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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 342050 (1)
  Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006 

(Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον 
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, 
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις
1. Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων (Α΄280).

2. Του άρθρου 1, παράγραφος 1,2, και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 
6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή 
της Ελλάδας 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 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

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

4. Του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσε−
ων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α΄135) «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκατεστημένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» και ισχύει κάθε φορά. 

5. Του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α 48) περί «Εναρ−
μόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού κα−
θεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, 
αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 3 του ν. 2332/1995 (Α 181) και το άρθρο 30 του 
ν. 3147/2003 (Α 135). 

Β) Τους κανονισμούς:
1. Καν. (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου (L160) «Περί 

κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως τροποποιή−
θηκε από τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1787/03 του Συμβουλίου (L270) 
και ισχύει. 

2. Καν. (EK) αριθ. 1898/1987 του Συμβουλίου (L182) «σχε−
τικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους 
στο εμπόριο», όπως τροποποιείται και ισχύει. 

3. Καν. (ΕΚ) αριθ. 2597/1997 του Συμβουλίου (L351) «περί 
συμπληρωματικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγο−
ράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 

33773



33774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης». 
Γ) Την υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική 

απόφαση με θέμα «Μέτρα για τον έλεγχο της παρα−
γωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακί−
νησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα».

Δ) Την υπ’ αριθμ. Υ265/2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη» (Β΄2016). 

Ε) Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Πα−
ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

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

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μέτρα για τον έλεγ−
χο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυπο−
ποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα». 

Άρθρο 1 

1. Το υποόδειγμα του άρθρου 3 της μηνιαίας δήλω−
σης ισοζυγίου και το υπόδειγμα της έκθεσης ελέγ−
χου του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 296113/2006 
(Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται από 
τον ΕΛ.Ο.Γ. σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

2. Όλα τα στοιχεία των μηνιαίων δηλώσεων ισοζυγίων 
που αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.Γ., από τους αναφερό−
μενους στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) 
κοινή υπουργική απόφαση, τηρούνται με αποκλειστική 
ευθύνη του Γενικού Δ/ντη του ΕΛ.Ο.Γ. σε ειδικό χώρο και 
δεν επιδεικνύονται ούτε αναπαράγονται. Γίνεται χρήση 
αυτών των στοιχείων αυστηρά για υπηρεσιακούς λόγους 
και μόνο για τον έλεγχο των όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

3. Στη μηνιαία δήλωση των φορέων που ασκούν εμπο−
ρία γάλακτος αναγράφονται οι ποσότητες και το είδος 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που 
εμπορεύτηκαν, η προέλευση καθώς και η επισήμανση 
της διάθεσης αυτών για μεταποιητική ή κτηνοτροφική 
χρήση ή διάθεση σε έμπορο. Συγκεκριμένα αναγρά−
φονται το νωπό γάλα, το θερμικά επεξεργασμένο, το 
συμπυκνωμένο, το αφυδατωμένο (άπαχο, πλήρες, ορός, 
συμπυκνωμένος ορός, πρωτεΐνες, καζεΐνες και καζεϊ−
νικά άλατα), το βούτυρο και η κρέμα γάλακτος καθώς 
και οποιοδήποτε μίγμα των ανωτέρω. 

Άρθρο 2 

1. Κατά τους τακτικούς επιτόπιους ελέγχους του 
ΕΛ.Ο.Γ. δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι υπηρεσίες 
Ορκωτών Λογιστών. 

2. Σε κάθε επιτόπιο έλεγχο οι ελεγκτές του ΕΛ.Ο.Γ., 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προβαίνουν σε δειγματολη−

ψίες τόσο του γάλακτος όσο και των παραγόμενων 
προϊόντων. Τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση 
στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

3. Επί των εκθέσεων ελέγχου του άρθρου 5 παρ. 4 
ο εκπρόσωπος της ελεγχόμενης επιχείρησης έχει τη 
δυνατότητα να σημειώνει τις παρατηρήσεις του επί των 
καταγεγραμμένων ευρημάτων των ελεγκτών. 

Στις περιπτώσεις αδυναμίας σύνταξης των πρακτικών 
ελέγχου τη στιγμή της επιτόπιας επίσκεψης το πρακτικό 
συντάσσεται στην έδρα των ελεγκτών και διαβιβάζεται 
στη συνέχεια στην ελεγχόμενη επιχείρηση για να λάβει 
γνώση και να καταγράψει τυχόν παρατηρήσεις του και 
να τις υποβάλει γραπτώς το αργότερο μετά από 15 ημε−
ρολογιακές ημέρες μετά την αποδεδειγμένη διαβίβαση 
του εν λόγω πρακτικού ελέγχου. 

Τα πρακτικά ελέγχου αξιολογούνται αρμοδίως από 
την κεντρική υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. όπου και διαβιβάζο−
νται από τους ελεγκτές μαζί με τις ενδεχόμενες παρα−
τηρήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Στη συνέχεια, η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει τη δυ−
νατότητα αποστολής λεπτομερέστερων έγγραφων 
παρατηρήσεων προς τον ΕΛ.Ο.Γ. με κοινοποίηση στη 
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάστημα 15 ημερολογι−
ακών ημερών μετά την έγγραφη γνωστοποίηση από 
τον ΕΛ.Ο.Γ. ότι με βάση τα ευρήματα κατά τον έλεγχο 
ενδέχεται η επιβολή κυρώσεως. 

4. Ο ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιους δι−
ασταυρωτικούς ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες 
παραγωγής γάλακτος, προκειμένου να διαπιστωθεί 
κατά πόσο οι παραδιδόμενες ποσότητες γάλακτος της 
μονάδας ανταποκρίνονται στα στοιχεία εισερχόμενων 
της επιχείρησης, στην οποία έχει παραδοθεί το γάλα. 
Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση 
των σχετικών βιβλίων και παραστατικών της μονάδας 
ή και αρχείων όπως η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. 
Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΓ έχει πρόσβαση στα αρχεία 
ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στις υπηρεσίες της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. 

5. Στους ελεγχόμενους φορείς του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση 
περιλαμβάνονται οι μεταποιητικές μονάδες που συμ−
μετέχουν οι ίδιες ή μέσω τρίτων σε διαγωνισμούς για 
την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων δημοσίων 
φορέων, οργανισμών, νοσοκομείων και των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό δύναται να πραγματοποι−
ηθούν από τον ΕΛ.Ο.Γ. όλοι οι ενδεδειγμένοι επιτόπιοι 
έλεγχοι για τη διασταύρωση στοιχείων. 

6. Οι μικρές επιχειρήσεις που εισκομίζουν έως 80 
τόνους γάλα ετησίως δύνανται, αντί της υποχρέωσης 
αποστολής στον ΕΛ.Ο.Γ. μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου, 
βάσει του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 296113/19.9.2006 κοι−
νή υπουργική απόφαση να τηρούν βιβλίο καταγραφής 
εισκομίσεων γάλακτος και παραγωγής προϊόντων στην 
επιχείρηση τους σε μηνιαία βάση και να αποστέλλουν 
στον ΕΛ.Ο.Γ. ετήσια δήλωση ισοζυγίου γάλακτος δωδε−
κάμηνης χρήσης, το αργότερο ένα μήνα μετά από την 
ολοκλήρωση της δωδεκάμηνης χρήσης. 
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Άρθρο 3 

1. Κατά των επιβαλλόμενων από τον αρμόδιο Γενικό 
Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κυρώσεων, βάσει της παράγράφου 1 του άρθρου 6 της 
υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση, 
δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις στη Γενική Δ/νση 
Ζωικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημε−
ρομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της ειδοποίησης 
για την επιβολή των κυρώσεων. Οι ενστάσεις εξετά−
ζονται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής 
Παραγωγής και Α.Π.Α.. Κατά την εξέταση των ενστά−
σεων η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει υπόψιν, πέραν των 
στοιχείων βάσει της οποίας επεβλήθη η κύρωση, όλες 
τις παρατηρήσεις των ελεγκτών του ΕΛ.Ο.Γ. αλλά και 
τα πορίσματα της υπηρεσίας που εισηγήθηκε την επι−
βολή των κυρώσεων αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία 
ή στοιχεία περιήλθαν σε γνώση της με οποιοδήποτε 
μέσο και μπορεί να εισηγηθεί την αναπροσαρμογή της 
κύρωσης με αύξηση ή μείωση αυτής ή την απαλλαγή 
αυτής. Κατά την εξέταση της ένστασης ο ενδιαφερόμε−
νος δύναται να παρευρίσκεται προκειμένου να εκθέσει 
τις απόψεις του. 

Για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι την έκδο−
ση της παρούσας, οι ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν 
μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες από της δημοσίευσης της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων υπο−
βάλλονται δια της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγω−
γής στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του 
οποίου γίνονται αποδεκτές ή μη οι εν λόγω ενστάσεις 
και επιβάλλονται τυχόν νέες κυρώσεις. 

Στην περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία 
εξέτασης των ενστάσεων κριθεί αναγκαίος ο επιτόπιος 
επανέλεγχος, αυτός ανατίθεται σε μικτό κλιμάκιο, το 
οποίο συγκροτείται από: 

α. δύο υπαλλήλους ΠΕ της Διεύθυνσης Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους 

β. έναν υπάλληλο ΠΕ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
Δημόσιας Υγείας ή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και 
Κτηνιατρικών Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του 

γ. έναν υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Γάλα−
κτος με τον αναπληρωτή του 

και λειτουργεί με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο από 
τα ανωτέρω μέλη και οπωσδήποτε με τη συμμετοχή 
ενός μέλους από τη Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής 
και ΑΠΑ. 

Το έργο του ανωτέρω κλιμακίου δύναται να συνδράμει 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).

Το παραπάνω κλιμάκιο, δύναται να διενεργεί ελέγχους 
σε όλη την Επικράτεια.

Επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου ορίζεται υπάλλη−
λος της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η ονομαστική σύνθεση του κλιμακίου ελέγχου ορίζε−
ται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. 

Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο, τα μέλη του ανωτέ−
ρω κλιμακίου ελέγχου, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, 
η οποία συνυπογράφεται από εκπρόσωπο της ελεγ−
χόμενης επιχείρησης με τυχόν παρατηρήσεις επί των 
καταγραφών στην έκθεση ελέγχου. 

Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου παραδίδεται στον 
επιχειρηματία ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και από 
ένα αντίγραφο κρατείται στη Διεύθυνση Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και στον ΕΛΟΓ. 

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από τον επιχει−
ρηματία ή τον εκπρόσωπο αυτού, σε οποιοδήποτε πρα−
κτικό ή έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται σε εφαρμογή 
της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική από−
φαση, σημειώνεται η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ». 

2. Στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους διαπιστω−
θεί υποτροπή σοβαρών παραβάσεων για τρίτη φορά, 
πέραν του διπλασιασμού του προστίμου που προβλέ−
πεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) 
κοινή υπουργική απόφαση, μετά από σχετική γνωστο−
ποίηση των περιπτώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) η αντίστοιχη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοιήκησης, που έχει αρμοδιότητα 
αδειοδότησης στην κατηγορία αυτών των εγκαταστά−
σεων, προβαίνει στη διαδικασία ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του φορέα που υπο−
τροπίασε και 

β) ζητείται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, 
οργανισμούς, νοσοκομεία και υπηρεσίες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ο αποκλεισμός του φορέα από διαγωνισμούς 
για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για τα 
επόμενα δύο χρόνια λόγω της διάπραξης σοβαρού πα−
ραπτώματος κατά την άσκηση των επαγγελματικών 
καθηκόντων τους.

3. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του αρμόδιου Γε−
νικού Γραμματέα πρόστιμα βάσει της παραγράφου 1 
κατατίθενται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
     Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/113914 (2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
104.678/6.11.2007 απόφασης. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 παρ. 4 και 58 του ν. 2121/1993 « Πνευ−

ματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά 
θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 239).



33776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του π.δ. 191/2003 « Οργανισμός Υπουργείου Πολι−
τισμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠ Υ/ΤΟΠ ΥΝΣ/104.678/ 
6.11.2007 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Έγκριση 
σύστασης και λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων−
Τηλεοπτικά Δικαιώματα» (ΦΕΚ Β΄ 2217).

3. Το υπ’ αριθμ. 8968/30.11.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
104.678/6.11.2007 απόφασής μας «Έγκριση σύστασης και 
λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων−Τηλεοπτικά 
Δικαιώματα» (ΦΕΚ Β΄ 2217), ως προς την παράγραφο 1 
αυτής, η οποία αντικαθίσταται, ως εξής:

1. Εγκρίνεται η σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ−ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.» 
και το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.».

Σκοπός του Οργανισμού είναι η διαχείριση και προ−
στασία: α) των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτη−
λεοπτικών οργανισμών (άρθρο 48 του ν. 2121/1993, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και β) των συγγενικών δικαι−
ωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (άρ−
θρο 47 του ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 
όσον αφορά στην εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο 
άρθρο 18 παρ. 3 του 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στην παρουσίαση στο κοινό του άρθρου 47 του ν. 
2121/1993, καθώς και στην εκμίσθωση ή και στο δημόσιο 
δανεισμό των υλικών φορέων πάνω στους οποίους έχουν 
εγγραφεί οπτικοακουστικά έργα, τα οποία ανήκουν στο 
ρεπερτόριο των μελών του οργανισμού».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠ Υ/
ΤΟΠ ΥΝΣ/104.678/6.11.2007 (ΦΕΚ Β/2217/19.11.2007) από−
φασή μας.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΙΧΑΗΛ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. Μ.Φ. 2129/11/07 (3)
Απαγόρευση προσέγγισης και αλιείας κάθε πλωτού μέ−

σου σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέ−
τρων από τους σταθμούς μέτρησης παραμέτρων των 
υδάτων του Παγασητικού Κόλπου. 

  Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 περί 

Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261−Α΄/1973).
β. Τα άρθρα 231, 232, 295, 296, και 299 του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 461− Β΄/1978).

γ. Την ανάγκη προστασίας των πλωτών σταθμών μέτρη−
σης παραμέτρων των υδάτων του Παγασητικού Κόλπου, 
προκειμένου να μην επηρεάζονται οι μετρήσεις, αποφα−
σίζουμε:

1. Απαγορεύουμε παντελώς και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους την προσέγγιση και αλιεία κάθε πλωτού μέ−
σου σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων 
από τους πλωτούς σταθμούς μέτρησης παραμέτρων 
των υδάτων του Παγασητικού Κόλπου, οι οποίοι βρί−
σκονται στα παρακάτω στίγματα:

Σταθμός 1: Αμαλιάπολη − Δυτική ακτή Παγασητικού 
Κόλπου 

Ν: 39° 10΄ 21, 1΄΄. 
Ε: 22° 55΄ 38, 7΄΄. 
Σταθμός 2: Μηλίνα − Χόρτο − Ανατολική λεκάνη Πα−

γασητικού Κόλπου 
Ν: 39° 11΄ 05, 6΄΄. 
Ε: 23° 12΄06, 1΄΄.
2. Οι παραβάτες της παρούσης υπόκεινται στις κυ−

ρώσεις των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
Βόλου (ΦΕΚ 461−Β΄/12.5.1978).

3. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 2007

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ 

F

 (4)
   Eξελληνισμός του επωνύμου των ανηλίκων τέκνων της 

ομογενούς Σαφαρίδου Νισάνας του Γκαμπριέλ, Αϊ−
σούν και Μαρίνας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. Γ.Π/07 2654/ 
27.3.2007 απόφασης εξελληνισμού επωνύμου, του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
− Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 /16.2.2000 τ. Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε από τον ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/2.5.2001 τ.Α) 
και τις διατάξεις του ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217/10.11.2004 
τ. Α) και την σχετική περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
απόφασή  του, γίνεται διόρθωση σφάλματος στον 
εξελληνισμό του επωνύμου των ανηλίκων τέκνων του 
Ιωλτσίδη Ελζάρ, από Ιολτσίδου Αΐσούν σε Ιωλτσίδου 
Αϊσούν και από Ιολτσίδου Μαρίνας σε Ιωλτσίδου Μα−
ρίνας.  

 Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 
F

Αριθμ. 12073 (5)
Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου

Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

3. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη−
τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής»

4. Την υπ’ αριθμ. 10244/15.10.1999 (ΦΕΚ 2113Β/1999) 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δή−
μου Ελευθερίου Βενιζέλου

5. Την υπ’ αριθμ. 167/2007 απόφαση του ΔΣ του Δήμου 
Ελευθερίου Βενιζέλου περί τροποποίησης ΟΕΥ

 6. Την υπ’ αριθμ. 35/2007 πρακτ. 9/12.10.2007 γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 167/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 
που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτός είχε εγκριθεί με 
την υπ’ αριθμ. 10244/15.10.1999 (ΦΕΚ 2113Β/1999) απόφασή 
μας, ως προς τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 
ακροτελεύτιο αυτού, τα οποία μετά την τροποποίηση 
έχουν ως εξής:

Άρθρο 12
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2 υπάρχουσες + 1 συνιστώμενη νέα : Σύνολο 3 θέσεις 
Ειδικών Συνεργατών ή Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημο−
νικών Συνεργατών (άρθρο 163 του ν. 3584/2007)

Άρθρο 13
ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

1 θέση Δικηγόρου όπως διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 165 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 14
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ−

σονται στους βαθμούς Δ (εισαγωγικός) Γ, Β, και Α (κα−
ταληκτικός)

• Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους 
βαθμούς Ε (εισαγωγικός) Δ, Γ, Β, (καταληκτικός)

• Τα προσόντα διορισμού θα είναι σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο
ΠΕ1 Διοικητικών 1 2 3 
ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγος) 1 2 3 
ΠΕ9 Γεωπόνων 2 2 
ΠΕ Ορυκτών Πόρων 1 1 
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 1 
ΠΕ5 Μηχανολόγων /Ηεκτρολόγων Μηχανικών 1 1 2 
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1 2 3 
ΠΕ12 Περιβάλλοντος 1 1
ΠΕ11 Πληροφορικής 1 1
ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 1
ΠΕ17 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο
ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1 1 
ΤΕ19 Πληροφορικής 1 1 
ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 1 1 2 
ΤΕ17 Διοικητικών Λογιστών 2 3 5 
ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 1 1 
ΤΕ Μηχανικών 1 1
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 1
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολ.Μηχανικών 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο
ΔΕ1 Διοικητικών 8 8
ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού 3 3
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1 1
ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Εργων 2 2
ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 2 2
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ΔΕ30 Τεχνιτών Υδραυλικών 2 2
ΔΕ30 Τεχνιτών 2 −1 1
ΔΕ35 Κηπουρών 1 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3 2 5
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 5 5 
ΥΕ16 Κλητήρων−Θυρωρών−Γεν. Καθηκόντων 1 1
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Εσωτ. Χώρων 1 1
ΥΕ16 Εργατών Υδρευσης−Αποχέτευσης 2 2 4

Άρθρο  15
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο

ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων−Εξόδων 1 1 

Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο καταργούνται.

Άρθρο  16
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Υπάρχουσες Συνιστώμενες νέες Σύνολο

Εργάτη Γεν.Καθηκόντων (Καθαρίστρια Εσωτ. Χώρων περιορισμένης απασχόλησης) 1 1

(Καθαρίστρια Εσωτ. Χώρων πλήρους απασχόλησης) 1 1

Εργάτη Αντικατάστασης Λαμπτήρων 1 1 

ΔΕ1 Διοικητικός 1 1

ΥΕ16 Εργάτης Υδρευσης 1 1

Οι προηγούμενες θέσεις κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο καταργούνται.

Άρθρο  17
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για αντιμετώπιση επο−
χιακών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Άρθρο  18
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Στις διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Δήμου 
προΐσταται μόνιμοι υπάλληλοι των εξής κλάδων:

Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης: ΠΕ1 ή ΠΕ9 και ελ−
λείψει αυτών ΤΕ19 ή ΤΕ17

Διεύθυνση Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΕ1 
και ελλείψει αυτού ΤΕ17 ή ΤΕ22 και ελλείψει αυτών ΔΕ1.

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών: ΠΕ1 και ελλείψει αυτού 
ΤΕ17 ή ΤΕ22 και ελλείψει αυτών ΔΕ1.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: ΠΕ1 και ελλείψει αυτού 
ΤΕ17 ή ΤΕ22 και ελλείψει αυτών ΔΕ1.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος:
ΠΕ3, και ελλείψει αυτών ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ μηχανικών 

ορυκτών πόρων, ή ΤΕ5.
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών: 

ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ μηχανικών ορυκτών πόρων.
Τμήμα Περιβάλλοντος και  Η/Μ εξοπλισμού: ΠΕ5, ΠΕ μηχα−

νικών ορυκτών πόρων, ΠΕ3, ΠΕ4 και ελλείψει αυτών ΤΕ5.
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλο−

ντος: ΠΕ2 ή ΠΕ9 ή ΠΕ μηχανικών ορυκτών πόρων.
Μετακίνηση προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται 

μόνο σε θέση προϊστάμενου οργανικής μονάδας αντί−
στοιχου επιπέδου.

Τον προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό 
υπάλληλος και ο αρχαιότερος, που υπηρετεί στην ίδια ορ−
γανωτική μονάδα και εφόσον ο κλάδος στον οποίο ανήκει 
προορίζεται για κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύ−
εται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος 
Τμήματος κατά σειρά που τα τμήματα αναφέρονται 
στο άρθρο 1

Άρθρο  19
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι υπάλληλοι που διορίζονται κατατάσσονται σε αντί−
στοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.

Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές 
μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσό−
ντα την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.

Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζουν από την δημο−
σίευσή των στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ακροτελευτιο Άρθρο 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχει 
εγκεκριμένη πίστωση για την κάλυψη της μισθοδοσίας 
του προσωπικού που υπηρετεί.

 Για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας που θα προ−
κύψει από νέες προσλήψεις θα υπάρξει πρόβλεψη στο 
προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους. 

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου μας για το έτος 2005 
ήταν 3.250.222,50€



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33779

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου μας για το έτος 2006 
ήταν 3.197.141,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 11 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ
F

   (6) 
  Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στην ΝΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φρα−
γκίσκου.

   Με την υπ’ αριθμ. 7376/27.11.2007 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΝΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

   Με εντολή Νομάρχη

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F

Αριθμ. οικ.14119  (7) 

    ́Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ν.Α. 
Μαγνησίας.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−

σης».
β) του άρθρου 15 παρ. 18 εδ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοί−

κηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
2. Την ανάγκη καταχώρισης των στοιχείων των προσω−

πικών μητρώων των μεταταγέντων υπαλλήλων στους Η/Υ, 
την προετοιμασία των θεμάτων των εισηγήσεων προς 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τη σύνταξη των προκηρύξεων 
για την πρόσληψη προσωπικού μόνιμου και εποχιακού, 
τη σύνταξη συμβάσεων για τις προσλήψεις προσωπικού 
με σύμβαση έργου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών για 
την πρόσληψη πενήντα ατόμων με σύμβαση μερικής απα−
σχόλησης, την προετοιμασία των εισηγήσεων προς το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή για 
την πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, την 
φωτοτύπηση και διανομή προσκλήσεων και αποφάσεων 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθώς και την υποβοήθηση του 
έργου του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών 
Επιτροπών, την προετοιμασία των ατομικών φακέλων με 
την καταχώρηση των μορίων εκάστου υπαλλήλου σε κα−
ταστάσεις για τις επικείμενες επιλογές Πρ/νων Δ/νσεων 
και Τμημάτων της Ν.Α.Μ. και την εκκαθάριση των Αρχείων 
λόγω επιτακτικής ανάγκης αποσυμφόρησης των χώρων 
φύλαξης των εγγράφων.

3. Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω ερ−
γασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλλήλων πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριακοσίων 
εξήντα (360) ωρών κατ’ άτομο για οκτώ (8) υπαλλήλους 

και διακοσίων (200) ωρών κατ’ άτομο για έντεκα (11) 
υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Ν.Α. Μαγνησίας, από 
1.1.2008 μέχρι 30.6.2008, πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω υπηρε−
σιακών αναγκών.

Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ΕΥΡΩ (30.952 ευρώ) 
και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Ν.Α Μαγνησίας 
έτους 2008 ειδικός φορέας 072 ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Βόλος, 14 Δεκεμβρίου 

Ο Νομάρχης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

F

    Αριθμ. 4489 (8)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη του Παντεί−

ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη−
μών, αναπληρωτή καθηγητή Ανδρέα Λύτρα του Νι−
κολάου. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. στ περίπτωση VIII 

του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 3 παρ. 3 εδ. α του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ152/τ. Α΄).

II. Το ΦΕΚ 343/τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτε−
ρου Δημόσιου Τομέα/10.8.2007, στο οποίο δημοσιεύθηκε 
η εκλογή Πρυτανικών Αρχών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  
με θητεία τεσσάρων ετών από 1.9.2007 έως 31.8.2011.

III. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) 
αποφασίζει ομόφωνα: 

Ορίζει Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ−
σωπικού τον αναπληρωτή καθηγητή Ανδρέα Λύτρα του 
Νικολάου.

1. Στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ−
σωπικού ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

Ι. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Διοι−
κητικών Υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών μονάδων του 
Παντείου Πανεπιστημίου.

II. Θέματα του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσω−
πικού του Παντείου Πανεπιστημίου.

III. Εγγραφές και κατατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών 
και μετεγγραφές προπτυχιακών φοιτητών.

2. Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε 
περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο−
θέσεων και Προσωπικού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007

Ο Πρύτανης
Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024433112070008*

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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