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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 169/2010 (1)

Έγκριση κυκλοφορίας υδρογωνομένου 
κλασματοποιημένου φοινικοπυρηνέλαιου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθ. οικ. 834/9−06−2010, 30/003/249/3−06−2011 

έγγραφα της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημεί−
ου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι−

σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο−
μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του 
σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης 
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

7. Το Π.Δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄243).

8. Την υπ΄ αριθ. Y 25/08.12.2011 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005). 

10. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 169/2010 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 17.02.2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κυκλοφορία του προϊόντος YΔΡΟΓΟΝΩΜΕ−
ΝΟ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΙΝΙΚΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ με συστα−
τικά: 100% υδρογονωμένο κλασματοποιημένο φοινικοπυρη−
νέλαιο και με χρήση για τα προϊόντα παραγωγής απομίμησης 
σοκολάτας. Tα αναλυτικά στοιχεία είναι τα δηλωθέντα και 
περιλαμβάνονται στον φάκελο του προϊόντος. 

Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφο−
νται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για την επισήμανση των 
τροφίμων. Η δήλωση και η διαφήμιση του προϊόντος 
συμπεριλαμβανομένων των αναγραφών στα μέσα συ−
σκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές 
ισχύουσες διατάξεις.
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 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ  Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Θ. Στριλάκος, Μ. Κοντομηνάς, 

Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη − Βρετάκου, Δ. Τσίπη, Χ. Πα−
παχρήστου, Ι. Πετροχείλου».

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   F
 Αριθμ. 54/2012 (2)

Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων 
οίνων και αρωματισμένων οίνων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τo υπ’ αριθ. οικ.30/077/439/14.02.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και 
Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

6. Τις διατάξεις του Ν. 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α) «περί 
οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» και 
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 και του άρ−
θρου 13 παρ. 1.

7. Την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι−
κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρημα−
τικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α). 

8. Το άρθρο 88 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).

10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).

11. Την υπ’ αριθ. 2876/7−10−2009 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 
2234/07.10.2009).

12. Την υπ’ αριθ. 2877/7−10−2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Β 2234/07.10.2009). 

13. Το Π.Δ 110/2011« Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄243).

14. Την υπ΄ αριθ. Y 25/08.12.2011 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(Φ.
Ε.Κ.98/Α/2005)

16. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 54/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 17−02−2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τους όρους που πρέπει να πληρούν τα 
εμφιαλωτήρια οίνων και αρωματισμένων οίνων καθώς 
και τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής άδειας λει−
τουργίας αυτών, ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στα εργαστήρια στα οποία εμφιαλώνονται οίνοι κάθε 
κατηγορίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΧΙβ του 
Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (Ε.Ε. L299/16−11−
2007), πλην των αφρωδών και ημιαφρωδών οίνων, καθώς 
και τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα.

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «εμ−
φιαλωτήριο οίνων» ή «εμφιαλωτήριο», νοείται το εργα−
στήριο όπου εμφιαλώνονται τα αμπελοοινικά προϊόντα 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 2
Απαιτήσεις για τους χώρους 
των εμφιαλωτηρίων οίνων

1. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να είναι εγκατε−
στημένα σε ισόγειους ή/και ανώγειους χώρους, απο−
τελούνται δε από τον κύριο χώρο καθώς και από τους 
βοηθητικούς χώρους. 

Ως κύριος χώρος νοείται το διαμέρισμα όπου πραγ−
ματοποιείται η εμφιάλωση των οίνων και το διαμέρισμα 
όπου γίνεται το πλύσιμο των φιαλών. Το εμβαδό του 
κύριου χώρου των εμφιαλωτηρίων οίνων δεν επιτρέ−
πεται να είναι μικρότερο από 30 τετραγωνικά μέτρα, 
το δε ύψος αυτού δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο 
από 2,80 μέτρα. 

Ως βοηθητικοί χώροι νοούνται οι διάφορες αποθήκες, 
οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως και κάθε άλλο, υποβοηθη−
τικό της λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου, διαμέρισμα. 
Η αποθήκευση των υλικών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, 
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περιέκτες κλπ) πρέπει να γίνεται μόνο σε βοηθητικό 
χώρο του εμφιαλωτηρίου. 

2. Τα εμφιαλωτήρια οίνων που συστεγάζονται με οινο−
ποιεία ή ποτοποιεία, πρέπει να πληρούν όλους τους επι−
μέρους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
τους, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

3. Η διαρρύθμιση και η κατασκευή των εμφιαλωτη−
ρίων οίνων πρέπει να πληρούν τους όρους του Καν. 
(ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Ε.Ε. L 139/30−4−2004) και ειδικότερα του 
παραρτήματος ΙΙ (πλην των κεφαλαίων ΙΙΙ και XI του εν 
λόγω παραρτήματος), ώστε να επιτρέπουν επαρκή συ−
ντήρηση και καθαρισμό, να επιτρέπουν ορθές πρακτικές 
υγιεινής των οίνων και να παρέχουν τις κατάλληλες 
συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. Για την εφαρμογή 
και τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων αρμόδιες είναι οι 
οικείες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 3
Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό

1. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να είναι εφοδιασμένα 
τουλάχιστον με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α) Μηχάνημα πλήρωσης συσκευασιών,
β) Μηχάνημα πωματισμού συσκευασιών,
γ) Αντλίες,
δ) Φίλτρα διήθησης οίνων,
ε) Δεξαμενές και δοχεία αποθήκευσης οίνων.
2. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης και γυάλινων φι−

αλών, τα εμφιαλωτήρια πρέπει, επιπλέον, να είναι εφο−
διασμένα και με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α) Πλυντήριο φιαλών,
β) Σύστημα αποστράγγισης των πλυμένων φιαλών.
3. Ο εξοπλισμός γενικά και κάθε αντικείμενο και συ−

σκευή ειδικότερα με τα οποία έρχονται σε επαφή τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 1, αμπελοοινικά προϊόντα, 
πρέπει:

α) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλή για 
τρόφιμα. 

β) Να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επι−
τρέπει τον επαρκή καθαρισμό τους και τη συντήρησή 
τους, καθώς και τον καθαρισμό του λοιπού εξοπλισμού 
και των πέριξ χώρων.

γ) Να συντηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες ορθών 
πρακτικών. 

δ) Να μην μπορούν να προκαλέσουν την επιμόλυνση 
των αμπελοοινικών προϊόντων με χημικούς ρυπαντές.

4. Οι δεξαμενές, οι σωληνώσεις και οι πάσης φύσεως 
περιέκτες συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποι−
ούνται για συσκευασία πρέπει να πληρούν τους όρους και 
τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα, όπως καθορίζονται στη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτείται να υπάρχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας των εν λόγω χρησιμοποιούμενων υλικών 
για τρόφιμα και ποτά, στο οποίο να αναγράφονται τα 
στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής αυτών. 

Επίσης, αν χρησιμοποιούνται μη γυάλινοι περιέκτες 
για την εμφιάλωση, απαιτείται να υπάρχουν οδηγίες 
από την κατασκευάστρια εταιρεία αυτών, στις οποίες 
να υποδεικνύεται ο ορθός χειρισμός των διαφόρων τύ−
πων περιεκτών, πριν και κατά την εμφιάλωση, οι οποίες 
πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 

5. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από 
μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών.

6. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για την απο−
θήκευση των αμπελοοινικών προϊόντων που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 88 (ενδιάμεσα προϊόντα) 
του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α), πρέπει να είναι ογκο−
μετρημένες. 

Άρθρο 4
Βιβλίο αποθήκης εμφιαλωτηρίου 

1. Tα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται να τηρούν 
βιβλίο αποθήκης το οποίο θεωρείται και τηρείται σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 

2. Η τήρηση του βιβλίου γίνεται με τρόπο ώστε να 
είναι ευχερής η παρακολούθηση των οίνων και των 
λοιπών αμπελοοινικών προϊόντων που εμφιαλώνονται, 
από την εισαγωγή τους στο εμφιαλωτήριο έως και την 
έξοδό τους από αυτό. 

3. Το βιβλίο αποθήκης του εμφιαλωτηρίου υπόκειται 
στον έλεγχο των εντεταλμένων οργάνων των αρμοδίων 
Υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 13 και 17 (παράγρ. 3) του ν. 396/1976 (ΦΕΚ 
198/Α). Κάθε φορά που στοιχεία τους χρησιμοποιούνται 
για διενεργούμενο έλεγχο ή επιθεώρηση, το βιβλίο θε−
ωρείται από τα αρμόδια όργανα για τα καταχωρισμένα 
στοιχεία.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος που προτίθεται να λειτουργή−
σει μονάδα εμφιαλωτηρίου οίνου ή/και αρωματισμένων 
οίνων, η οποία είναι νομίμως εγκατεστημένη σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει αίτηση−δήλωση 
στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, για την έκδοση ειδικής άδειας 
λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνων ή/και αρωματισμένων 
οίνων.

Στην αίτηση−δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) τα στοιχεία του εμφιαλωτηρίου (επωνυμία, δ/νση, 

Α.Φ.Μ. κλπ), 
β) ο υπεύθυνος του εμφιαλωτηρίου,
γ) ο εξοπλισμός με τον οποίο είναι εφοδιασμένο το 

εμφιαλωτήριο.
Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι η 

μονάδα είναι νομίμως εγκατεστημένη σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

2. α) Ο προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. 
που έχει λάβει την ανωτέρω αίτηση, ορίζει αρμόδιο 
υπάλληλο της Υπηρεσίας για τη διενέργεια αυτοψίας 
στο εν λόγω εμφιαλωτήριο με σκοπό την επαλήθευση 
της υποβληθείσας αίτησης − δήλωσης και τη διαπίστωση 
της εκπλήρωσης των όρων της παρούσας απόφασης.

β) Ο εντεταλμένος για την αυτοψία αρμόδιος υπάλ−
ληλος της Χημικής Υπηρεσίας μεταβαίνει στο εμφια−
λωτήριο και διενεργεί επιθεώρηση σχετική με τις απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης και συντάσσει έκθεση 
την οποία υποβάλλει στον προϊστάμενο της Χημικής 
Υπηρεσίας.

 γ) Αν από την ανωτέρω έκθεση προκύπτει ότι η μο−
νάδα πληροί του όρους της παρούσας απόφασης, τότε 
ο προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας χορηγεί την 
ειδική άδεια λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνων. 

3. Η ειδική άδεια, η οποία δεν υποκαθιστά άδειες άλ−
λων αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, κοι−
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νοποιείται στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οίνου 
& Ζύθου του Γ.Χ.Κ.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εμφιαλωτής προ−
τίθεται, κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής αδείας, να 
τροποποιήσει ουσιωδώς τον εξοπλισμό ή να επιφέρει 
οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στους χώρους του 
εμφιαλωτηρίου οφείλει να ενημερώσει, εγκαίρως, την 
Χημική Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα 
των όποιων μεταβολών με τους όρους της παρούσας 
απόφασης.

5. Στην περίπτωση κατά την οποία τροποποιούνται 
ουσιώδη στοιχεία όπως η επωνυμία ή η διεύθυνση του 
εμφιαλωτηρίου τότε η άδεια ανακαλείται, κατόπιν σχε−
τικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 4(γ) του άρθρου 6 της παρούσας από−
φασης, και εκδίδεται νέα άδεια. 

6. Η χορήγηση κωδικού αριθμού στο εμφιαλωτήριο 
οίνων γίνεται από τη Δ/νση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οί−
νου και Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αίτησης του 
υπευθύνου του εμφιαλωτηρίου.

Άρθρο 6
Έλεγχοι − Κυρώσεις

1. Στο πλαίσιο των τακτικών ή έκτακτων επιθεωρή−
σεων − ελέγχων των εμφιαλωτηρίων οίνων που πραγ−
ματοποιούνται από τις Χημικές Υπηρεσίες, οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι των εν λόγω Υπηρεσιών ελέγχουν τους χώ−
ρους των εμφιαλωτηρίων οίνων (κύριους και βοηθη−
τικούς), τον τρόπο λειτουργίας αυτών, τον εξοπλισμό 
και τους περιέκτες που χρησιμοποιούνται και γενικά 
προβαίνουν σε κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα για 
τη διαπίστωση της τήρησης και εφαρμογής αυτής της 
απόφασης και γενικότερα της ισχύουσας αμπελοοινικής 
νομοθεσίας. Κατά τον έλεγχο συμπληρώνεται έντυπο 
ελέγχου εμφιαλωτηρίων οίνων. Επίσης, κατά τους ανω−
τέρω ελέγχους, είναι δυνατόν, αν κρίνεται σκόπιμο, να 
διενεργείται δειγματοληψία αμπελοοινικών προϊόντων 
με σκοπό την εργαστηριακή εξέτασή τους.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται, από 
τη Χημική Υπηρεσία, αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση, γίνεται 
η σχετική έγγραφη σύσταση−υπόδειξη στον υπεύθυνο 
του εμφιαλωτηρίου για άμεση συμμόρφωση, ενώ σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης ακολουθείται η διαδικασία 
των κυρώσεων των επομένων παραγράφων.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η 
λειτουργία εμφιαλωτηρίου οίνων χωρίς αυτό να διαθέτει 
την προβλεπόμενη ειδική άδεια ή κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή, τότε εφαρμό−
ζεται, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η διαδικασία 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
[ν. 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α), ν. 427/1976 (ΦΕΚ 230/Α)]. 

4. Ο προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής 
Υπηρεσίας δύναται να προβεί και στην ανάκληση της 
ειδικής αδείας του εμφιαλωτηρίου οίνου:

α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται 
από τη Χημική Υπηρεσία παραβάσεις των προϋποθέσε−
ων σύμφωνα με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε ή

β) σε περιπτώσεις τέλεσης, κατ’ επανάληψη, σοβαρών 
παραβάσεων της νομοθεσίας και ιδίως στις περιπτώσεις 
χρήσης οποιασδήποτε πρακτικής, κατά την εμφιάλωση, 

που καθιστά τα, διατιθέμενα στην αγορά, αμπελοοινικά 
προϊόντα μη ασφαλή για κατανάλωση ή

γ) στην περίπτωση που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα 
του ενδιαφερομένου. 

Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης άδειας εμφιαλωτηρίου 
οίνων, η εν λόγω απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται 
στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκ. Ποτών, Οίνου και Ζύθου 
του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 7
Μεταβατικές και καταργούμενες 

διατάξεις, έναρξη ισχύος

1. Τα ήδη λειτουργούντα εμφιαλωτήρια οίνων που 
έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης μπορούν να εξακο−
λουθήσουν να λειτουργούν με την άδεια που κατέχουν 
υπό την προϋπόθεση ότι εντός δώδεκα μηνών μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης θα συμμορφω−
θούν με τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτής.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης, η αδειοδότηση, από τις Χημικές Υπηρεσίες, 
και η λειτουργία νέων εμφιαλωτηρίων οίνων γίνεται 
μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. 

3. Οι αποφάσεις Α.Χ.Σ. υπ’ αριθ. 1849/1960 (ΦΕΚ 58/
Β/21.02.1961) και 1554/1966 (ΦΕΚ 645/Β/7.11.1966) καταρ−
γούνται.

 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Θ. Στριλάκος, Μ. Κοντομήνας, 

Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη− Βρετάκου, Δ. Τσίπη, Χ. Πα−
παχρήστου, Ι. Πετροχείλου»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   F
 Αριθμ. Φ. 420/150/81634 Σ. 260 (3)
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην 

των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής 
τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα 
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 

του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302).

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενι−
αίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

3. Το υπ’ αριθμ. 40/2012 Προεδρικό Διάταγμα «Διάλυση 
της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλη−
ση της νέας Βουλής», (ΦΕΚ Α΄ 90)
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ/27/12−12−2011 απόφα−
σης Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Ραγκού−
ση» (ΦΕΚ Β΄ 2821)

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, 
που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλο−
γικό τους δικαίωμα, για τις βουλευτικές εκλογές, που 
θα διεξαχθούν την 6η Μαΐου 2012, απαλλάσσονται από 
τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για 
το διάστημα από 29−04−2012 μέχρι και 13−05−2012.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυπο−
ταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει 
η απαλλαγή αυτή.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
    Αριθμ. 8203/328 (4)
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, 

για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά 
τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐ−
ου 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και 

της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας 
(Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των δι−
ατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» 
ΦΕΚ 57/Α).

2) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 40/2012 «Διάλυση της 
Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση 
της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 90/Α).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του 
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως ισχύουν σήμερα.

6) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 «Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α).

7) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α).

8) Την με αριθ. 14461/11−4−2012 εγκύκλιο 13 του Υπουρ−
γού Εσωτερικών.

9) Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18−4−2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό 
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να 
χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας 
με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλο−
γικού τους δικαιώματος, κατά τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χο−
ρηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ−
σωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της παρούσας στον 
τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την 
επιστροφή του απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100−200 χιλιομέ−
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201−400 χιλι−
ομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέ−
τρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωση τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν 
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας 
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα 
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερ−
βαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200−400 χιλιομέ−
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο−
μέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωση τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν 
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας 
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα 
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερ−
βαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
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3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά 
τα ανωτέρω, η Κυριακή 6 Μαΐου 2012 (ημέρα διεξαγωγής 
της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται 
ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν 
αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 
της παρούσας.

Α. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμ−
ψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F

          Αριθμ. 37145/3476 (5)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των 

Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 
το έτος 2012.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/22−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20, κεφ 2ο του ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄) καθώς και την αριθ. 2/78400/0022/14−11−
2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία κ.α. διατάξεις»

5. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών για το έτος 2012 του Γραφείου Περιφερειάρχη και 
των Αντιπεριφερειαρχών, της Δ/νσης Διοίκησης, της 
Δ/νσης Οικονομικού, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού, της Δ/νσης Διαφάνειας και Η.Δ, της Δ/νσης 
Εξυπηρέτησης του πολίτη, της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Ανάπτυξης, του 

Τμήματος Τουρισμού, της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
της Νομικής Υπηρεσίας

6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω αναγκών οι υπάλληλοι απασχολούνται και εκτός 
ωραρίου υπηρεσίας λόγω της εξαιρετικής υποστελέχω−
σης των υπηρεσιών των Π.Ε. Κυκλάδων, των αυξημένων 
αρμοδιοτήτων, της αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού, 
του όγκου εργασίας και της πολυδιάσπασης των υπη−
ρεσιών στα νησιά του νομού

7. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό της Π.Ν. Αιγαίου του οικονομικού έτους 2012 στον 
ειδικό φορέα 0072, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα 
για διακόσιους σαράντα οκτώ (248) υπαλλήλους των 
ΠΕ Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου από την 1η Μαΐου 2012 
έως και την 31−12−2012.

 Οι ώρες της απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο, ήτοι 4.960 (248 x 20) ώρες το μήνα και για το 
διάστημα Απριλίου − Δεκεμβρίου 39.680 (4.960 x 8).

Για κάθε υπηρεσία από τις αναφερόμενες στο σκε−
πτικό της παρούσας θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα κατά μήνα.

Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας θα βεβαιώνει 
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και θα 
τηρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρασχεθέν 
έργο.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(220.000) Ευρώ συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού των Π.Ε. Κυκλάδων του οικονομι−
κού έτους 2012 από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ 0511. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Ερμούπολη, 20 Απριλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013392404120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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