γίνεται με τα μέσα του πα−
ραδίδοντος πλοίου, εκτός των εύκαμπτων σωληνώσεων 
που θα παρέχονται από τα συλλεκτικά μέσα.

3) Προσαυξήσεις
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν στο ακόλουθο ωράριο:
− Δευτέρα από 06:00 έως Σάββατο 15:00,
ενώ από Σάββατο 15:00 έως Δευτέρα 06:00, καθώς και 

τις επίσημες αργίες από 06:00 της ιδίας ημέρας έως 
06:00 της επομένης, χρεώνεται προσαύξηση 50% στο 
ανωτέρω τιμολόγιο.

4) Επικίνδυνα απόβλητα, κατάλοιπα φορτίου
Για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα που 

αποτελούν κατάλοιπα φορτίου και δεν περιλαμβάνο−
νται στις κατηγορίες αποβλήτων που προαναφέρθηκαν, 
όπως αυτά κατατάσσονται σύμφωνα με την κείμενη 
Νομοθεσία, καθώς και για κάθε είδους επικίνδυνων 
αποβλήτων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, όσον 
αφορά την παραλαβή τους, την επεξεργασία και την τε−
λική διάθεσή τους, η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής 
συμφωνίας μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ, του ενδιαφερόμενου 
και του αναδόχου. 

5) Παρατηρήσεις 
5.1. Η άντληση των καταλοίπων θα γίνεται με μέσα 

του παραδίδοντος πλοίου. Εφόσον το παραδίδον πλοίο 
δεν δύναται να παραδώσει δι’ ιδίων μέσων, η άντληση 
θα γίνεται με μέσα του αναδόχου, κατόπιν ειδικής κατά 
περίπτωση συμφωνίας, μεταξύ του ΟΛΘ, του ενδιαφε−
ρόμενου και του αναδόχου.

5.2. Για κάθε παράδοση υγρών πετρελαιοειδών κα−
ταλοίπων απαιτείται η έκδοση τελωνειακής άδειας, το 
κόστος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 90 €. Η 
έκδοση αυτής γίνεται με μέριμνα του αναδόχου, το δε 
κόστος της επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο πλοίο.

5.3. Ως έναρξη του χρόνου απασχόλησης ορίζεται η 
άφιξη του συλλεκτικού μέσου στη θέση του εξυπηρε−
τούμενου πλοίου. Ως λήξη του χρόνου απασχόλησης 
ορίζεται η αποσύνδεση του σωλήνα παραλαβής απο−
βλήτων (για πετρελαιοειδή και λύματα) ή η υπογραφή 
της βεβαίωσης παράδοσης (π.χ. για απορρίμματα).

6) Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων
Τα δικαιώματα του παρόντος τιμολογίου αναπρο−

σαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους κατά 
το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
του προηγούμενου έτους, όπως αυτό προσδιορίζεται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσαυξημένο κατά 2% (ή άλλως, 
με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.).»

Β. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2011

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009852605110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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