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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.50/574/71752/Δ1/07−05−2015
(1)
Τροποποίηση της Υ.Α. με αριθ. Πρωτ. Φ.50/1025/208075/
Δ1/19−12−2014 Ορισμός Ολοήμερων Ειδικών Δημοτι−
κών Σχολείων και Μετατροπή Ειδικού Νηπιαγωγεί−
ου σε Ολοήμερο.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997,
(ΦΕΚ 188 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ) 21/Α/27.01.2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ100/20.02.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/
27.02.2015).

4. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης.
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
6. Τη με αριθμ. Πρωτ. Υ.Α. Φ.50/1025/208075/Δ1/19−12−2014
Ορισμός Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και
Μετατροπή Ειδικού Νηπιαγωγείου σε Ολοήμερο»
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε επιπλέον ως Ολοήμερο το ακόλουθο Δη−
μοτικό Σχολείο με ένα (1) τμήμα, χωρίς αύξηση του
συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων
της χώρας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΜΕΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 9051524
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ: 5/Θ
ΤΜΗΜΑΤΑ: 1
2. Η παρ. 2 της Υ.Α. Φ.50/1025/208075/Δ1/19−12−2014
που αφορά τον ορισμό Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων και τη Μετατροπή Ειδικού Νηπιαγωγείου σε
Ολοήμερο, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3543/30.12.2014
τ.Β΄ παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1945/52292
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10−03−2015 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λε−
πτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής
ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονι−
σμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.2 του αρ. 62 του Νόμου 4235/2014 (A΄ 32)«Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο−
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γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
β) των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 (A΄ 200)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του Ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001
(Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135),
γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 ΚΥΑ (Β΄ 509) «Εφαρ−
μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και
λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/2005 του
Συμβουλίου»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 1 παραγ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983)
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/
1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα απο−
θεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ»
(ΦΕΚ 70Α΄) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α΄/1990),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 (Α΄/98)
στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015
ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β΄/22−1−2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ−
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου»,
ζ) της αριθμ. Υ103/2−3−2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 309/Β΄/2−3−2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου,
του Δημητρίου»,
η) της αριθμ. 1178/27361 ΥΑ (ΦΕΚ 430/Β΄/24−3−2015) «Κα−
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλι−
εργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου.»
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (Ε.Κ.) αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου»,
β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα−
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 165/1994,
(ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ.
1290/2005 και (Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»,
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι−
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω
κανονισμού»,

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο−
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση»,
ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γε−
ωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής» και
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
3. Την αριθ. 1653/43620/21−4−2015 εισήγηση της Δ/νσης
Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι παράγραφοι 3. και 3) του άρθρου 2 της αριθμ.
1178/27361/10−03−2015 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με
χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, πι−
στοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ
225021/31−03−2003 ΚΥΑ «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων
και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει, ελάχιστης
ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλ−
λιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή 13 κιλών ανά εκτάριο
στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που
εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 ή 85.000 φυτών
ανά εκτάριο αντίστοιχα και αποδεικνύεται με την προ−
σκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου
αγοράς−δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου. Προ−
κειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται
υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων
και τα παραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των
οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι
δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή
(Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική
απόφαση υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2004 (Β΄ 203).
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογί−
ου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής,
ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή
αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από
τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η
Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας
που απαιτείται επανασπορά.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Αριθμ. 6978
(3)
Παροχή εξουσιοδοτήσεως υπογραφής στον Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
F

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του N.δ. 1017/1971
(ΦΕΚ 209 τ/Α΄) «Περί συστάσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ» όπως τρο−
ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 435/1988 «Περί Οργανισμού
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» (ΦΕΚ 200 τ/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του N. 3528/2007 (ΦΕΚ
26 τ/Α΄) «Υπαλληλικός Κώδικας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του N. 4322 (ΦΕΚ 42 τ/Α΄)
«Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των
καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις».
5. Την ανάγκη διασφάλισης της ταχύτερης και πιο
αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ή του Προϋπολογισμού του Ταμείου, αποφασίζουμε:
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εξου−
σιοδοτείται, με εντολή Προέδρου, να υπογράφει:
1. Τις αποφάσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων
στους υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
2. Τις αποφάσεις ορισμού προσωπικού ασφαλείας σε
περίπτωση απεργιών.
3. Τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για την
εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
4. Τις αποφάσεις χορήγησης των πάσης φύσεως, αδει−
ών (κανονικών, αναρρωτικών και διευκολύνσεων) στους
υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., εξαιρουμένου του Προϊστα−
μένου της Διεύθυνσης.
5. Την παραλαβή δικογράφων και οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου επιδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και την υπογραφή
του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.
6. Τις ανακοινώσεις προαγωγών και λοιπών υπηρε−
σιακών μεταβολών και τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών
μεταβολών των υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
7. Τις, πάσης φύσεως, βεβαιώσεις που αφορούν την
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
8. Την αλληλογραφία με τις Διευθύνσεις του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δικαστικές Υπηρεσίες για θέματα
αρμοδιότητας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. καθώς και την αλληλο−
γραφία που απαιτείται προς ανακοίνωση και εκτέλεση
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,
και γενικά όλα τα έγγραφα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο πλαίσιο
της αρμοδιότητας του νομίμου εκπροσώπου αυτού.
9. Το κλείσιμο των βιβλίων του Ταμείου.
10. Τη θεώρηση του «Ενιαίου Μηχανογραφικού χαρ−
τιού» για την εκτύπωση του Μητρώου Πάγιων στοιχείων,
του Γενικού Ημερολόγιου, του Ημερολογίου Ισολογι−
σμού Γενικής Λογιστικής, του Ημερολογίου Αναλυτικής
Λογιστικής, του Ημερολογίου Ισολογισμού Αναλυτικής
Λογιστικής, του Ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής, και του
Ισοζυγίου Αναλυτικής Λογιστικής
11. Τη θεώρηση και την υπογραφή βιβλίου επιταγών.

(4)
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσε−
ων και προστίμου σε βάρος της εταιρείας «TREYD
KONSULT 11 EOOD» για τελωνειακή παράβαση.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2015

Με την αριθ. 4/2013/26.03.2015 πράξη του Προϊσταμέ−
νου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και του άρθρου 150 του ίδιου Νόμου, σε συνδυασμό με
το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο
64 του Π.δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), καταλογίσθηκαν σε βάρος
της εταιρείας «TREYD KONSULT 11 EOOD» με Α.Φ.Μ.
998247263, διαφυγόν Φ.Π.Α. συνολικού ύψους τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (€4.349,25 ευρώ), για απλή τελωνειακή
παράβαση του Ν. 2960/2001, ήτοι τη μη τήρηση των
διατυπώσεων της αριθ. 5014486/1716/Α0019/2009 Α.Υ.Ο.,
για την αριθ. 14055−4/09.05.2012 Διασάφηση εισαγωγής.
Επιπρόσθετα η ανωτέρω εταιρεία κηρύχτηκε αστικά
συνυπεύθυνη για την καταβολή προστίμου ύψους τρι−
ακοσίων ευρώ (€300,00) πλέον τελών χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4% ποσού επτά ευρώ και είκοσι
λεπτών (€7,20), το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 147 παρ. 2 του N. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
F
(5)
Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσε−
ων και προστίμου σε βάρος της εταιρείας «TREYD
KONSULT 11 EOOD» για τελωνειακή παράβαση.
Με την αριθ. 5/2013/23.03.2015 πράξη του Προϊσταμέ−
νου Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που
εκδόθηκε σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και του άρθρου 150 του ίδιου Νόμου, σε συνδυασμό με
το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) και άρθρο
64 του Π.δ. 331/1985 (Κ.Φ.Δ.), καταλογίσθηκαν σε βάρος
της εταιρείας «TREYD KONSULT 11 EOOD» με Α.Φ.Μ.
998247263, διαφυγόν Φ.Π.Α. συνολικού ύψους πέντε χι−
λιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λε−
πτών (€5.309,78 ευρώ), γιο απλή τελωνειακή παράβαση
του Ν. 2960/2001, ήτοι τη μη τήρηση των διατυπώσεων
της αριθ. 5014486/1716/Α0019/2009 Α.Υ.Ο., για την αριθ.
14050−3/09.05.2012 Διασάφηση εισαγωγής.
Επιπρόσθετα η ανωτέρω εταιρία κηρύχτηκε αστικά
συνυπεύθυνη για την καταβολή προστίμου ύψους τρι−
ακοσίων ευρώ (€300,00) πλέον τελών χαρτοσήμου και
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 2,4% ποσού επτά ευρώ και είκοσι
λεπτών (€7,20), το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 147 παρ. 2 του Ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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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

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