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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11705/Β.561 (1)
Τροποποίηση της αριθ. 18313/Β 818/28−4−2010 (ΦΕΚ 613/

τ.Β/12−5−2010) απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 
αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 
16ης Ιουλίου 2008 στο Δήμο Ασπροπύργου της Νο−
μαρχίας Δυτικής Αττικής».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ− 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παραγρά−

φου 2 του ν.2459/97 «Κατάργηση φορολογικών απαλλα−
γών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α)

2. Tις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
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).

3. Tις διατάξεις του άρθρου 22 και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του ν.2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογι−
στικού» (ΦΕΚ 247/τΑ).

4. Tις διατάξεις του π.δ 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τΑ/).

5. Tις διατάξεις του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τΑ). 

6. Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/τΒ) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
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Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

7. Την υπ’αριθμ. 10459/Α32/30−12−2008 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του 
Δήμου Ασπροπύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, 
που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 16ης Ιουλίου 
2008

8. Την υπ’ αριθμ. 18313/Β818/28−4−2010 (ΦΕΚ 613/τΒ/12−
5−2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Την υπ’αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

10. Το υπ’αριθμ πρωτ. 290/10−12−2010 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής.

11. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που εί−
ναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο Δήμο Ασπρο−
πύργου της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και υπέστησαν 
ζημιές από την πυρκαγιά της 16ης Ιουλίου 2008, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 18313/Β 818/28−4−2010 (ΦΕΚ 
613/τΒ/12−5−2010) απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορι−
σμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά 
της 16ης Ιουλίου 2008 στο Δήμο Ασπροπύργου της 
Νομαρχίας Δυτικής Αττικής» και συγκεκριμένα αντι−
καθιστούμε: 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ως εξής:
«Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 

απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση α) βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας 
στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών, 
β) βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή 
για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση και 
γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή υπεύθυνη δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις δεν 
είναι ασφαλισμένες».

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 1, ως εξής:
«Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 

από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε περί−
πτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέρεια, 
με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτρο−
πές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται 
τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται 
να λάβει ο δικαιούχος».

3. Το άρθρο 2, ως εξής:
«Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.185.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5) του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 18313/Β 818/28−4−2010 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

   F

 Αριθμ. οικ. 2/23249/0025 (2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα 

δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και 
ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για 
αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της 
αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011  και συμπλήρω−
ση της υπ’ αριθμ. 2/65089/0025/2.10.2009 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β΄ 2155/2.10.2010).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.7.1995), 

και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄2408/3.12.2009) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την αριθ. 2/65089/0025/2.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα 
χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιη−
τικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της 
σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 
2009−2010». 

4. Την αριθ. 59103/Β. 2091/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄2015/ 
27.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Χο−
ρήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για αγορά ή παρα−
λαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής 
περιόδου 2010−2011».

5. Την αριθ. 59099/Β΄2090/ 24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄2015/ 
27.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τρο−
ποποίηση της αριθ. 45955/Β. 2161/17.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
2104/29.9.2009) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών».

6. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 10/8.3.2011), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Υφυπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν 
σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώ−
σεις για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής 
της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011.
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8. Την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων οικονομικών 
συνθηκών του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, απο−
φασίζουμε: 

A) 1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ από 
τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές 
οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας, προκειμένου να 
διατεθούν στους παραγωγούς, για αγορά ή παραλαβή 
της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιό−
δου 2010−2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Ν.2322/1995.

Το συνολικό ποσό των χορηγούμενων δανείων δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των €15.000.000,00.

2) Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτο−
τελούς δανειακής σύμβασης και έχουν διάρκεια από 
την ημερομηνία χορήγησης τους μέχρι την 31.12.2013. Η 
εξόφληση αυτών θα πραγματοποιηθεί σε ετήσιες χρε−
ολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2011 και 
τελευταία την 31.12.2013.

Ειδικότερα, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για 
τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των €10.000.000,00, με ανώτατο όριο 
τα €250.000,00 ανά επιχείρηση, ενώ για τις ιδιωτικές οι−
νοποιητικές επιχειρήσεις το σύνολο των χορηγούμενων 
δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €5.000.000,00 
με ανώτατο όριο τα €25.000,00 ανά επιχείρηση.

Το ποσό εκάστου δανείου δεν δύναται να υπερβαί−
νει το συνολικό ποσό των οφειλών κάθε επιχείρησης 
προς τους παραγωγούς. Η εκταμίευση του δανείου γί−
νεται κατόπιν ελέγχου από το πιστωτικό ίδρυμα των 
προσκομισθέντων από την επιχείρηση εκδοθέντων 
παραστατικών και το σχετικό ποσό πιστώνεται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών, κατά το 
ύψος της πιστοποιούμενης οφειλής κάθε επιχείρησης 
προς αυτούς.

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)− Πανεπιστημίου 
37 από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και 
μέχρι την 27.5.2011.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχεί−
ρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του 
Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του Ν.3458/2006, ΦΕΚ Α 
94/8.5.2006), πριν την τελική έγκριση για την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Προς διασφάλιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της παρεχόμε−
νης εγγύησης, γίνεται σύσταση ενεχύρου σε ισόποσης 
αξίας ποσότητα οίνου, η οποία είναι και θα διατηρείται 
σε άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρε−
χόμενης εγγύησης.

Σε περίπτωση μη καταβολής μιας χρεολυτικής 
δόσης, ολόκληρο το ποσό του δανείου καθίσταται 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα 
πρέπει να επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Ν. 2322/1995, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες 
και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσε−
ων τους και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου 
ως εγγυητή. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου 
να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέ−
λευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση 

των εξασφαλίσεων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ 
Β΄16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

4) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο−
βάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) οι 
συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις 
που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της παρού−
σας είναι τα κάτωθι:

1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από 
τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
και τον Ταμία της συνεταιριστικής οινοποιητικής ορ−
γάνωσης και το νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιωτικής οι−
νοποιητικής οργάνωσης) το ειδικό έντυπο−αίτηση του 
Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Γ.Λ.Κ. (wwvv.minfin.gr).

2. Το καταστατικό ίδρυσης της συνεταιριστικής ή ιδι−
ωτικής οινοποιητικής οργάνωσης, όπου προβλέπεται.

3. Ηλεκτρονικό αρχείο (cd ή δισκέτα) στο οποίο να 
αναφέρονται τα στοιχεία κάθε παραγωγού (ονοματεπώ−
νυμο, ΑΦΜ), το είδος και η ποσότητα του προϊόντος που 
έχει αγορασθεί ανά παραγωγό, η τιμή μονάδας ανά κιλό, 
το συνολικό ποσό, τα σχετικά εκδοθέντα παραστατικά 
αγοράς από κάθε παραγωγό, το συνολικό οφειλόμενο 
ποσό ανά παραγωγό.

5) Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους − Δ25− Τμήμα Δ΄:

1. Εντός μηνός από τη σύναψη κάθε νέου δανείου, 
κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα κάτωθι 
στοιχεία:

1. Κωδικός τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επωνυμία επιχείρησης
5. Α.Φ.Μ επιχείρησης
6. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
7. Δ.Ο.Υ. Όνομα
8. Υπουργική απόφαση
9. Ημερομηνία υπουργικής απόφασης
10. απόφαση εγγύησης
11. Ημερομηνία απόφασης
12. Αριθμός σύμβασης
13. Ημερομηνία σύμβασης
14. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
15. Ημερομηνία εκταμίευσης
16. Ποσό εκταμίευσης
17. Διάρκεια δανείου
18. Είδος εμπράγματης εξασφάλισης
2. Κατάσταση, σε μηνιαία βάση, στην οποία να αναφέ−

ρονται αναλυτικά τα ποσά που πιστώθηκαν στον τρα−
πεζικό λογαριασμό κάθε παραγωγού, αφού προηγου−
μένως το πιστωτικό ίδρυμα έχει προβεί σε έλεγχο εάν 
τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από νόμιμα εκδοθέντα 
παραστατικά

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο 
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαί−
ων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.−Δ.25 −Τμήμα 
Δ’).
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Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τα ανωτέρω 
δάνεια ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων 
(12.000.000,00) ευρώ.

Β) Η παράγραφος 2) της αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 
(Β΄ 2155) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών συμπληρώνεται ως ακολούθως:

«Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2010 δύνα−
ται να καταβληθεί στις 31.12.2011, με αντίστοιχη επιμή−
κυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου μέχρι την 
31.12.2013. Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
της αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 υπουργικής απόφασης 
και επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή της πρώ−
της δόσης, κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 
27.5.2011».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 2/65089/ 
0025/2.10.2009 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 30/002/1730 (3)
   Συμπλήρωση της αρ. 3002640/1552/2002 (Β΄ 161) απόφα−

σης “Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή 
υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες”. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4328/1929 

«Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (ΦΕΚ 
Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ−
θρου 11 του Ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

2. To άρθρο 51 («Σύσταση Χημικής Υπηρεσίας στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους») του Ν. 3427/2005 «Φόρος 
προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές 
στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 312) και την αρ. 3001148/687/ 2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Οργά−
νωση και λειτουργία της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών 
του ΓΧΚ»

3. Το Π.Δ. 543/1989 (ΦΕΚ Α΄ 229) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 284/88 ‘’Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών’’», 
όπως ισχύει και το Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχι−
ών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ Α΄ 259), 
όπως ισχύει.

4. Την αρ. 3002640/1552/2002 απόφαση “Καθορισμός 
της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχει−
ρήσεις και ιδιώτες” (ΦΕΚ Β΄ 161). 

5. Την αρ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Κουσελά». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την αρ. 3002640/1552/2002 απόφα−
ση “Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή 
υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες”» (ΦΕΚ Β΄ 161), 
προσθέτοντας, μετά το άρθρο 21, άρθρα 21α, 21β και 
21γ, ως εξής: 

«Άρθρο 21α
Πρωτεύουσες μέθοδοι αναφοράς

Α/Α Είδος Εξέτασης Τιμή σε ΕΥΡΩ

1

Προσδιορισμός στοιχείου με 
ισοτοπική αραίωση με φασμα−
τομετρία μάζας επαγωγικά συ−
ζευγμένου πλάσματος

400,00

2

Προσδιορισμός με ισοτοπική 
αραίωση, με φασματομετρία 
μάζας συνδυασμένη με αέρια 
χρωματογραφία

350,00

3

Προσδιορισμός με ισοτοπική 
αραίωση, με φασματομετρία 
μάζας συνδυασμένη με υγρή 
χρωματογραφία

350,00

Άρθρο 21β
Διεργαστηριακά Σχήματα

Α/Α Είδος Εξέτασης Τιμή σε ΕΥΡΩ

1 Παρασκευή υλικού 8,00/κύκλο/συμ−
μετέχοντα

2 Δοκιμές ομοιογένειας 70,00/κύκλο/συμ−
μετέχοντα

3
Έκδοση τιμής αναφοράς 
από δοκιμές ισοτοπικής 
αραίωσης

130,00/κύκλο/
συμμετέχοντα

4
Έκδοση τιμής αναφοράς 
για διακριβώσεις με χρήση 
ιχνηλάσιμου προτύπου

450,00/κύκλο/
συμμετέχοντα

5 Στατιστική Επεξεργασία 
αποτελεσμάτων

40,00/κύκλο/συμ−
μετέχοντα

6 Έκδοση έκθεσης 2,00/κύκλο/συμ−
μετέχοντα

7
Οργάνωση διεργαστηρι−
ακής σύγκρισης κατ’ ανά−
θεση

4500,00

Τα έξοδα αποστολής καταβάλλονται από τον συμ−
μετέχοντα.

Άρθρο 21γ
Υλικά Ελέγχου Ποιότητας και Υλικά Αναφοράς

Για την παροχή υλικού ελέγχου ποιότητας και υλικού 
αναφοράς ανά μονάδα υλικού καταβάλλονται: 

Α/Α Είδος Εξέτασης Τιμή σε ΕΥΡΩ

1
Παρασκευή υλικού από υπόλοι−
πα διεργαστηριακών συγκρί−
σεων

8,00
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2 Παρασκευή προτύπου στοιχει−
ακού διαλύματος μέχρι 10 ppm 2,00/στοιχείο

3 Παρασκευή υλικού αναφοράς 10,00/αναλύτη

4 Δοκιμές ομοιογένειας / σταθε−
ρότητας 70,00

5 Ινχηλασιμότητα σε πρωτεύου−
σες μεθόδους αναφοράς 80,00

6 Ιχνηλασιμότητα σε Διεργαστη−
ριακή σύγκριση 40,00

7 Στατιστική Επεξεργασία απο−
τελεσμάτων 20,00

8 Έκδοση πιστοποιητικού 32,00

Τα έξοδα αποστολής καταβάλλονται από τον παρα−
λήπτη.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 

F
(4)

   Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή
Παράβαση στον Zhelyazkov Dinko του Zhelyazko

   Δυνάμει της αρ. 272/2004/2011 Καταλογιστικής Πράξης 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθη−
νών που εκδόθηκε την 14−3−2011 κατά τις διατάξεις των 
αρθ. 142 §2 και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνεια−
κού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
§5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνει−
ακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών),επεβλήθη στον 
Zhelyazkov Dinko του Zhelyazko και της Tinka γεν. 1970 
στο Κάρλοβο της Βουλγαρίας, πρώην κάτοικο Αθηνών 
Κασσάνδρας 6, Ιλιον ή Ευνάρδου 29 στον Αγ. Παντε−
λεήμονα και νυν αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ. : 
125026293. Πολλαπλό τέλος 1.500,00€ ( χίλια πεντακόσια 
ευρώ ), σύμφωνα με το άρθρο 150 § 1 του Ν.2960/2001. Το 
παραπάνω ποσό υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά 
την είσπραξη του, σύμφωνα με το κώδικα περί Τ.Χ..

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ..

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
F

(5)
   Επιβολή πολλαπλών τελών 

 Με τη με αριθ. Π.Τ.Π. 586/06/11/09−03−2011 Καταλο−
γιστική Πράξη του προϊσταμένου της Δ/νσης του Δ’ 
Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά, που 
εκδόθηκε για υπόθεση λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων 
− σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 119Α παρ. 2, 142 
παρ. 2, 150, 152, 155 και επόμ. του Ν.2960/01 «Περί Εθνι−
κού Τελωνειακού Κώδικα» − σε βάρος της ομόρρυθμης 
εταίρου, διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου της 
εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Κύπριας 
υπηκόου ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου και 

της Αθηνούλας Καλαμαρά, που γεννήθηκε στην Αμμό−
χωστο Κύπρου την 28−07−1964, κατόχου του διαβατη−
ρίου με αριθ. C232764/ημ/νία έκδοσ. 27−08−1999/ημ/νία 
λήξεως 27−08−2009, εκδόσεως Κυπριακής Δημοκρατίας 
και του Α.Φ.Μ. 126082610, με τελευταίες γνωστές δ/νσεις 
διαμονής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα τις εξής: Ευαγγελικής Σχολής 2 (Ν.Ιωνία), Θέση 
Αγ. Γεώργιος (Ασπρόπυργος) και Ν.Αργυρού 10 (Πειραι−
άς) και ήδη αγνώστου διαμονής, επιβλήθηκε πολλαπλό 
τέλος 4.606,59 € (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ 
και πενήντα εννέα λεπτά), κηρύχθηκε αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον υπόχρεη για την καταβολή του συνολι−
κώς επιβληθέντος πολλαπλού τέλους 9.213,18 € (εννέα 
χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά) 
και καταλογίστηκαν δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
3.071,06 € (τρεις χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και έξι 
λεπτά). Στην ίδια καταλογιστική πράξη κηρύχτηκε αλ−
ληλεγγύως και ολόκληρον και η εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999274238).

Η ανωτέρω Περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα».

  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
F

(6)
     Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του 

κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11853/ΥΠΕ/4/01001/Ν. 3299/
04/17−3−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολο−
κλήρωση −οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
στο 10° χιλ. της δημοσίας οδού Λάρισας − Αγιάς, στη 
θέση «ΚΑΣΣΙΔΕΣ» της κτηματικής περιφέρειας Μελισ−
σοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας, με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εννέα 
εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ (9.715.184,00 €).

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ (3.203.757,00 €), που αποτελεί πο−
σοστό 32,97% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα μιας χι−
λιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ (3.631.427,00 €) 
και αναλύεται : 

α) σε ποσό δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.867.488,00) 
€ που αποτελεί ποσοστό 40,00% για κόστος της ενότη−
τας 1, επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων είκοσι ευρώ (7.168.720,00) € και 

β) σε ποσό επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννια−
κοσίων τριάντα εννέα ευρώ (763.939,00) € που αποτελεί 
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ποσοστό 30% για κόστος της ενότητας 2, δύο εκατομ−
μυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα τεσσάρων ευρώ (2.546.464,00) €.

δ) την πιστοποίηση θέσεων εργασίας που αντιστοι−
χούν σε 28,34 ΕΜΕ, έναντι 30 ΕΜΕ που προβλεπόταν 
στην απόφαση υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 18−12−
2009.

στ) Την από 27−1−2011 (πρακτικό 555) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του 
Ν.3299/04.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εί−
κοσι πέντε λεπτών (1.855.376,25 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F

(7)
     Υπαγωγή της επιχείρησης «SUNERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.» με το δ.τ. 
«SUNERGY A.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 11993/ΥΠΕ/5/01343/Ε/Ν. 3299/2004/18−03−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρη−
σης «SUNERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.» με το δ.τ. «SUNERGY Α.Ε.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύ−
ος 1.002,15 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ: 4011) στην περιοχή Μεγάλης 
Στέρνας του Δήμου Κιλκίς, συνολικής δαπάνης τριών 
εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου διακο−
σίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 09/12/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)

     Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», στις διατάξεις 
του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την αριθμ. πρωτ. 12048/ΥΠΕ/5/02442/Ε/Ν. 3299/ 
2004/18−3−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα−

γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρη−
σης «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΓΟΕΠΙ−
ΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στη μετατροπή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα 
5 αστέρων, στις οδούς Όθωνος και Αγίας Βαρβάρας 
στη Δράμα, συνολικής δαπάνης δεκαπέντε εκατομ−
μυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(15.073.500 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 53,246% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξη 
χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ και εννενήντα δύο λεπτά 
(8.026.082,92 €).

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:
1. σε ποσό 5.980.097,52 €, ήτοι ποσοστό 60%, που 

αφορά το τμήμα της αρχικής επένδυσης για το οποίο 
χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για μικρο−
μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 9.966.829,20 €.

2. σε ποσό 16.585,40 €, ήτοι ποσοστό 50%, που αφορά 
δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων για τις οποίες 
χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για μικρο−
μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 33.170,80 €.

3. σε ποσό 2.022.668,32 €, ήτοι ποσοστό 40%, που 
αφορά το τμήμα της αρχικής επένδυσης για το οποίο 
δεν χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 5.056.670,80 €.

4. σε ποσό 6.731,68 €, ήτοι ποσοστό 40%, που αφορά 
δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων για τις οποίες 
δεν χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 16.829,20 €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα δύο 
(32) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 28,67 
Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25−11−
2010. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
     Αριθμ. 3330/278 (9)
Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανι−
σμός Δήμου Οινουσσών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΛΕΜΟΣ».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 238 και 280 του 

Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 143/10.
4. Το αριθ. 71983/10−01−11 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
5. Την αριθ. 24405/3588/16−11−07 (ΦΕΚ 2404/07/Β) από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, περί σύστασης στο Δήμο Οινουσσών Ν. Χίου, 
ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Οινουσσών ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ.ΛΕΜΟΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 241 του 
Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

7. Την αριθ. 7/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δ. Οινουσσών για την κατάργηση του ανωτέρω 
Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: 

Καταργούμε στο Δήμο Οινουσσών Νομού Χίου το 
Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Οινουσσών ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ.ΛΕΜΟΣ».

Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που 

υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζο−
νται στον Δήμο Οινουσών.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χίος, 14 Μαρτίου 2011 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ  
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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