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Αριθμ. Φ.004.2/8/65671/Σ.151
Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών.

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.Δ. 107 της 14/17 Φεβ 69 «Περί διατάξεων τινών
αφοροσών την Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατεύμα−
τος» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 17 παρ. 2 του Ν. 2743/1999.
β. Το Ν. 301/1976 «Περί της εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Δημοσιευόμενης Ύλης και ρυθμίσεως θε−
μάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίας
ταύτης», (ΦΕΚ 91/20−4−1976, τ.Α΄).
γ. Τον Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουρ−
γία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και
ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων − θέματα διοίκησης
των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας».
δ. Τον Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) άρθρο 29 Α, που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄
54), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38), και το γεγονός ότι από
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ε. Την υπ’ αριθμ.Φ.900/38/246702/Σ.215/7Απρ15/κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 566).
στ. Τον Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
ζ. Την υπ’ αριθμ. 1 Γνωμάτευση της 1ης/14 Ιαν 15
Συνεδρίασης του ΑΣΣ, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Την ίδρυση και λειτουργία Υποκαταστήματος του
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών στην Αθήνα εντός
του ΕΚΕΜΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Στην περίπτωση αυτή ο Καταγγέλλων−αιτών την μετα−
βίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του πα−
ρόντος. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης καλύπτεται
από το καταβληθέν τέλος για την διεξαγωγή ακρόασης
κατόπιν καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

F

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

(2)
Επιβολή προστίμου σε βάρος του ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕ−
ΝΙΟΥ του Δημητρίου για τελωνειακή παράβαση.

Ο Αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 66781/45695
(4)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 219/2014 απόφασης του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας περί
σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας, σε
εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Με τη με αριθμό MRN 15GRYK07010000056−7/
06.05.2015 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1
του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας),
επιβάλεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α
παρ. 1, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 και 2 εδαφ. ζ΄ του
Ν. 2960/2001, μεταξύ άλλων προσώπων και σε βάρος
του ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ του Δημητρίου και της
Ελευθερίας, πρώην κατοίκου Πετρούπολης Αττικής
και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους
εκατόν ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ) και
σαράντα επτά λεπτών (180.406,47 €) κατ’ επιμερισμό και
συνολικό πολλαπλό τέλος ύψους τριών εκατομμυρίων
εξακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και
σαράντα εννέα λεπτών (3.608.129,49 €) λόγω τέλεσης
λαθρεμπορικής παράβασης.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
F
Αριθμ. 757/2
(3)
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/
19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr»,
(ΦΕΚ 412/Β΄/2015).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/2012), ιδίως τα άρθρα 11 και 12 αυτού,
β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 750/02/19.02.2015 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου
(Domain Names) με κατάληξη. gr», (ΦΕΚ 412/Β/2015),
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολο−
γισμού της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση του εδάφιου β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 13 ως εξής:
β. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της ΕΕΤΤ με
την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος
αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης επί συγκεκριμέ−
νου Ονόματος Χώρου με κατάληξη. gr από τον Φορέα
του, και η μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα− αιτούντα
την μεταβίβαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους
λόγους του αρ. 10 παρ. Α εδ. 1 έως εδ. 11.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α΄/14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικα−
στικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της απόφασης της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης
Φεβρουαρίου 2010.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».
7. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
8. Την υπ’ αριθμ. 76/2014 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται ότι
ο ενάγων συνδέεται με τον εναγόμενο Δήμο με σύμβα−
ση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
9. Το υπ’ αριθ. 4676/2014 πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 76/2014 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Την υπ’ αριθ. 219/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας περί σύστα−
σης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Μάνδρας−Ειδυλλίας, σε
εφαρμογή δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 219/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας περί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Μάνδρας−Ειδυλλίας,
σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως
εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΥΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας
έτους 2015 για το κόστος μισθοδοσίας του προαναφε−
ρόμενου υπαλλήλου ύψους 11.333 € σε βάρος των ΚΑ
30.6021.0001 και 30.6052.0001. Ανάλογη δαπάνη ποσού
17.000,00 € θα προκληθεί στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 27384/14894
(5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε
υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».
5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 224/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού όπως συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. 47/2015 όμοια απόφαση, σχετικά με
την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στο
τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία σε βάρδιες,
όλες τις ημέρες του μήνα και Κυριακές και αργίες,
χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, του τμήματος
Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, λόγω
ανάθεσης στο εν λόγω τμήμα παράλληλης άσκησης
αρμοδιοτήτων με την Ελληνική Αστυνομία.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 8.433,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού
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του Δήμου Κορυδαλλού για το οικονομικό έτος 2015
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10−6022.−1, 10−6052−1, 10−6012−1,
10−6051−2, 10−6051−12, 30−6012−1, 30−6051−2, 30−6051−12,
30−6051−5. Αντίστοιχη ετήσια δαπάνη ποσού 12.650,00
€ θα προκληθεί και για τα επόμενα έτη σε βάρος ίδιων
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 32321/17714
(6)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορι−
σμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».
5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ’ αριθμ. 364/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λει−
τουργίας των ομάδων εργασίας για τον έλεγχο κατα−
στημάτων των ομάδων εργασίας για τον προσδιορισμό
των τελών καθαριότητας−φωτισμού και αυτών για την
κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε
α) την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμε−
ρης εργασίας και την 24ωρη λειτουργία καθώς και
τη λειτουργία τις Κυριακές και αργίες α) των ομά−
δων εργασίας για τον έλεγχο των καταστημάτων,
β) των ομάδων εργασίας για την αναμόρφωση του
τρόπου και των κριτηρίων υπολογισμού και προσ−
διορισμού των συντελεστών για τα επιβαλλόμενα
τέλη καθαριότητας−φωτισμού και των τελών για την
κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και διαφημιστι−
κών πινακίδων λόγω της ανάγκης ελέγχου εμπορικών
και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο πέραν του κανο−
νικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές
και εξαιρέσιμες.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 77.600,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 6012.001, 6012.002, 6022.001
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και 6012.002. Ανάλογη δαπάνη ποσού 116.400 € περίπου
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 3178/74222
(7)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών
Νομού Φωκίδας, για το έτος 2015.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των
άρθρων 1, 6, 58 και 280,
β) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−1999) και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 2,
γ) του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999) και ιδίως
της παραγράφου 6 του άρθρου 25,
δ) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010) και ιδίως
της παραγράφου 1 του άρθρου 9,
ε) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/
28.06.2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ
του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του
άρθρου 7,
στ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ−
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ
93 Α΄),
ζ) της Πράξης 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα−
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 24 Α΄),
η) του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄/27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση
γγ του άρθρου 8.
2. Το αριθμ. 9293/24.04.2015 έγγραφο του Δήμου Δελφών.
3. Τις ανάγκες του Δήμου Δελφών για μετακίνηση
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπε−
ραίωση υποθέσεων του Δήμου, επιβλέψεων Δημ. Έργων,
εποπτείες, αυτοψίες, μεταφορές, συλλογής στοιχείων,
τη συμμετοχή σε σεμινάρια, κ.λπ).
4. Την αριθμ, ΔΥ/23−04−2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ότι έχουν
εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου, ως εξής:

10−6422 2.000,00 €, 15−6422 150,00 €, 25−6422 500,00 €, 30−
6422 6.000,00 € και 40−6422 23.000,00 €, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετού−
ντων υπαλλήλων στο Δήμο Δελφών, για το έτος 2015, σε
εξήντα (60) ημέρες, για έκαστο εκ των υπηρετούντων με
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου ή Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων του
Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 7 Μαΐου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F
(8)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως ισχύει.
Με την με αριθμ. Αρ. Πρ.ΙΕ/25616/1048/Π07/5/00242/Ε/
Ν. 3299/2004/5−5−2015 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/1182/Π07/5/
00336/Ε/Ν. 3299/24−9−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2327/11−11−2009) από−
φαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕ−
ΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενο−
δοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3 αστέρων
— 12 κλινών στους Λογγάδες, Δ.Ε Παμβώτιδος, Δ. Ιωαννι−
τών, Π.Ε Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ
2003: 5512) και ισχύει περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Β΄/2327/17−11−2009, και όπως ισχύει σήμερα,
για συνολικό κόστος €: 403.647,55 έναντι του κόστους
υπαγωγής €: 410.000,00, με συνολική επιχορήγηση σε
ποσοστό περίπου 48% επί του συνολικού κόστους δη−
λαδή ποσό €: 193.750,82 ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 25%
ήτοι ποσό €: 100.911,89 και τραπεζικό δάνειο σε ποσοστό
27% ήτοι ποσό €:108.984,84.
Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει
του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβατικές
διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1.2.2011) «Ενίσχυση
ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
(9)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011, της επιχείρησης «LITTLE ACRE MILK
FARM A.E.».
Με την υπ’ αρίθμ. 1947/07.08.2014 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση
της επένδυσης της επιχείρησης «LITTLE ACRE MILK
FARM A.E.» (απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/387/Π05/6/00031/
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Σ/Ν. 3908/2011/19−10−2013− ΦΕΚ τ.Β΄ αρ. 2695/22−10−2013)
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παρα−
γωγής τυροκομικών προϊόντων στην Πάροδο 6ο χλμ
Τρικάλων−Πύλης περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης στο ύψος των 2.843.294,00 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 2.047.171,68
ευρώ που αποτελεί ποσοστό 72% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
2.843.294,00 ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
796.122,32 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 28% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους 2.843.294,00 ευρώ.
Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 0 ευρώ
που αποτελεί ποσοστό 0% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
2.843.294,00 ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 05−08−2014.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε
η 05−08−2014.
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου
16 του Ν. 3908/2011 δεν απαιτείται η γνωμοδότηση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του αρ. 7 του
Ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
F
(10)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 279/ΠΟ5/5/00243/Ε/Ν. 3299/2004/
5.5.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρί−
θηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΧΑ−
ΛΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» που αναφέρεται σε ίδρυ−
ση μονάδας παραγωγής πινάκων ανελκυστήρων που
πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας.
Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης στο ύψος των επτακοσίων ενενήντα
επτά χιλιάδων (797.000) ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων
εξήντα τριών χιλιάδων δέκα (263.010) ευρώ, που απο−
τελεί ποσοστό 33% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους επτακοσίων
ενενήντα επτά χιλιάδων (797.000) ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα
(270.980) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 34% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ύψους επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (797.000)
ευρώ.
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Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό
των διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δέκα (263.010)
ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 33% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους
επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (797.000) ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 11−11−2014.
Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε
η 11−11−2014.
Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα (109.480) ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής
του άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/2004 στις 29−4−2015.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
F
(11)
Ανάκληση της 362/12997/ΠΟ5/5700475/Ε/4−1−11/Ν. 3299/
2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της
υπό σύσταση εταιρείας των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΔΑ−
ΜΟΥ και ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.
Με την 1619/ΠΟ5/5/00475/Ε/5−5−15/Ν. 3299/2004 από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ανακαλείται η με
αρ. πρωτ. 362/12997/ΠΟ5/5/00475/Ε/4−1−11/Ν. 3299/2004
απόφαση υπαγωγής της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ Β΄ 293/22−2−2011) με την οποία είχε εγκριθεί η
υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΔΑΜΟΥ και ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής κατε−
ψυγμένης πίτσας και κρέπας που βρίσκεται στο Δ.Δ.
Ζηλευτής Τρικάλων, συνολικού κόστους ενός εκατομ−
μυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15γ΄ του
άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, στις 29−4−2015.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
F
(12)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους,
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της επιχείρησης «ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ» σύμφω−
να με το αρ. 11 παρ. 5 του Ν. 3908/2011 και το Π.δ.
33/2011.
Με την ΔΙΑΠ/55692/Π10/6/00006/Σ/Ν.3908/2011/ 04.05.2015
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τρο−
ποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης μετά παρακάτω
στοιχεία:
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Επωνυμία

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κατασκευή Ψηφιακά Ελεγ−
χόμενου θερμοκηπίου παρα−
γωγής κηπευτικών προϊόντων

Είδος Επένδυσης

Τόπος Εγκατάστασης

ΘΕΣΗ «Φραχτό», Πόμπια, Δ.Ε.
Μοιρών, Δήμος Φαιστού,
Ν. Ηρακλείου

Συνολικό Ενισχυόμενο
Κόστος Επένδυσης

276.703,21€

Κόστος οριστικοποίησης

262.962,14€

Επιχορήγηση

84.147,88 (32%)

Φορολογική Απαλλαγή

21.036,97 (8%)

Υφιστάμενες ΕΜΕ
που καθορίστηκαν
στην εγκριτική απόφαση

0,00 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ
λόγω της επένδυσης

0,00 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα
με εγκριτική απόφαση

0,00 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν

0,00 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης

12−03−2014

Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας

12−03−2014

Να καταβληθεί το
υπόλοιπο της
επιχορήγησης

39.875,37€ (τριάντα εννέα
χιλιάδων οκτακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ και
τριάντα επτά λεπτών)

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 53365/2432
(13)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας,
για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότη−
τας Αργολίδας που θα απασχοληθούν στον Τομέα
Δακοκτονίας το έτος 2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α΄/07−06−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄/09−02−2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180 Α΄/09−09−1999).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011), όπως ισχύουν
με την τροποποίηση του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 A΄/5.5.2014) και τις διατάξεις του άρθρου 45

του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκησης Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄/11−04−2012).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131Α/28−06−2006).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38
Α΄/14−03−1997).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄/27−12−2010).
8. Την υπ’ αρ. οικ. 48291/3963/9−07−2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προσωπι−
κού στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Αργολίδας.
9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αργολίδας πέραν από τις ώρες υπο−
χρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών
του προγράμματος Δακοκτονίας, σύμφωνα με το υπ’ αρ’
2872/21−04−2015 έγγραφο (μετά των συνημμένων αυτού)
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
περί ανάγκης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος.
10. Το ότι, με την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δα−
πάνη ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) που θα αντι−
μετωπιστεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες
οι σχετικές πιστώσεις: Κ.Α.Ε. 02.03.295.0511.0021 και έχει
πραγματοποιηθεί η σχετική ανάληψη δαπάνης (υπ’ αρ. πρ.
48931/2280/14−4−2015) από το αρμόδιο Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Αργολίδας, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες, μετά το πέρας του ωραρίου
εργασίας και μέχρι την 22.00’ ώρα, για πέντε (5) υπαλ−
λήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας που θα
απασχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας για το υπό−
λοιπο του έτους 2015 ήτοι από την ημερομηνία δημο−
σίευσης της παρούσας απόφασης και ως τις 31−12−2015.
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί
τις οκτακόσιες (800) ώρες, για απογευματινή εργασία.
Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς εργασίας τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Γ. Η δαπάνη για την προαναφερθείσα υπερωριακή
εργασία που θα προσφερθεί, ποσού πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000€), θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προϋπο−
λογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2015,
ΚΑΕ 02.03.295.0511.0021.
Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με
την εργασία που θα παρασχεθεί εντός των οριζόμενων
πλαισίων ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου ωρών ανά
υπάλληλο, υπό την εποπτεία και ευθύνη του παραπά−
νω ορισθέντος Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 7 Μαΐου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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