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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄
βαθμού ....................................................................................................
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Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ.
266355/11−02−2009 ΚΥΑ περί συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από
τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρα−
τηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα
στον τομέα των οπωροκηπευτικών ............................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84761/3−8−2006 Κ.Υ.Α
΄΄Σύσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα «Ειδική Γραμματεία Οργάνω−
σης και Λειτουργίας της Ασφάλειας των Κατα−
στημάτων Κράτησης της Χώρας»΄΄ (ΦΕΚ 1088 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.79430/5−8−
2008 (ΦΕΚ 1655 Β΄, Διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 1704 Β΄) και
11308/6−3−2009 (ΦΕΚ 462 Β΄) όμοιες αποφάσεις .. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27470
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3320/2005
(ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004
(ΦΕΚ 134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζο−
μένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο
τομέα».

3) Τις αριθμ. 200/25−9−2007, 117/14−4−2008, 152/8−10−
2009, 1530/20−12−2005, 59/27−2−2008, 134/8−10−2009,
282/9−12−2008, 111/10−1−2006, 161/21−10−2009, 721/22−2−2006,
173/6−11−2009, 350/26−1−2006, 164/21−10−2009, 166/21−10−
2009, 1529/20−12−2005 και 158/8−10−2009 αποφάσεις του
ΑΣΕΠ.
4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001)
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−
2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής
υπηρεσίας, των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή
φορέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ειδι−
κότητας.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ.2876/7−10−2009
απόφασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7−10−2009).
9) Τις διατάξεις των π.δ. 184/2009 και π.δ. 185/2009
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).
10) Την αριθ.2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
11) Την αριθ.383/18−1−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεώρ−
γιου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄/18−1−2010), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω
φορείς των ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα,
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ/ΝΠΔΔ ΟΤΑ

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑ−
ΤΡΩΝ

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑ−
ΤΡΩΝ

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΔΕ

ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1
(μερικής απασχόλησης
24 ωρών εβδομαδιαίως)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

3
(μερικής απασχόλησης
9 ωρών εβδομαδιαίως)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

1
(μερικής απασχόλη−
σης 10 ωρών εβδομα−
διαίως)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΕ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

1
(μερικής απασχόλησης
10 ωρών εβδομαδιαίως)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

1
(μερικής απασχόλησης
10 ωρών εβδομαδιαίως)

ΙΩΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩ−
ΝΙΑΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

ΧΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 326.050
Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς
των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, στους οποίους έχει
εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της.
Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται
στο ποσό των 212.750 Ευρώ περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αριθμ. 278226
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ.
266355/11−02−2009 ΚΥΑ περί συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμ−
βουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ)
361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώ−
σιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των
οπωροκηπευτικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−
σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’34), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
(Α’70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίη−
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα» (Α’ 98δ) του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.
2469/97(Α.38).
δ) Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214Α/07−10−09) περί « Διορι−
σμού Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.». (Α΄ 213).
στ) Την απόφαση αριθμ. 316049/24−11−2009 (ΦΕΚ 2401
Β/01−12−2009) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ
Καρχιμάκη.
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.). όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:
α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΕΕ L 299
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δια−
τάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου.
β) Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ.
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000,
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001» (ΕΕ L 270
της 21.10.2003).
γ) Καν (ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/21.10.2005).
δ) Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρημα−
τοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (ΕΕ L 209
της 11.8.2005).
ε) Καν (ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96,
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβου−
λίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 350 της
31.12.2007).
στ) Καν(ΕΟΚ) 2092/91 για το βιολογικό τρόπο παραγω−
γής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδεί−
ξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής
και από 01/01/09 τον Καν(ΕΚ) 834/07.
ζ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)
1782/03.
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3. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο−
πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε−
ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση»
για την περίοδο 2007−2013.
4. Την αριθμ. 356007/5−11−1997 Απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επι−
χειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών
οπωροκηπευτικών»
5. Την ΚΥΑ αριθμ. 266355/11.01.09 (ΦΕΚ Β 59Α/09) «Συ−
μπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)
1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από
τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική
για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα
των οπωροκηπευτικών», όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ 323901/17−09−2009 (ΦΕΚ Β’ 2095/29−09−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Η αριθμ. πρωτ. 266355/11−02−2009 ΚΥΑ «συμπληρω−
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07
του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για
βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των
οπωροκηπευτικών», τροποποιείται και συμπληρώνεται
ως ακολούθως:
1. Το υποσημείο 1, του σημείου Δ, της παραγράφου
2, του άρθρου 7, «Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλι−
έργειας» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «η
μετάβαση από το σύστημα συμβατικής παραγωγής στο
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του προτύπου
AGRO 2 καθώς και η διατήρησή του. (Εθνικό πρότυπο
AGRO 2 − Οδηγός εφαρμογής και πιστοποίησης του
προτύπου AGRO 2).
2. Το άρθρο 14, παρ. 2, αντικαθίσταται από το ακό−
λουθο κείμενο:
«1. Οι ΟΠ δύνανται να ζητήσουν τροποποιήσεις των
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους, συμπεριλαμβα−
νομένης και της παράτασής τους μέχρι πέντε έτη συ−
νολικά, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για να
αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επό−
μενου έτους.
Οι αιτήσεις τροποποίησης συνοδεύονται από δικαιο−
λογητικά τα οποία αναφέρουν το λόγο, τη φύση και τις
επιπτώσεις των προτεινόμενων αλλαγών. Οι αιτήσεις
τροποποίησης εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία
του άρθρου 13 της παρούσας.
2. Με την προϋπόθεση ότι δεν απαξιώνονται οι γε−
νικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος, οι
ΟΠ μπορούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους
υλοποίησης τους, τροποποίηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Σε−
πτεμβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις τροποποίησης κατά
τη διάρκεια του έτους εξετάζονται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 13 της παρούσας, και δύνανται
επίσης να περιλαμβάνουν: α. παράταση του επιχειρη−
σιακού προγράμματος μέχρι πέντε έτη συνολικά, β.
αύξηση το πολύ έως 25% του αρχικά εγκεκριμένου
ποσού του επιχειρησιακού προγράμματος.
3. Στην περίπτωση εν μέρει υλοποίησης του εγκεκρι−
μένου επιχειρησιακού προγράμματος δεν απαιτείται
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τροποποίηση του. Η εν μέρει υλοποίηση του εγκεκρι−
μένου επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να είναι
δεόντως αιτιολογημένη στην αίτηση ενίσχυσης της
ΟΠ».
3. Το υποσημείο 1.2.3, του σημείου 1.2, της παραγρά−
φου 1, του άρθρου 16, αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Μετά από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης ΟΠ
κατά την αίτηση έγκρισης ή κατά την αίτηση ενίσχυσης,
το ποσοστό 50% της κοινοτικής ενίσχυσης μπορεί να
ανέλθει μέχρι και 60% όταν ένα επιχειρησιακό πρό−
γραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος πληροί
τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. υποβάλλεται από περισσότερες της μιας ΟΠ της
κοινότητας που λειτουργούν σε διαφορετικά Κράτη−
Μέλη για διεθνικές ενέργειες,
β. υποβάλλεται από μια ή περισσότερες ΟΠ για ενέρ−
γειες που υλοποιούνται σε επίπεδο διεπαγγελματικής
οργάνωσης,
γ. καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήρι−
ξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων (Καν(ΕΚ)
2092/91),
δ. είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμέ−
νη ΟΠ που έχει συγχωνευτεί με άλλη αναγνωρισμένη
ΟΠ,
ε. είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρι−
σμένη ΕΟΠ,
στ. υποβάλλεται από ΟΠ σε Κράτη − Μέλη στα οποία η
παραγωγή οπωροκηπευτικών που διατίθεται στο εμπό−
ριο μέσα από τις ΟΠ του τομέα αντιστοιχεί σε λιγότερο
από το 20% της συνολικής παραγωγής,
ζ. καλύπτει αποκλειστικά ειδική στήριξη για δράσεις
προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών με
στόχο τα παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα».
4. Άρθρο 20, παρ. 2, σημείο 2.3 συμπληρώνεται από
το ακόλουθο κείμενο:
«Η Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, παραλαμβάνει
και αξιολογεί το σχέδιο αναγνώρισης. Η διαδικασία
έγκρισης ή απόρριψης του σχεδίου αναγνώρισης γί−
νεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 13 της
παρούσας. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του
σχεδίου αναγνώρισης εκδίδεται από τη Διεύθυνση
ΠΑΠ Δενδροκηπευτική, εντός τριών μηνών από την
παραλαβή όλων των δικαιολογητικών. Αιτήσεις τρο−
ποποίησης των σχεδίων αναγνώρισης δύνανται να
υποβάλλονται μια φορά κατ’ έτος, ή μια φορά κάθε
εξάμηνο (στην περίπτωση που το σχέδιο αναγνώ−
ρισης υλοποιείται σε εξαμηνιαίες περιόδους) και η
τροποποίηση αφορά την επόμενη ετήσια ή εξαμηνιαία
περίοδο αντίστοιχα.
Οι αιτήσεις τροποποίησης των σχεδίων αναγνώρισης
δύνανται να περιλαμβάνουν μεταφορά δράσεων οι οποί−
ες για δεόντως αιτιολογημένους λόγους δεν υλοποιή−
θηκαν όπως είχαν εγκριθεί για παρελθόντα έτη καθώς
και παράταση των σχεδίων σταδιακής αναγνώρισης. Οι
αιτήσεις τροποποίησης περιλαμβάνουν τηρουμένων των
αναλογιών τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20,
παρ. 2, σημείο 2.1 της ΚΥΑ 266355/11.01.09»
5. Άρθρο 27, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:

«1. Τριμελής Επιτροπή ελέγχου των ΕΠ και των σχε−
δίων αναγνώρισης Με απόφαση του οικείου Νομάρχη
συστήνεται στην έδρα κάθε νομού τριμελής επιτροπή
αποτελούμενη από δυο γεωπόνους και ένα οικονομικό
υπάλληλο. Έργο της επιτροπής είναι:
α. η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας
των ΟΠ, ΕΟΠ, ομάδων παραγωγών κλπ της περιοχής
αρμοδιότητας τους,
β. ο έλεγχος των αιτήσεων των επιχειρησιακών προ−
γραμμάτων και των σχεδίων αναγνώρισης και η σύνταξη
σχετικής εισήγησης.
2. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής των δράσεων. Με
απόφαση του οικείου Νομάρχη συστήνεται στην έδρα
κάθε νομού τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δυο
γεωπόνους και ένα οικονομικό υπάλληλο.
Έργο της επιτροπή είναι ο έλεγχος των υποβαλλο−
μένων αιτήσεων ενίσχυσης, η παραλαβή των δράσεων
των ΕΠ και των Σχεδίων Αναγνώρισης και η σύνταξη
σχετικού πρακτικού. Τα μέλη αυτής της επιτροπής είναι
διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής της παρα−
γράφου 1.
3. Κεντρική Επιτροπή ελέγχου. Συστήνεται Επιτροπή
ελέγχου στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑ&Τ, με από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων ως ακολούθως:
α. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πυρηνοκάρ−
πων−Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, ως
συντονιστή της επιτροπής, με αναπληρωτή υπάλληλο
του ιδίου τμήματος,
β. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εσπεριδοειδών
ή Κηπευτικών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής με
αναπληρωτές υπάλληλους του ιδίων τμημάτων,
γ. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Μεταποιημένων
Οπωροκηπευτικών της Δ/νσης ΜΤΠΕ, με αναπληρωτή
υπάλληλο του ιδίου τμήματος,
δ. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ομαδικών Δρα−
στηριοτήτων της Δ/νσης Αγροτικού Συνεργατισμού και
Ομαδικών Δραστηριοτήτων, με αναπληρωτή υπάλληλο
του ιδίου τμήματος,
ε. Από τον προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμμάτων
ενισχύσεων φορέων της Δ/νσης Ενιαίας Ενίσχυσης και
Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με αναπληρωτή
υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια επιτόπιων
ελέγχων σε ΟΠ, ΕΟΠ, ομάδων παραγωγών κλπ σε
εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή για να λειτουργήσει είναι
απαραίτητη η συμμετοχή υπαλλήλου από το Τμήμα
Πυρηνοκάρπων και Μηλοειδών και να είναι παρόντες
τουλάχιστον τρία μέλη.
΄Αρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ 266355/11−
02−2009 όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Αριθμ. 54414
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84761/3−8−2006 Κ.Υ.Α ΄΄Σύ−
σταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ενιαίου Διοι−
κητικού Τομέα «Ειδική Γραμματεία Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Ασφάλειας των Καταστημάτων
Κράτησης της Χώρας»΄΄ (ΦΕΚ 1088 Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.79430/5−8−2008 (ΦΕΚ 1655
Β΄, Διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 1704 Β΄) και 11308/6−3−2009
(ΦΕΚ 462 Β΄) όμοιες αποφάσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
− ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 53 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
β) Του άρθρου 49 του Ν.2721/1999 «Τροποποίηση και
αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ
35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δι−
κονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα
189/2004 (ΦΕΚ 167 Α΄), 121/2005 (177 Α΄) και 79/2006 (ΦΕΚ
81 Α΄) όμοια.
δ) Του Π.Δ. 215/2006 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Κατα−
στημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ 217 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 84761/3−8−2006 Κ.Υ.Α ΄΄Σύσταση στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
«Ειδική Γραμματεία Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας»΄΄
(ΦΕΚ 1088 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
79430/5−8−2008 (ΦΕΚ 1655 Β΄, Διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 1704 Β΄)
και 11308/6−3−2009 (ΦΕΚ 462 Β΄) όμοιες αποφάσεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
5. Την υπ’ αριθ. 142522/21−10−2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 163529/21−12−2009 (ΦΕΚ 2601
Β΄) και 8763/3−2−2010 (ΦΕΚ 142 Β΄) όμοιες.
6. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/49/20−11−2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ−
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στασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (ΦΕΚ 2365 Β΄).
7. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των
Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, του Ιδρύματος
Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επι−
μελητών Ανηλίκων, των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινω−
νικής Αρωγής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της
Χώρας και ενιαίου χειρισμού των θεμάτων ασφάλειας
των ανωτέρω υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ.
84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088 Β΄) Κ.Υ.Α. ΄΄Σύσταση στο Υπουρ−
γείο Δικαιοσύνης Ενιαίου Διοικητικού Τομέα «Ειδική
Γραμματεία Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ασφάλει−
ας των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας»΄΄, όπως
τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αριθμ.79430/5−8−2008 (ΦΕΚ
1655 Β΄, Διόρθ. Σφάλμ. ΦΕΚ 1704 Β΄) και 11308/6−3−2009
(ΦΕΚ 462 Β΄) όμοιες αποφάσεις, ως κατωτέρω:
«1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ενιαίο Διοικητικό Τομέα
με τίτλο “Ειδική Γραμματεία της Σωφρονιστικής Πολιτι−
κής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας’’.
2. Στο συγκροτούμενο με την παρούσα Ενιαίο Διοικη−
τικό Τομέα υπάγονται:
Α) Οι Διευθύνσεις:
i) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
ii) της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής,
iii) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης,
για τις αρμοδιότητες που αφορούν στην ασφάλεια
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, των Καταστημάτων
Κράτησης της Χώρας, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων,
των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και των
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας.
B) Τα Τμήματα:
i) Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Δι−
εύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης σε ό,τι αφορά τους
υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας,
του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων, των Υπηρεσιών Επι−
μελητών Κοινωνικής Αρωγής, τους Ιατροδικαστές και
τους υπαλλήλους των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της
Χώρας και
ii) Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυν−
σης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης σε
ό,τι αφορά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τους υπαλλήλους των Καταστημάτων
Κράτησης της Χώρας, του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων,
των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και των
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας
είναι οι ακόλουθες:
α) Προγραμματίζει και εισηγείται τα απαιτούμενα
μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της Κεντρικής Υπη−
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ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών της Χώρας.
β) Καταρτίζει σχέδια συστάσεων και οδηγιών για
την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στην Κεντρι−
κή Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις Ιατροδικαστικές
Υπηρεσίες της Χώρας.
γ) Συνεργάζεται με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Ιατρο−
δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας.
δ) Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας των
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, των θεμάτων
υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης των Ιατρο−
δικαστών και των υπαλλήλων των Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών της Χώρας, καθώς και της πραγματοποίη−

σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τους
υπαλλήλους των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώ−
ρας».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 84761/3−8−2006 (ΦΕΚ
1088 Β΄) Κ.Υ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ
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õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• 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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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