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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΜΠΕΝΙΕΡ 
ΚΛΕΙΤΩΝ του ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ − ΜΑΡΗ – ΣΑΡΛ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 62392/22675/1.11.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης, 
α) γίνεται δεκτή η από 9.3.1998 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού ΜΠΕΝΙΕΡ ΚΛΕΙΤΩΝ του ΔΟ−
ΜΙΝΙΚΟΥ − ΜΑΡΗ − ΣΑΡΛ, για την απόκτηση της Ελληνι−
κής ιθαγένειας και β) εγκρίνεται η αλλαγή του κυρίου 
ονόματος του από «ΚΛΕΙΤΩΝ» σε «ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Aριθμ. 200834 (2)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Ενιαίο Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων, που πληρούνται από άτομα που 
προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ... 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002. 
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 18361/20.10.2006 έγγραφο του Ενιαίου 
φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την επικείμενη έκδοση 
προκήρυξης, πλήρωσης τριάντα δύο (32) συνολικώς θέ−
σεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατη−
γοριών, κλάδων και ειδικοτήτων για τον Ενιαίο Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων.
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5. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 απόφαση (ΦΕΚ 501/Β) 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1145/2.9.2003 προηγού−
μενης απόφασής μας καθορίζουμε το συνολικό αριθμό 
των θέσεων εργασίας για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε 
τρία (3).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/1998

α) Εθνικής Αντίστασης (περίπτωση γ΄ 
της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

β) Έμμεσης ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο 
περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 
ν.2643/1998)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 
του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

α/α ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑ−

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/
1998

1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ενιαίος 
φορέας 
Ελέγχου 
Τροφίμων

ΤΕ 
Διοικητικού− 
Λογιστικού

Εθνικής 
Αντίστασης 1

2 ΑΘΗΝΩΝ

Ενιαίος 
φορέας 
Ελέγχου 
Τροφίμων

ΠΕ 
Κτηνιάτρων

Έμμεσης 
ΑΜΕΑ 1

3 ΑΧΑΪΑΣ

Ενιαίος 
Φορέας 
Ελέγχου 
Τροφίμων

ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας 
Υγείας

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 200829 (3)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για τα έμμισθα Υποθη−

κοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και 
Κω − Λέρου, που πληρούνται από άτομα που προ−
στατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των 
θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν.2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές..., 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 110933/10.10.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης για την επικείμενη έκδοση προκή−
ρυξης, πλήρωσης εκατόν επτά (107) συνολικώς θέσεων 
εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, 
κλάδων και ειδικοτήτων για τα έμμισθα Υποθηκοφυ−
λακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω − 
Λέρου.

5. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας για τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματο−
λογικά Γραφεία Ρόδου και Κω − Λέρου, που πρόκειται 
να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις 
διατάξεις του ν. 2643/1998, σε επτά (7).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
(πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998)

2

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, 
άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

γ) Εθνικής Αντίστασης (περίπτωση γ΄ της 
παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

δ) Έμμεσης ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο 
περίπτωσης β΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 
2643/1998)

1

ε) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 
του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 2

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

α/αΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙ−
ΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟ−
ΡΙΑ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/
1998

1 ΑΘΗΝΩΝ

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης− 

Υποθηκοφυλα−
κείο Αθηνών

ΠΕ 
Διοικητικού − 
Οικονομικού

Πολυτέ−
κνων 1

2 ΑΘΗΝΩΝ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης − 
Υποθηκοφυλα−
κείο Αθηνών 

ΠΕ 
Διοικητικού − 
Οικονομικού 

Τριτέκνων 1

3 ΑΘΗΝΩΝ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης − 
Υποθηκοφυλα−
κείο Αθηνών 

ΔΕ 
Διοικητικού − 
Λογιστικού 

ΑΜΕΑ 1
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4 ΑΘΗΝΩΝ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης − 
Υποθηκοφυλα−
κείο Αθηνών 

ΔΕ 
Διοικητικού − 
Λογιστικού 

Τριτέκνων 1

5 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης − 
Υποθηκοφυλα−
κείο Πειραιώς 

ΠΕ 
Διοικητικού − 
Οικονομικού

ΑΜΕΑ 1

6 ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης 

− Υποθηκοφυ−
λακείο Θεσσα−

λονίκης 

ΔΕ 
Διοικητικού − 
Λογιστικού 

Εθνικής 
Αντίστα−

σης 
1

7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης − 
Υποθηκοφυλα−
κείο Ηρακλείου 

ΠΕ 
Διοικητικού − 
Οικονομικού 

Έμμεσης 
ΑΜΕΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Aριθμ. 200858 (4)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ταμείο Ασφαλίσε−

ως Ξενοδοχοϋπαλλήλων που πληρούνται από άτο−
μα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κα−
τανομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν.2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ... 
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. Αοικ/8821/23.10.2006 έγγραφο του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων για την 
επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης δέκα τριών 
(13) συνολικώς θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, 
διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το 
Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

5. Την υπ’ αριθμ.  80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 200817/24.11.2005, προ−
ηγούμενης απόφασής μας, καθορίζουμε το συνολικό 
αριθμό των θέσεων εργασίας για το Ταμείο Ασφαλίσε−
ως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που πρόκειται να πληρωθούν 

από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Εθνι−
κής Αντίστασης (περίπτωση γ΄, παραγ. 1, άρθρου 1 
ν.2643/1998) και θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Γ. Διαθέτουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

α/αΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
ν.2643/
1998

1 ΑΘΗΝΩΝ

Ταμείο 
Ασφαλίσεως 
Ξενοδοχοϋ−
παλλήλων

ΔΕ 
Διοικητικών 
Γραμματέων

Εθνικής 
Αντίστασης 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. Π4/ΓΠ 107315 (5)
    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας στο προσωπικό της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡ−
ΒΑΡΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 

297/03 τ.Α).
2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας της Παι−

δόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»,
3. Τις διατάξεις των ν.3106/2003, ν.3172/2003 αρθ. 21 

κεφ. Β και ν. 3204/2003 αρθ. 13 παρ. 2, ν. 3329/2005
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους 

περίπου 1200 € θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της 
Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».

5. Το υπ’ αριθμ. 5734/7.9.2006 έγγραφο της Β΄ Δ.Υ.Π.Ε. 
Αττικής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας με αμοιβή σε ένα (1) υπάλληλο κλάδου 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων − Συντηρητών (240 ώρες συνολικά), 
για το χρονικό διάστημα έως 31.12.06, για την ομαλή 
λειτουργία της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», σε 24ωρη 
βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
του υπαλλήλου.

Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

Η δαπάνη για την πληρωμή της ανωτέρω αποζημίωσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 13635 (6)
    Τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) 

«Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοι−
κιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατη−
γορίες με το σύστημα των κλειδιών».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 

2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 459/1993 (τ.Α΄ 193).

2. Το π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη 
των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επι−
πλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα 
των κλειδιών».

3. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 85/Α/7.3.2004).

4. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρι−
σμού», (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). 

5. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005).

6. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006).

7. Την υπ’ αριθμ. 13225/2.11.2005 απόφαση συγκρότη−
σης επιτροπής για την αναμόρφωση του συστήματος 
κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια 
– κλειδιά. 

8. Τα από 16.6.2006 πρακτικά με την απόφαση της 
επιτροπής. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3498/2006 
«Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 230 Α/24.10.2006).

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/ 
28.12.2000) για την κατάταξη των ενοικιαζομένων δω−
ματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων 
σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών ως εξής: 

1. Στο άρθρο 2 παρ 2γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμο−
λογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των ενοι−
κιαζομένων δωματίων στον πίνακα ΣΤ΄ Πρόσθετες Προ−
σφερόμενες Υπηρεσίας προστίθεται το στοιχείο (8):

«Η παροχή συνδέσεων με νέες τεχνολογίες (internet, 
δορυφορική Τηλεόραση κ.λπ.) θα πριμοδοτείται με 140 
μόρια.»

2. Στο άρθρο 2 παρ 3γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμο−
λογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των ενοι−
κιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων στον πίνακα 
ΣΤ΄ Πρόσθετες Προσφερόμενες Υπηρεσίας προστίθεται 
το στοιχείο (6):

«Η παροχή συνδέσεων με νέες τεχνολογίες (internet, 
δορυφορική Τηλεόραση κ.λπ.) θα πριμοδοτείται με 140 
μόρια.»

3. Στο άρθρο 2 παρ 2γ του π.δ. 337/2000 στα βαθμο−
λογούμενα κριτήρια αξιολόγησης κατάταξης των ενοικι−
αζομένων δωματίων στον πίνακα «ΣΤ΄ Πρόσθετες Προ−
σφερόμενες Υπηρεσίας» το στοιχείο 1 όπου αναφέρεται 
η φράση: Υποχρεωτικής τοποθέτησης ψυγείου με ψυγει−
οθυρίδες (μια ανα δωμάτιο) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υποχρεωτική τοποθέτηση ατομικού ψυγείου (ένα ανά 
δωμάτιο)»

4. Στην παράγραφο 3γ βαθμολογούμενα κριτήρια 
αξιολόγησης κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλω−
μένων διαμερισμάτων το στοιχείο (5) του πίνακα ΣΤ΄ 
Πρόσθετες Προσφερόμενες Υπηρεσίας αντικαθίσταται 
με την φράση:

«Παροχή πρωινού σε ειδική αίθουσα ή στα δωμάτια.»
5. Στο άρθρο 4 του π.δ. 337/2000 «Διαδικασίες Κα−

τάταξης»:
5α. Οι παράγραφοι 2 α, 2β, 2ε 2στ καταργούνται δεδο−

μένου ότι συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια. 
5β. Η παράγραφος 2δ του εν λόγω άρθρου αντικαθί−

σταται ως εξής:
«Στο υφιστάμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδομι−

κής άδειας να απεικονίζεται ενδεικτικά ο εξοπλισμός 
των χώρων». 

6. Το άρθρο 5 του π.δ. 337/2000 «Μεταβατικές Δια−
τάξεις»:

Συμπληρώνεται με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου 
ως εξής:

«Όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει το ειδικό σήμα λει−
τουργίας και επιθυμούν αύξηση της δυναμικότητας, θα 
λάβουν προαιρετικά νέο ειδικό σήμα για το σύνολο 
της επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία για τα νέα δωμάτια ή διαμερίσματα. Άλλως 
παραμένουν στην κατηγορία της αρχικής τους κατά−
ταξης.»

7. Σε ότι αφορά στην καθαριότητα των εν λόγω του−
ριστικών καταλυμάτων:

«Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός στις επιχειρήσεις 
με 4 κλειδιά καθώς και αλλαγή στις πετσέτες και τα 
σεντόνια κάθε δύο μέρες.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες κλειδιών θα γίνεται αλλα−
γή σεντονιών και πετσετών και οι εργασίες καθαρισμού 
κάθε δύο μέρες.»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 51990 οικ. Φ. 105.6 (7)
    Καθορισμός ώρας έναρξης εργασίας του προσωπικού 

Γραφείων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδη−
μίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126) «Περί 

κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής».

β. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692 από 27.6.2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
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κησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 769).

δ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/Γρ. Υπ. 2868. 18371, Εμπ. 
341 από 28.8.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση 
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της αρμοδιότητας κα−
θορισμού του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ε.Υ.Π.».

ε. Την υπ’ αριθμ. 7010/5/158 − Θ/2.9.2006 απόφαση 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός έναρξης ερ−
γασίας του προσωπικού προσωπικού Γραφείων των 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

στ. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσης 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ώρας έναρξης εργασίας

1. Καθορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η 07.00’ 
ώρα, ως ώρα έναρξης της εργασίας του προσωπικού 
των Γραφείων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακα−
δημίας.

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται στα όρια 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ωραρίου εργασίας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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, 19 Οκτωβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. 2121/33/06 (8)
    Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία μηχανότρα−

τας στους θαλάσσιους διαύλους μεταξύ Νάξου, Ηρα−
κλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Κέρου. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Σύμφωνα με:
1) Το άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαί−

ου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/91 
(Α΄ 40) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

2) Την υπ’ αριθμ. 4451/21.9.2006 γνώμη Νομάρχη Κυ−
κλάδων.

3) Τον υπ’ αριθμ. 28 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Νάξου, που 
μας υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2121/05/06/26.9.2006 
αναφορά της Λιμενικής Αρχής Νάξου, με τις διατάξεις 
του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την απα−
γόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία μηχανότρα−
τας. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο μόνο
α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 

Νάξου με αριθμ. 28

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ με αριθ. 28
«Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία μηχα−

νότρατας στους διαύλους μεταξύ Νάξου, Ηρακλειάς, 
Σχοινούσας, Κουφονησίων και Κέρου».

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΝΑΞΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/1973 (Α 261) με το οποίο κυ−

ρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/91 
(Α΄ 40) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό 
Κανονισμό Λιμένα.

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες, 
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχή 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Νάξου και των υφι−
σταμένων της Αρχών, όπως αυτή καθορίζεται από τις 
κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2
Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται η αλιεία με χρήση συρόμενων εργαλεί−
ων μηχανότρατας στη θαλάσσια περιοχή που περιλαμ−
βάνεται μεταξύ των ακόλουθων στιγμάτων:

Α. 36ο 58΄,58 Β − 025ο 23΄,18 Α 
Β. 36ο 48΄,58 Β − 025ο 22΄,35 Α
Γ. 36ο 48΄,20 Β − 025ο 27΄,05 Α 
Δ. 36ο 50΄,58 Β − 025ο 38΄,22 Α
Ε. 36ο 48΄,92 Β − 025ο 40΄,05 Α 
ΣΤ. 36ο 50΄,08 Β − 025ο 42΄,87 Α
Ζ. 36ο 53΄,18 Β − 025ο 42΄,65 Α 
Η. 36ο 59΄,21 Β − 025ο 38΄,27 Α
Θ. 36ο 59΄,07 Β − 025ο 33΄,83 Α

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα, 
του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα, 
ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που 
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται 
και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 
261) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με 
το π.δ. 193/2001 (Α΄ 156).

Νάξος, 28 Μαρτίου 2006

Ο Λιμενάρχης 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ Αντώνιος
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β) Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού αρχίζει 
δέκα (10) ημέρες μετά την δημοσίευσή του στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
(9)

    Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν.3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/7570/ΠΟ2/4/00180/Ε/ν.3299/2004/ 
1.11.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν.3299/2004 επένδυση της εταιρείας 
«ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε», που αναφέρεται 
στην επέκταση − εκσυγχρονισμό γαλακτοκομικής μονά−
δας στον Ροδίτη Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολικού 
κόστους 278.943,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 50% 
επί του συνολικού κόστους των 278.943,00 € δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 139.471,50 €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.10.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ

F

(10)
    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα−

κευτικού εμβολίου TETOMAST.

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 65003/20.10.2006 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης 310584/98, άδεια κυκλοφορίας 
στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό Εμβόλιο TETOMAST.

Δραστική ουσία: Αδρανοποιημένα στελέχη μικροορ−
γανισμών για την πρόληψη της μαστίτιδας στις αγε−
λάδες.

Μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα
Δικαιούχου προϊόντος: ΑΦΟΙ TETΩPOY ABE
Υπ. κυκλοφορίας: ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ ABE 

 Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ  





23030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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