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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90122/Β1 (1)
  Μετονομασία του Εργαστηρίου Προγραμματισμού και 

Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Γενικού 
Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επανακαθο−
ρισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. αντικατα−

στάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141),

β) του άρθρου 4 ,παρ.1,εδ.γ του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159), 

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98 ),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης (συνεδρίαση 2η/18.10.2007 ) και της Γενικής 
Συνέλευσης (συνεδρίαση 9η/17.4.2008 ), του Γενικού Τμή−
ματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μετονομασία

Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 317/1990 (Α΄ 130) εργα−
στήριο Προγραμματισμού και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης μετονομάζεται σε Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπο−
λογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. 

Άρθρο 2

Επανακαθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού

Επανακαθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό του ερ−
γαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με 
τα ακόλουθα άρθρα.
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Άρθρο 3

Αντικείμενο

Αντικείμενο του εργαστηρίου «Πληροφορικής, Υπο−
λογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων» του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης είναι η διδασκαλία, η εξάσκηση των φοιτητών και 
η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής 
και Υπολογιστικών Μεθόδων, καθώς και σε αυτό της 
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, 
η υλοποίηση ερευνητικών έργων και η παροχή ερευνη−
τικής και τεχνικής βοήθειας προς δημοσίους και ιδιω−
τικούς φορείς στους τομείς αυτούς.

Άρθρο 4

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−

γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Γενικού Τμήματος, καθώς και άλλων τμημάτων του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργα−
στηρίου. 

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και διδα−
σκαλίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του 
γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και 
άλλους σχετικούς φορείς, σε περιοχές κοινού ενδια−
φέροντος.

4. Τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και διαλέξεων ερευνητικού, διδακτικού αλλά 
και γενικού ενδιαφέροντος.

5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων 
στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

6.Την υλοποίηση ερευνητικών έργων και την παροχή 
τεχνικής και ερευνητικής βοήθειας προς δημοσίους και 
ιδιωτικούς φορείς στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Άρθρο 5

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Γενικού 
Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προ−
σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 6

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Υπολο−
γιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−

κης, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 
22 του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο−
διότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνη−
τικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη−
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο. 

Άρθρο 7

Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, στο χώρο που έχει εγκατασταθεί.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμο−
ποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 8

Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Γενικό Τμήμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 
παρ. 1ε του ν. 2083/1992.

ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία : βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F

    Αριθμ. 311547 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320077/28.7.2008 απόφα−

σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έγκριση επιχειρήσεων μεταποίησης εσπεριδοειδών 
για την περίοδο 1.10.2008 μέχρι και 31.12.2009». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 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» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

γ) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. 309550/30.6.2008 κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
273/17.10.2007) στον τομέα των εσπεριδοειδών που πα−
ραδίδονται για μεταποίηση» (ΦΕΚ Β΄ 1289/2.7.2008).

ε) Της υπ’ αριθμ. 320077/28.7.2008 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκρι−
ση επιχειρήσεων μεταποίησης εσπεριδοειδών για την 
περίοδο 1.10.2008 μέχρι και 31.12.2009».

2. Το γεγονός της συγχώνευσης των Ανώνυμων Εται−
ρειών με την επωνυμία «ALBERTA Ανώνυμη Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία Χυμών» και «LIBERTA Ανώνυ−
μος Εταιρεία − Βιομηχανία χυμών» με απορρόφηση της 
δεύτερης Ανώνυμης Εταιρείας από την πρώτη Ανώνυμη 
Εταιρεία, βάση των άρθρων 68 παραγρ. 2 και 69−77 του 
κωδ. νόμου 2190/1920 και των άρθρων 1−5 του νόμου 
2166/1993, όπως αυτή ανακοινώθηκε και καταχωρήθη−
κε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών στο υπ’ αριθμ. 
2601/8.4.2009 τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνή−
σεως.

3. Το γεγονός ότι οι πάσης φύσεως έννομες σχέσεις 
και όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
της αποροφηθείσας «LIBERTA S.A.» μεταβιβάστηκαν αυ−
τοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία «ALBERTA S.A.» που 
λειτουργεί ως ειδικός και καθολικός διάδοχος αυτής 
υπό την ίδια πάντοτε διοίκηση.

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

1. Η έγκριση που χορηγήθηκε στην Ανώνυμη Εται−
ρεία « LIBERTA S.A.», με την υπ’ αριθμ. 320077/28.7.2009 
υπουργική απόφαση και που εδρεύει στο Νομό Αργολί−
δας, ισχύει για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ALBERTA Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία 
Χυμών» με τον διακριτικό τίτλο «ALBERTA S.A.», η οποία 
είναι ο ειδικός και καθολικός διάδοχος της απορροφη−
θείσας Ανώνυμης Εταιρείας «LIBERTA S.A.».

2. Οι συναφθείσες Συμβάσεις Μεταποίησης επ`ονόματι 
της απορροφηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας «LIBERTA 
S.A.», με τις συμβληθείσες με αυτήν Ο.Π.για την τρέ−
χουσα περίοδο παραδόσεων (1.3.2009 − 31.12.2009), θε−
ωρούνται ως συναφθείσες από την απορροφήσασα 
Ανώνυμη Εταιρεία «ALBERTA» η οποία είναι ο ειδικός 
και καθολικός διάδοχος της απορροφηθείσας Ανώνυμης 
Εταιρείας «LIBERTA S.A.».

3. Η ανώνυμη Εταιρεία «ALBERTA S.A.» οφείλει εντός 
διμήνου από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να προσκομίσει στην 
Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.& Τ. την βεβαίωση που προβλέ−
πεται στην παραγρ. 2(α) του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
309550/30.6.2008 (ΦΕΚ 1289 Β΄/2.7.2008) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

4. Στον πίνακα των μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
εγκρίνονται και ειδικότερα στο Νομό Αργολίδας στη 
τρίτη γραμμή η Εταιρεία «LIBERTA S.A.» αντικαθίσταται 
από την εταιρεία «ALBERTA S.A.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 312898 (3)
Καθορισμός λεπτομερειών της υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τήρηση μη−
νιαίων ισοζυγίων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου 
κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίη−
σης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρε−
άτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων 
καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος» και της υπ’ 
αριθμ. 282438/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφα−
σης με θέμα «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με 
την καταγωγή − προέλευση του κρέατος στις ετι−
κέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική πώλη−
ση κρέατος» .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγρά−

φου 2 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμά−
των κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄). 

β) Των παραγράφων 1, 2, περιπτ. α΄ και δ΄, και 3 του 
άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, 
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως η παράγραφος 3 αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του 
ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α΄).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινή υπουργική από−
φαση «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσε−
ων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα 
ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, 
διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και 
καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς 
κρέατος» (ΦΕΚ 631 Β΄) και ιδίως το άρθρου 6.

3. Την υπ’ αριθμ. 282438/3.4.2009 κοινή υπουργική από−
φαση «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή 
− προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχα−
νών κατά τη λιανική πώληση κρέατος και μέτρα ελέγχου 
επιχειρήσεων πώλησης κρέατος.» και ιδίως το άρθρο 6.

4. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).

5. Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

ΤΜΗΜΑ Α

Για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοι−
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τήρηση μηνιαίων 
ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου, και 
αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, 
μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας 
των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρε−
ων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος» καθορίζουμε 
τα εξής:

Άρθρο 1

Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής

Η υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινή υπουργική απόφαση 
επεκτείνεται και στο κρέας κοτόπουλου και γαλοπού−
λας. 

Άρθρο 2

Τήρηση μηνιαίου ισοζυγίου κρέατος 

2.1 Ως κριτήριο κατάταξης του κρέατος πουλερικών 
στις κατηγορίες της παραγράφου (γ) του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφασης, 
αποτελεί η χώρα σφαγής τους. Εν τούτοις στην περί−
πτωση που η χώρα σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα 
εκτροφής των πτηνών δεν είναι η Ελλάδα, κριτήριο για 
την κατάταξη είναι η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών 
προς πάχυνση ή η χώρα προέλευσης των πτηνών. 

2.2 Η αποστολή στον ΕΛΟΓΑΚ των μηνιαίων ισοζυγίων 
κρέατος Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2009 παρατείνεται 
έως 31.7.2009. 

2.3 Το κατεψυγμένο κρέας, τα προϊόντα κρέατος 
(επεξεργασμένα και μη) καθώς και τα βρώσιμα παρα−
προϊόντα υπάγονται στις διατάξεις της ως άνω κοινής 
υπουργικής απόφασης.

2.4 Το υπόδειγμα 2 «Μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και 
πωλήσεων κρέατος» της ως άνω κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται από το συνημμένο υπόδειγμα 
της απόφασης αυτής.

2.5 Για τη διευκόλυνση συμπλήρωσης του ισοζυγίου, 
στα τιμολόγια στην στήλη του είδους του προϊόντος, 
αναγράφεται ο αριθμός «1» εφόσον πρόκειται για πρώτη 
αγορά εγχώριου κρέατος ή για άμεσα εισαγόμενο κρέας 
και «2» για τις μετέπειτα αγορές.

2.6 Τα κρεοπωλεία που εκτός της λιανικής πώλησης 
κρέατος, με αποδείξεις λιανικής έχουν και πωλήσεις με 
τιμολόγιο σε απευθείας καταναλωτές−χρήστες (ταβέρ−
νες, ξενοδοχεία, κ.λπ.), εξαιρούνται της υποχρέωσης συ−
μπλήρωσης και αποστολής μηνιαίου ισοζυγίου αγορών 
και πωλήσεων κρέατος.

2.7 Δεν εξαιρούνται από την υποβολή του ισοζυγίου 
τα κρεοπωλεία που πωλούν με τιμολόγιο και ο αγορα−
στής δεν είναι καταναλωτής – χρήστης αλλά έμπορος 
ή άλλος κρεοπώλης για μεταπώληση. Στην περίπτωση 
αυτή εξαιρούνται οι κρεοπώλες οι οποίοι, βάσει υπεύθυ−
νης δήλωσης, η χονδρική τους πώληση αφορούσε τον 
προηγούμενο χρόνο ποσότητα κρέατος μέχρι 1 τόνο 
ανά είδος κρέατος.

2.8 Οι μονάδες μεταποίησης κρέατος (αλλαντοποι−
εία κλπ) καθώς και μονάδες τυποποίησης κρέατος και 
παραγωγής κρεατοσκευασμάτων εξαιρούνται από την 
υποβολή μηνιαίου ισοζυγίου εφόσον κατά τον προηγού−
μενο χρόνο επεξεργάστηκαν κάτω από 80 τόνους. Στην 
περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε αποστολή «Ετήσιου 
Ισοζυγίου» στο τέλος του έτους. Εφόσον όμως είναι 
πρώτοι αγοραστές ή εισαγωγείς και υποχρεούνται στη 
καταβολή της εισφοράς, για την εν λόγω καταβολή, 
υποβάλλουν στον ΕΛΟΓΑΚ δήλωση σχετικά με την αξία 
του εν λόγω κρέατος, το υπόδειγμα του οποίου καθο−
ρίζεται από τον ΕΛΟΓΑΚ.

2.9 Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει ανάλογα και για 
τις μονάδες τυποποίησης βρώσιμων παραπροϊόντων 
(π.χ. εντόσθια).
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Άρθρο 3

Κυρώσεις

3.1 Για την εφαρμογή της υποπαραγράφου 1α του άρ−
θρου 4 της υπ’ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινής υπουργικής 
απόφασης το πρόστιμο που θα βεβαιώνεται στην αρμό−
δια Δημόσια Οικονομική Εφορία (ΔΟΥ) θα υπολογίζεται 
από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. κατ’ εκτίμηση από τυχόν δημοσιευ−
μένα στοιχεία της επιχείρησης ή άλλες πληροφορίες 
από υπηρεσίες ή φορείς της αγοράς.

3.2 Κατά τη συζήτηση και εξέταση της αίτησης θερα−
πείας του ενδιαφερόμενου στην Επιτροπή του άρθρου 4 
της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, θα μπορεί 
να παρίσταται και εκπρόσωπος της σχετικής επαγγελ−
ματικής οργάνωσης.

Άρθρο 4

Ειδική εισφορά

4.1 Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται 
τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, 
τα οποία εξάγονται σε κοινοτική ή Τρίτη Χώρα. Προς 
τούτου υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά εξαγω−
γής του προηγούμενου μηνός και τα αντίστοιχα ποσά 
πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της εισφοράς. Επίσης 
από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα 
εισαγόμενα προϊόντα σε ατομικές μερίδες τα οποία 
διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή

4.2 Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώ−
το τρίμηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το ημερολογιακό 
εξάμηνο δεν καταβάλλονται.

4.3 Η καταβολή της εισφοράς από τα καταστήματα 
αποκλειστικής λιανικής πώλησης (κρεοπωλεία) που είναι 
και πρώτοι αγοραστές κρέατος ή εισαγωγείς γίνεται 
βάσει απλής δήλωσης το υπόδειγμα της οποίας ορίζεται 
από τον ΕΛΟΓΑΚ. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβάλ−
λεται ανά εξάμηνο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
του εξαμήνου εφόσον το συνολικό ποσό της εισφοράς 
είναι μικρότερο των 50 ευρώ μηνιαίως.

4.4 Η καταβολή της εισφοράς δεν αφορά τα ζώντα 
ζώα που εισάγονται για πάχυνση ή για σφαγή αλλά το 
παραγόμενο από αυτά κρέας και καταβάλλεται από τον 
πρώτο αγοραστή του κρέατος. 

4.5 Η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποιημέ−
νες μονάδες για την ποσότητα κρέατος που δεν διατί−
θεται σε εμπόρους − αγοραστές γίνεται βάσει της μέσης 
τιμής της χώρας για την αντιπροσωπευτική ποιότητα 
της συγκεκριμένης κατηγορίας κρέατος. Η τιμή αυτή 
ορίζεται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του 
ΥΠΑΑΤ, βάσει των τιμών των αντιπροσωπευτικών αγο−
ρών (π.χ. R3 για ταύρους και δαμαλίδες, Ε για χοιρινά 
της κλίμακας SEUROP), ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα 
από το ΥΠΑΑΤ στην ΕΕ και θα αναρτάται από τον ΕΛΟ−
ΓΑΚ στην ιστοσελίδα του. 

Για την ποσότητα κρέατος που διατίθεται σε εμπό−
ρους − αγοραστές, η καταβολή της εισφοράς από τις 
καθετοποιημένες μονάδες γίνεται βάσει της τιμής πώ−
λησης από την μονάδα παραγωγής προς τον αγοραστή 
(κατάστημα της μονάδας κλπ).

4.6 Η καταβολή της ειδικής εισφοράς στον λογαρι−
ασμό της ΑΤΕ 2150400450087 γίνεται στο τέλος του 
επόμενου μήνα από τις αγορές του κρέατος του προη−
γουμένου μήνα συγχρόνως με την αποστολή του «Μη−
νιαίου Ισοζυγίου». 

Άρθρο 5

Ισχύουσες διατάξεις

5.1 Ο έλεγχος της διακίνησης−εμπορίας χοιρινού 
κρέατος και προϊόντων ρυθμίζεται από την υπ’ αριθμ. 
282441/3.4.2009 κοινή υπουργική απόφαση. Κατά συνέπεια 
οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 276742/25.5.2005 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 791Β΄/10.6.2005) δεν ισχύουν.

5.2 Με την έκδοση της απόφασης αυτήςκαταργούνται 
η υπ’ αριθμ. 287369/28.6.2005 απόφαση Υπ. Αγρ. Ανά−
πτυξης και Τροφίμων με θέμα «συγκρότηση κλιμακίου 
ελέγχου για έλεγχο επιχειρήσεων χοιρινού κρέατος και 
προϊόντων αυτού» καθώς και η υπ’ αριθμ. 1905/15.12.2005 
απόφαση Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου για τον έλεγχο των 
πάσης φύσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης, των εγκα−
ταστάσεων τυποποίησης αυτών, καθώς και των σφα−
γειοτεχνικών εγκαταστάσεων.
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ΤΜΗΜΑ Β

Για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 282438/3.4.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναγραφόμε−
να στοιχεία σχετικά με την καταγωγή−προέλευση του 
κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λια−
νική πώληση κρέατος και μέτρα ελέγχου επιχειρήσεων 
πώλησης κρέατος» καθορίζονται τα εξής :

Άρθρο 6

Αναγραφή καταγωγής − 
προέλευσης πωλούμενου κρέατος

6.1 Σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. 282438/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφασης 
ισχύουν τα εξής:

Ως κριτήριο κατάταξης του κρέατος πουλερικών και 
των κονίκλων στις κατηγορίες της παραγράφου 2, απο−
τελεί η χώρα σφαγής τους. Εν τούτοις στην περίπτωση 
που η χώρα σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα εκτρο−
φής δεν είναι η Ελλάδα, κριτήριο για την κατάταξη είναι 
η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή η 
χώρα προέλευσης των πτηνών ή των κονίκλων. 

6.2 Στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών η αναγραφή 
της καταγωγής−προέλευσης του πωλούμενου κρέατος 
γίνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 2 του άρ−
θρου 1 της υπ’ αριθμ. 282438/3.4.2009 κοινής υπουργικής 
απόφασης. Η αναγραφή αυτή γίνεται ολογράφως ή με 
τις αναφερόμενες συντομογραφίες ή εναλλακτικά μπο−
ρεί να αναγράφεται η χώρα καταγωγής—προέλευσης του 
κρέατος που προκύπτει από τα συνοδευτικά έγγραφα. 
Όσον αφορά όμως τις ετικέτες σήμανσης στα σημεία 
διάθεσης (βιτρίνες), και στα εμπορικά έγγραφα αναγρά−
φεται στα ελληνικά συγκεκριμένα η χώρα γέννησης του 
ζώου ή χώρα καταγωγής−προέλευσης του κρέατος ή 
η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή η 
χώρα προέλευσης των πτηνών ή των κονίκλων και όχι 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΥΡ.ΕΝ., ή ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τ.Χ.

Άρθρο 7

Διατάξεις για συσκευασμένα προϊόντα κρέατος και 
υποπροϊόντα

7.1 Σε όλα τα κρέατα και τα προϊόντα αυτών που δια−
κινούνται στην Ελλάδα οι πληροφορίες σχετικά με την 
καταγωγή του κρέατος ή τη χώρα γέννησης ή σφαγής 
ή τις χώρες εκτροφής αναγράφονται στα Ελληνικά. Κατ’ 
εξαίρεση στα προϊόντα κρέατος (επεξεργασμένα ή μη) η 
αναφορά της καταγωγής του κρέατος μπορεί να γίνεται 
με χρήση μόνο των συντομογραφιών ως εξής: ΕΛΛΗΝ: 
….% ΕΥΡ. ΕΝ…..% Τ.Χ….%. Στην περίπτωση αυτή εφόσον 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ελληνικό κρέας αναγράφεται 
υποχρεωτικά «ΕΛΛΗΝ. ΚΡΕΑΣ: 0%»

7.2 Στα συσκευασμένα κρέατα που παράγονται εντός 
των κρεοπωλείων η αναφορά της καταγωγής αφορά 
μόνο το περιεχόμενο ποσοστό του ελληνικού κρέατος 

ως εξής: «ΕΛΛΗΝ: ….%». Στην περίπτωση αυτή εφόσον 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί ελληνικό κρέας αναγράφεται 
υποχρεωτικά «ΕΛΛΗΝ. ΚΡΕΑΣ: 0%».

7.3 Για τα υποπροϊόντα (συκώτι κλπ.) στη ζυγιστική 
μηχανή μπορεί να γίνεται η χρήση των συντομογραφιών 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ως άνω κοινής 
υπουργικής απόφασης. Από την αναγραφή της κατα−
γωγής εξαιρούνται τα κεφαλάκια αρνιών.

7.4 Σε ότι αφορά το έτοιμο συσκευασμένο κρέας αντί 
της ταμειακής μηχανής η αναγραφή της καταγωγής 
μπορεί να γίνεται και μέσω της ζυγιστικής μηχανής.

Άρθρο 8

Έλεγχοι

8.1 Οι έλεγχοι (άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 282438/3.4.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης) πραγματοποιούνται αιφ−
νιδιαστικά. Μέχρι 31.12.2010 γίνεται τουλάχιστον ένας 
έλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης κρεάτων. 
Καταγράφεται το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος 
κρέατος που διακινεί και λοιπά στοιχεία τα οποία θα 
διευκολύνουν την εξαγωγή του δείγματος για τους 
επόμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι των επόμενων ετών, 
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση τουλάχιστον στο 
10% των επιχειρήσεων πώλησης κρέατος. 

H επιλογή του δείγματος από την οικεία Δ/νση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης, γίνεται με βάση ανάλυση επικινδυνό−
τητας. 

Επιπλέον έλεγχοι διενεργούνται στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί αυξημένος αριθμός παραβάσεων ή σε περι−
όδους όπου υπάρχει αυξημένη διακίνηση κρέατος όπως 
την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα κ.λπ.

8.2 Στις περιπτώσεις όπου η σύνθεση των κλιμακί−
ων ελέγχων της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης 
παρουσιάζει δυσκολίες μπορεί κάποιο μέλος να αντι−
κατασταθεί από άλλο μέλος υπηρεσίας που μπορεί να 
συνδράμει στους εν λόγω ελέγχους. Οι δαπάνες για 
τους ελέγχους καλύπτονται από τις πιστώσεις των υπη−
ρεσιών που ανήκουν τα μέλη.

Άρθρο 9

Εκθέσεις Ελέγχου

Η αποστολή του αντιγράφου του πρακτικού ελέγχου 
στην Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ γί−
νεται μετά από τον διενεργούμενο έλεγχο και εφόσον 
κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις προκει−
μένου να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα σύμφω−
να με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 
282438/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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