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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4151.4183/166
(1)
Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής Συντονιστικής Επιτροπής καταγρα−
φής, συντονισμού και αξιολόγησης Μ.Κ.Ο. στη νήσο
Λέσβο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 107 Α/1997).

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 98/Α) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
γ) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α).
δ) Των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999 Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 145/Α).
ε) Του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−
στασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α) (ειδικότερα
τα άρθρα 3 και 14).
στ) Των άρθρων 32 , 33 και 34 του Ν. 4150/2013
(ΦΕΚ 102/Α) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
ζ) Του Π.δ. 195/1996 «Οργάνωση, διάρθρωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης
Ανάγκης του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 78/Α).
η) Του άρθρου 2 του Π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων».
θ) Του Π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α) «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
ι) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/Α) (ειδικότερα τα άρθρα 65 και 64).
ια) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ....».
ιβ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
ιγ) Του Π.δ. 11/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετα−
ναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 15/Α).
2. Την αριθ. Υ 10/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης Ιωάννη Μουζάλα.
3. Την αριθ. Υ 21/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης Χριστόφορο Βερναρδάκη.
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4. Την κατάσταση που επικρατεί στη νήσο Λέσβο και
η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί, σχετικά με τις προ−
σφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
5. Την ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών της Γενικής
Κυβέρνησης στη δράση τους για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προέκυψαν από τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές.
6. Την ανάγκη καταγραφής, συντονισμού και αξιολό−
γησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που
δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο και της δημιουρ−
γίας σχετικού Μητρώου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αφού η λειτουργία της Επιτροπής θα
γίνεται κατά κανόνα εντός του ωραρίου λειτουργίας
των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής στη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ),
με σκοπό την καταγραφή, την ταξινόμηση και τον συ−
ντονισμό των Μ.ΚΟ., που δραστηριοποιούνται στη νήσο
Λέσβο στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών που δημι−
ουργούνται λόγω της συνεχούς άφιξης προσφυγικών
και μεταναστευτικών ροών καθώς και τον έλεγχο των
καθημερινών αναγκών σε υλικοτεχνικό και ανθρώπινο
δυναμικό που δημιουργείται από αυτή την κατάσταση.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους παρακάτω και
ως εξής:
• Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής, ως Συντονιστή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ−
ματος του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής καθήκοντα συντονιστή θα ασκεί ο Προϊστά−
μενος της Γενικής Διεύθυνσης της ΓΓΑΙΝΠ.
• Τον Δήμαρχο Λέσβου, ως μέλος, ή από τον ανα−
πληρωτή του.
• Τον Κεντρικό Λιμενάρχη Μυτιλήνης, ως μέλος, ή από
τον αναπληρωτή του.
• Τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου, ως μέλος, ή από
τον αναπληρωτή του.
• Τον οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυ−
σμού και Κοινωνικής Συνοχής ως μέλος και τον οριζό−
μενο αναπληρωτή του.
• Τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ως
μέλος, ή από τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό του.
2. Έργο της Επιτροπής είναι:
• Η καταγραφή, ταυτοποίηση και διαπίστευση όλων
των Μ.Κ.Ο και των ανεξάρτητων εθελοντών, που δρα−
στηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο, με σκοπό τη συνδρο−
μή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουρ−
γήθηκαν και δημιουργούνται από τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές.
• Η αξιολόγηση των Μ.Κ.Ο. με βάση το καταστατικό
τους και των άλλων στοιχείων εγγράφων − δικαιολο−
γητικών που θα κατατεθούν στην Επιτροπή κατόπιν
σχετικού αιτήματος της τελευταίας.
• Η συνδρομή στην οργάνωση της δράσης τους στο
νησί της Λέσβου με βάσει τις ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κάθε φορά από τις προσφυγικές και μετανα−
στευτικές ροές. Η έγκριση θα αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώο
και στην ανάπτυξη του έργου τους.
• Η κατάταξή τους σε τομείς δράσης (χωροταξικά
και λειτουργικά) και παροχής υπηρεσιών μετά την αξι−
ολόγησή τους.

• Ο διαρκής συντονισμός και έλεγχος της δράσης των
Μ.Κ.Ο. και των ανεξάρτητων εθελοντών.
• Η πληροφόρηση με κάθε πρόσφορο μέσο των Μ.Κ.Ο.
για την υποχρέωση καταγραφής τους και έγκριση της
δράσης τους.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δύναται η Επιτροπή
να ζητά οδηγίες −κατευθύνσεις από το αρμόδιο για την
μετανάστευση Κυβερνητικό όργανο.
3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά κανόνα σε εβδο−
μαδιαία βάση εντός ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών σε χώρο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί
να συγκληθεί με πρόσκληση ενός εκ των μελών του
προς τα υπόλοιπα και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου θα έχει την ευθύνη της
γραμματειακής στήριξής της και θα διαθέσει τον ανάλο−
γο χώρο, προσωπικό. Για την πληρέστερη γραμματειακή
στήριξη οι φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή θα
πρέπει να διαθέτουν και το ανάλογο προσωπικό.
5. Η τεχνική (πληροφορική) στήριξη της ανωτέρω Επι−
τροπής θα γίνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο−
στήριξης της ΓΓΑΙΝΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 20 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθ. απόφ. 300/2015
(2)
Ειδική αναγνώριση Σωματείου ως Φιλανθρωπικού
στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ − ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα "Καλλικράτης" το άρ−
θρο 94 περί μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στους
Δήμους παρ. 3β αριθμ. 11.
3. Του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες
διατάξεις».
4. Την 94/08−03−1982 απόφαση του πρωτοδικείου
Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε το από 10−06−1982
καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Άγιος
Παντελεήμονας».
5. Τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από το
παραπάνω Σωματείο για την αναγνώρισή του ως φι−
λανθρωπικού σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 18 του Ν.δ. 1111/1972, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ειδική αναγνώρισή του ως φιλανθρω−
πικού σωματείου με την επωνυμία «Άγιος Παντελεήμο−
νας» με έδρα το Κερατσίνι, Ανακού 59, στη Δημοτική
Ενότητα Κερατσινίου.
Ο παραπάνω φορέας υπάγεται στις διατάξεις του
Ν.δ. 1111/1972, τις οποίες υποχρεούται να τηρεί ανελλι−
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πώς και κάτω από τον τίτλο (επωνυμία) του Σωματείου
θα αναγράφεται η φράση "Ειδικά αναγνωρισμένο ως
Φιλανθρωπικό".
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κερατσίνι, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
F
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3501/Π08/4/00186/Ε/Ν.3299/04/
23−05−2007 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου «Περί υπαγωγής επένδυ−
σης στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης της
επιχείρησης «ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΤΕ−
ΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε.» η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 134/ΤΑΠΣ/06.07.2006.
Με την υπ’ αρ. 167829/62143/Π08/4/00066/Ε/Ν.3299/
04/30−12−2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον−
νήσου τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 3501/Π08/4/00186/Ε/
Ν.3299/04/23−05−2007 απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, «Περί υπαγωγής
επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης
της επιχείρησης «Σ. ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΚΤΕΝΑ,
Ν. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε.», που αναφέρεται σε ίδρυση μο−
νάδας παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων στην
Κόρινθο του Ν. Κορινθίας, ως προς την επωνυμία της
επιχείρησης (φορέας της επένδυσης) και συγκεκριμένα
από «ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΑ, ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε.» σε «Σ. ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ −
Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε.».
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με το όρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και του
Π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(4)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του κό−
στους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004 με
την Α.Π.338/Π06/5/00007/Ε/Ν.3299/04/16.01.2008 από−
φαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε όπως ισχύει.
Με την Α.Π.175581/3543/Π06/5/00007/Ε/Ν.3299/04/
07.01.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
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λάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του
Ν. 3852/2010, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011, του άρθρου
20 του Ν. 4146/2013, και την Α.Π. 133801/3851/27.11.2014
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ
Β΄/3262/04.12.2014)», πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η ορι−
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΪΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥ−
ΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 και αφορά στην επέκταση − εκσυγχρονισμό
βιομηχανίας ανακύκλωσης μη σιδηρούχων μετάλλων,
στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ» (72ο χλμ. Ν.Ε.Ο Αθηνών − Λαμίας),
στο Δήμο Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμε−
νο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ
(1.920.000,00 €).
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό
576.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό
864.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι−
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
δ) Η επιχείρηση έχει προβεί σε χρήση μακροπρό−
θεσμου δανεισμού για την υλοποίηση της επένδυσης,
ποσού 480.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 25% του
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
ε) Πιστοποιείται η απασχόληση 18 Ετήσιων Μονάδων
Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εκ των οποίων οι 4 Ε.Μ.Ε. αφορούν
νέες θέσεις εργασίας και οι 14 Ε.Μ.Ε. υφιστάμενες θέ−
σεις.
στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο
ποσό των 211.037,00 €, και καλύφθηκε από εισφορές των
μετόχων που αποτέλεσαν μετοχικό κεφάλαιο.
ζ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 22.12.2015.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης, ήτοι του ποσού των τετρακοσίων τριάντα δύο
χιλιάδων ευρώ (#432.000,00 €#).
Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7
του Ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του Ν. 3908/2011,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του
Ν. 4072/2012).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής ΑΠΠΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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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