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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/42039/0022 (1)
  Έγκριση νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλή−

λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α...» όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 1 εδάφ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005.

2. Τις διατάξεις του δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημόσιου 
των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 2526/4.5.2009 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας, της Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 

6. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης 

προκαλείται δαπάνη ύψους 33.300 ευρώ που θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του Προϋπολογι−
σμού του Τ.Π. και Δανείων έτους 2009, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία, ήτοι 54 ώρες το εξά−
μηνο και 108 ώρες το χρόνο, σε είκοσι δύο (22) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων και μέσα στα 
νόμιμα όρια για το έτος 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

NIKΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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    Αριθμ. 2/44709/0022 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερι−
νές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπί−
ων Κληροδοτημάτων, για το Β Εξάμηνο 2009».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»  
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως 
τροποποιήθηκε από τις όμοιες της §2 του άρθρου 18 
του ν. 3254/2004.

3.− Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

4.− Την υπ’ αριθμ. 1009849/85/0011Α/29.1.2001 (ΦΕΚ 144/
Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδο−
τημάτων λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους.

5.− Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 ερμηνευτική 
εγκύκλιο επί του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.

6.− Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

7.− Το υπ’ αριθμ. 762/17.6.2009 έγγραφο της Επιτροπής 
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων καθώς και τα πρακτικά 
της υπ’ αριθμ. 36/15.12.2008 συνεδρίασης του ΔΣ του 
ανωτέρω ΝΠΔΔ, με τα οποία ζητείται η έγκριση υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερινές ώρες, 2 
μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδο−
τημάτων, για το Α’ εξάμηνο του 2008.

8.− Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 30.000,00 € σε βάρος του Π/Υ της 
Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων (ΝΠΔΔ εποπτευ−
όμενο από Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.)

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
από 1.7.2009 έως 31.12.2009 στον καθένα από τους 2 
φύλακες της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 
ως εξής:

16 ώρες το μήνα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και

16 ώρες το μήνα κατά τις νυκτερινές ώρες.
Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα−

σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν 
με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι−
ώνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν από τη 
δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

     Αριθμ. 75764/B7 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Αρχειονομίας − Βιβλιοθηκονομίας του Ιο−
νίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Διαχείριση Τεκμηρίων 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες». 

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) «Θε−

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
– Παράρτημα Διπλώματος». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β’/11.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βι−
βλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδ. 6η/ 
8.4.2009).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδ. 4η/ 
28.5.2009).

7. Το υπ’ αριθμ. ΤΑΒ/1064/Φ.0037/16.7.2009 έγγραφο 
του Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας − Βιβλιοθη−
κονομίας από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και η σχετική 
έκθεση έχει κατατεθεί στην Πρυτανεία του Ιονίου Πα−
νεπιστημίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό 
έτος 2009−2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και Νέες Τεχνολογίες» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείμενο –Σκοπός 

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχειονομίας 
και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου εντάσ−
σεται στο γενικότερο πλαίσιο των επιστημών της Αρχει−
ονομίας, της Βιβλιοθηκονομίας και της Μουσειολογίας, 
εστιάζοντας στις εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών 
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στις υπηρεσίες Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων. Το 
Πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα 
και την επιστημονική μελέτη των αντίστοιχων πεδίων.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. οργανώνεται και 
υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος 
Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπι−
στημίου και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ερευνητική εκπαίδευση και 
κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματος Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και 
πτυχιούχων και διπλωματούχων άλλων Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, σε 
εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλί−
ζεται τόσο η ειδίκευση, όσο και η συμβολή τους στην 
καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημο−
νικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή 
της επιστημονικής σκέψης.

Άρθρο 3 
 Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει. 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο αντικεί−
μενο «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και Νέες Τεχνολογίες». 

Άρθρο 4 
 Κατηγορίες πτυχιούχων 

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται α) Πτυχιούχοι του Τμή−
ματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. 

Άρθρο 5 
 Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
 Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει οι φοι−
τητής του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε δώδεκα και κατανέμονται 
ανά εξάμηνο ως εξής: έξι μαθήματα στο πρώτο εξάμη−
νο, έξι μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ το τρίτο 
εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχια−
κής Διπλωματικής Εργασίας η οποία είναι υποχρεωτι−
κή. Ειδικότερα, για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο η παρακολούθηση 
τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο μαθήμα−
τος επιλογής εκ των τριών προσφερομένων. Κατά το 
δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών απαιτείται η 
παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων 
και δύο μαθημάτων επιλογής εκ των τριών προσφερο−
μένων. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 
της Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Πρώτου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα 
• Πληροφοριακά συστήματα πολιτισμικών φορέων.
• Αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών πληροφό−

ρησης.
• Δίκαιο και Δεοντολογία πνευματικών δικαιωμάτων 

στο σύγχρονο περιβάλλον πληροφόρησης.

• Μεταδεδομένα για Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία
Μαθήματα Επιλογής
• Αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων.
• Διοίκηση και οικονομία πολιτισμικών φορέων.
• Σύγχρονα ζητήματα της εκδοτικής βιομηχανίας του 

βιβλίου.
Πρόγραμμα Μαθημάτων Δευτέρου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα 
• Ειδική Αρχειονομία: Διαχείριση Σύγχρονων Αρχεί−

ων.
• Υβριδισμός και σύγκλιση εργαλείων οργάνωσης και 

διαχείρισης τεκμηρίων και πληροφορίας.
• Σύγχρονα Βιβλιοθηκονομικά δίκτυα.
• Διεπιστημονική αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού.
Μαθήματα Επιλογής
• Ειδικά ζητήματα και μεθοδολογία διαχείρισης του 

παλαιού και σπάνιου υλικού.
• Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών συλλογών.
• Διπλωματική και Εκδοτική αρχειακών πηγών.
Πρόγραμμα Τρίτου Εξαμήνου
• Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί−

ας.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 

παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργαστηριακά μα−
θήματα και σεμινάρια, πρακτική άσκηση, εφαρμογές 
και προγραμματισμό. Το σύνολο της διδακτικής και 
ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους 
τους φοιτητές. 

Η αντιστοιχία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. σε μονάδες 
ECTS καθορίζονται ως ακολούθως: Πέντε (5) μονάδες 
για κάθε μάθημα (διδασκαλία, έρευνα, εργαστήρια, ερ−
γασίες) σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και 
τριάντα (30) μονάδες ECTS για τη Μεταπτυχιακή Δι−
πλωματική Εργασία το Γ’ εξάμηνο.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τού−
τοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από 
επιλογή του φοιτητή. 

Άρθρο 7
 Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) άτομα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρ−
χειονομίας− Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 
καθορίζει με απόφασή της τη διαδικασία επιλογής των 
μεταπτυχιακών φοιτητών και κάθε συναφή λεπτομέρεια 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9 
 Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήμα−
τος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, μέλη ΔΕΠ των 
λοιπών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων 
Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό−
ντων όπως προβλέπετια στις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιο−
νίου Πανεπιστημίου θα διαθέσει τον υφιστάμενο εξο−
πλισμό, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες 
για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ. 
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Άρθρο 10 
 Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιο−
λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ.Α’)

Άρθρο 11
 Κόστος λειτουργίας

α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των 23.000 Ευρώ, και αναλύεται ως εξής:

Έξοδα μετακίνησης εξωτερικών συνερ−
γατών

5000

Έξοδα δημοσιότητας 3000

Προμήθεια ειδικού λογισμικού 6000

Αναλώσιμα 4000

Λοιπά έξοδα 5000

Σύνολο 23.000

β) Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋ−
πολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πόροι του συγκε−
κριμένου Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι, επίσης, δωρεές, παρο−
χές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων 
ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προ−
γράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογι−
σμού και δίδακτρα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠYΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 65175/Β7 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71769/Β7 (ΦΕΚ 1209 

τ.Β΄/6.8.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά 
στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί−
ας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών με τίτλο «Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & 
Διατροφή του Ανθρώπου», όπως έχει διορθωθεί και 
ισχύει με νεότερη απόφαση. Παράταση λειτουργί−
ας του ΠΜΣ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ιδίως το άρ. 6, παρ. 

3), (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δι−

ατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄ 
25.8.2008).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
.Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα Διπλώματος».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ. Β΄/21.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 71769/Β7 (ΦΕΚ 342 τ.Β΄/24.3.2003) 
υπουργική απόφαση αντικατάστασης που αφορά στο 
ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ−
λο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή 
του Ανθρώπου», όπως έχει διορθωθεί στο ΦΕΚ 1418 
τ.Β΄/16.9.2004.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο−
γίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(373/10.4.2009).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(388/28.5.2009).

7. α. Το γεγονός ότι το ΠΜΣ λήγει το ακαδημαϊκό 
έτος 2008−2009 και

β. την από 16.7.2009 Έκθεση Πεπραγμένων του Διευ−
θυντή του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και 
Διατροφή του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 71769/Β7 (ΦΕΚ 1209 
τ.Β΄/6.8.2008) υπουργική απόφαση που αφορά στο ΠΜΣ 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστήμη 
και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου», 
ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 10 «Διάρκεια λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχι−
σης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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    Αριθμ. 79329/B7 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35101/Β7 (ΦΕΚ 903, τ.Β΄/ 

4.7.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: 
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ιδίως το άρθρο 6, 

παραγρ. 3), ΦΕΚ 148, τ.Α’, 16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ. Α΄, 25.8.2008) 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα διπλώματος».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

4. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/ τ. Β΄/21.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 35101/Β7 (ΦΕΚ 903,τ.Β΄/4.7.2003) 
υπουργική απόφαση έγκρισης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Kοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές 
και Ιστορικές Προσεγγίσεις» όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 2104/Β7 (ΦΕΚ 577/τ.Β’/28.4.2005), 72208/Β7 
(ΦΕΚ 113/τ.Β’/1.2.2007) και 12692/Β7 (ΦΕΚ 198/τ.Β’/8.2.2008)  
υπουργικές αποφάσεις.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπο−
λογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνε−
δρία 9η/29.4.2009). 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Eιδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 16η/ 
14.5.2009).

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

 Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 35101/Β7 (ΦΕΚ 903,τ.
Β΄/4.7.2003) υπουργική απόφαση Έγκρισης του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή−
ματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: 
Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδί−
κευσης απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες. 

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες 
και σε τρεις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η εκπόνη−
ση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης αντιστοιχεί 
σε 30 πιστωτικές μονάδες

2. Από τα προσφερόμενα μαθήματα τέσσερα (4) μαθή−
ματα είναι υποχρεωτικά στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) 
στο Β΄ εξάμηνο. Η επιτυχής παρακολούθηση τους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση, στο τρίτο 
εξάμηνο, της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής 
Διατριβής. Η ολοκλήρωση της τελευταίας είναι υποχρε−
ωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

3. Ο αναλυτικός κατάλογος των μαθημάτων και οι 
λοιπές δραστηριότητες έχουν ως εξής:

α) Α’ εξάμηνο 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις των Φύλων (7,5 πι−

στωτικές μονάδες)
2. Ιστορικές Προσεγγίσεις των Φύλων (7,5 πιστωτικές 

μονάδες)
3. Φύλο και Πολιτική (7,5 πιστωτικές μονάδες)
4. Φεμινιστική Θεωρία και Επιστημολογία (7,5 πιστω−

τικές μονάδες)
 β) Β’ εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Μεθοδολογικά Ζητήματα (7,5 πιστωτικές μονάδες)
2. Φύλο, Εργασία και Κατανάλωση (7,5 πιστωτικές 

μονάδες) 
3. Φύλο, Σώμα και Υγεία (7,5 πιστωτικές μονάδες)
4. Γλώσσα, Φύλο και Σεξουαλικότητα (7,5 πιστωτικές 

μονάδες)
γ) Γ’ εξάμηνο
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης (30 πι−

στωτικές μονάδες).
Το ΠΜΣ πλαισιώνεται κάθε έτος από μια σειρά μα−

θημάτων/διαλέξεων από διδάσκοντες του Τμήματος, 
επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές ή επιστήμονες.»

2. To άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το 65% του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται σε 
4.875,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α) Έξοδα μετακινήσεων 2.000, 00

Β) υλικά άμεσης ανάλω−
σης 1.875, 00

Γ) Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000, 00

ΣΥΝΟΛΟ 4.875, 00

2. Πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ θα είναι τα δίδα−
κτρα. Το ΠΜΣ είναι δυνατόν να έχει συμπληρωματικά 
έσοδα από χορηγίες, δωρεές, πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα.»
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ  

F
   Αριθμ. 312900 (6)
Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής και είσπραξης 

της εισφοράς για το γάλα και τα προϊόντα γάλα−
κτος που προέρχονται από χώρες της ευρωπαϊκής 
ένωσης ή τρίτες χώρες βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 
του ν. 3698/2008.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) 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’).

β) του ν. 3698/2008 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων κτη−
νοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρ−
θρου 13 παρ. 3. (ΦΕΚ 198 Α’).

γ) 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 αντικα−
ταστάθηκε 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’).

2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνστα−
ντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 67 Β’).

3. Της υπ’ αριθμ. 1002189/66/−25/0016/7.1.2000 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον 
Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος −ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ. 
της ειδικής εισφοράς 0,50 % στην ανά κιλό αξία γάλα−
κτος (αγελαδινού, πρόβειου, γίδινου) που προέρχονται 
από τις χώρες της Ε.Ε. ή τις τρίτες χώρες σε όλες τις 

μορφές του διακινούμενου γάλακτος και συγκεκριμένων 
προϊόντων γάλακτος (νωπό και θερμικά επεξεργασμένο 
γάλα, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη γάλα−
κτος και σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος) βάσει του άρθρου 
13 παρ. 3 του ν. 3698/2008 περί «Ρυθμίσεις θεμάτων 
κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».  

Άρθρο 2 
Υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς

Υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς του άρ−
θρου 1 είναι:

όλες οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή και εμπορίας γά−
λακτος η γαλακτοκομικών προϊόντων, που αγοράζουν 
γάλα ή και συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, άμε−
σα (πρώτοι αγοραστές), από χώρες της Ε. Ε. ή τρίτες 
χώρες, για περαιτέρω μεταποίηση ή και συσκευασία ή 
και χρήση στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ή 
και μεταπώληση, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου 
γάλακτος ή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων 
ήτοι, νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο γάλα, συμπυκνωμέ−
νο γάλα, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος 
και σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος.

Εξαιρείται η καταβολή εισφοράς για τα προϊόντα που 
αγοράζονται σε συσκευασίες λιανικής προς άμεση κα−
τανάλωση.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της εισφοράς

1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 οφείλουν να δηλώνουν 
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., κάθε μήνα, μαζί το μηνιαίο ισοζύγιο 
γάλακτος που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 296113/2006 
(Β 1414) κοινή υπουργική απόφαση, τις ποσότητες σε 
κιλά, την αξία και την προέλευση (Ε.Ε. ή τρίτων χωρών), 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα μηνιαίας δήλωσης 
προμήθειας ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊό−
ντων από την ευρωπαϊκή ένωση και τις τρίτες χώρες.

2. Η ειδική εισφορά του άρθρου 1 θα καταβάλλεται 
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. το αργότερο ένα μήνα μετά την τιμο−
λόγηση της εισφοράς από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., σε διαφορε−
τική περίπτωση η οφειλή θα τοκίζεται με το επιτόκιο 
διάθεσης των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου.

3. Τα έσοδα που προκύπτουν από την ειδική εισφο−
ρά του άρθρου 1 κατατίθενται υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και στον λογαρια−
σμό 2150400450654. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της 
ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, η οφειλή βεβαιώ−
νεται και εισπράττεται από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες και η παρακράτηση 10% που ενεργούν οι 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ως δαπάνη είσπρα−
ξης, επιβαρύνει τους υπόχρεους της παραγράφου 1 και 
συμπεριλαμβάνεται στους χρηματικούς καταλόγους που 
αποστέλλονται, από τον ΕΛΟΓΑΚ, στις ΔΟΥ για βεβαί−
ωση και είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.  
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Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



21250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02016701408090008*

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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