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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναμόρφωση/τροποποίηση κόστους της υπ’ αρ. 41690/
ΥΠΕ/5/00378/Ν. 3299/04/01.10.2012 απόφασης ολο−
κλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης (ΦΕΚ τ.Β΄ αρ. 3397/
20−12−2012) της εταιρείας «ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑ−
ΛΗΣ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004. ......................................................................................
1
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποί−
ηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αναμόρφωση/τροποποίηση κόστους της υπ’ αρ. 41690/
ΥΠΕ/5/00378/Ν. 3299/04/01.10.2012 απόφασης ολο−
κλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης (ΦΕΚ τ.Β΄ αρ. 3397/
20−12−2012) της εταιρείας «ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ», η
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47026/ΥΠΕ/5/00378/Ν. 3299/04/
24−10−2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, αναμορφώνεται το κόστος και
τροποποιείται η υπ’ αριθμ 41690/ΥΠΕ/5/00378/Ν. 3299/
04/01.10.2012 απόφαση ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ», που
αναφέρεται στην δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού
ονομαστικής ισχύος 50,40 KW, στο Δήμο Έδεσσας του
Νομού Πέλλας με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
ενενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ
και ογδόντα έξι λεπτών (199.148,86 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πενήντα
εννιά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ
και εξήντα έξι λεπτών (59.744,66 €), που αποτελεί πο−
σοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εβδομήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννιά
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (79.659,54 €), που
αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (59.744,66 €),
που αποτελεί ποσοστό 30%του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
της υπ’ αριθμ. 41690/ΥΠΕ/5/00378/Ν. 3299/04/01.10.2012
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της εγκριθείσας επιχορήγησης ύψους έξι
χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών
(6.316,90 €), όπως αυτή προκύπτει μετά την αναμόρφωση
του κόστους της επένδυσης.
Για την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν απαι−
τείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 136715/2976
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση
του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγρι−
ας πανίδας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015», άρθ. 20.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ−
νηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέθηκε με
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το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄/154) και αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄/38).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/ 23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και
Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄), του
Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289/Α΄/29−12−1979) και του Ν. 1845/1989
(ΦΕΚ 102/Α΄/26−4−1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστασία
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Υπ.
Οικονομίας και Οικονομικών − ΓΛΚ «παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 και το
αριθμ. 2/34012/0022/8−11−2004 έγγραφο του ΓΛΚ –Δ 22
Μισθολογίου».
7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. 221/Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ. 56/Α΄/15−4−2010)».
8. Tο Π.Δ 86/2012 (Α΄/141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
Π.Δ. 119/2013 (Α΄/153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 135500/2541/ 11−9−2013 απόφαση του Αν.
Υπουργού ΥΠΕΚΑ που αφορά στις «Ρυθμίσεις θήρας
στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (2293/Β΄).
10. Το Ειδικό Πρόγραμμα για την «Προστασία της Άγρι−
ας Πανίδας» που υπέβαλε η Ειδική Γραμματεία Δασών
στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση και υλοποιεί−
ται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
11. Την υπ’ αριθμ 55.8/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσι−
νου Ταμείου (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ46Ψ844−Ω68) με την οποία εντά−
χθηκε το πρόγραμμα προστασίας της άγριας πανίδας στο
μέτρο 2 «προστασία της άγριας πανίδας και των βιοτόπων
της» του άξονα προτεραιότητας 4 του χρηματοδοτικού
προγράμματος «προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013»
και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του για συνολικό ποσό
244.224 €, από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2013.
12. Την αριθ. Υ46 απόφαση του Πρωθυπουργού περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Σταύρου Καλαφάτη όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Υ331/2013 (Β΄/1717) όμοια απόφαση.
13. Την αριθμ. 133275/2116/19.7.2013 (Β/1850) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά τις «Ρυθμίσεις θή−
ρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014».
14. Την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων επιτήρησης
υγροτόπων στους οποίους ενδημούν είδη της άγριας
πανίδας που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες
καθώς και από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και
την ανάγκη περιορισμού φαινομένων λαθροθηρίας
στις περιοχές αυτές, με την άσκηση εποπτείας και
συστηματικών ελέγχων από τις αρμόδιες δασικές
υπηρεσίες.
15. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Πράσινου Τα−
μείου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, που θα μεταφερθούν από τον αντίστοιχο ετή−
σιο Προϋπολογισμό του, στα Περιφερειακά Ταμεία του
άρθρου 55 του Ν. 2218/1984, προκειμένου να καταβλη−
θούν στους δικαιούχους σύμφωνα με τις καθορισθείσες
διαδικασίες του Π.Τ., αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση προγράμματος της Ειδι−
κής Γραμματείας Δασών για την προστασία της άγριας
πανίδας και το εντάσσουμε στο Μέτρο 2 «Προστασία
άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 4 «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013»
του προγραμματισμού του πράσινου Ταμείου, συνολικού
προϋπολογισμού για το έτος 2013, ύψους μέχρι 244.224 €.
2. Με την υλοποίηση του προγράμματος οι Υπηρεσίες
του συνημμένου πίνακα κατανομής, θα εκτελέσουν προ−
ληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στη δραστηρι−
ότητα της θήρας και θα εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης
των υγροβιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών στις
περιοχές αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια των ωρών και
των πιστώσεων που αναφέρονται στο συνημμένο στην
παρούσα, πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων και
περιγράφονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της
Άγριας Πανίδας» που συντάχθηκε από την της Ειδική
Γραμματεία Δασών.
3. Η διάρκεια του προγράμματος, για το τρέχον έτος,
θα είναι μέχρι και 31/12/2013.
4. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών
συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα
με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πα−
νίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
τις διατιθέμενες με την παρούσα απόφαση, ώρες και
πιστώσεις.
5. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για
τους τρείς μήνες ως εξής:
Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών
Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την
εξυπηρέτηση του προγράμματος μέχρι 31/12/2013 προ−
κειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά είδη της
άγριας πανίδας, να ελεγχθεί η παράνομη θήρα και να
εφαρμόζονται οι δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις
προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις
του Ν. 998/1979, σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας
μέχρι 10.368 ώρες, από τις οποίες 5.760 (360 ώρες/υπη−
ρεσία επί 16 υπηρεσίες) ώρες για απογευματινή υπε−
ρωριακή εργασία με δαπάνη μέχρι ποσού 43.200 € και
4.608 ώρες, (288 ώρες/υπηρεσία επί 16 υπηρεσίες) για
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 39.168 €.
Η δαπάνη από την διάθεση των ανωτέρω ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων του Οικονομικού έτους 2013
του Πράσινου Ταμείου.
Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές
ευθύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα
κατανομής των ωρών (συνολικά 16 υπηρεσίες) για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο
υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέ−
χρι 300.
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Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπορούν
να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).
Οι σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης θα εκδοθούν από τους
Γενικούς Δ/ντές Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των οικείων αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των περιπόλων και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής
παροχής της υπερωριακής Απασχόλησης ορίζονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που θα λάβουν
μέρος στην υλοποίηση του προγράμματος.
6. Εγκρίνουμε τη διάθεση από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου
του συνολικού ποσού των 72.000 € για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων και
του ποσού των 28.800 € για την κάλυψη του κόστους προμήθειας καυσίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρό−
γραμμα της Ειδικής Γραμματείας Δασών και το συνημμένο πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
(Ανήκει στην αριθμ 136715/2976/24−10−2013 απόφαση Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ)

Α/Α

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΥΡ.&
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΚΥΡ.&
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1

Δασαρχείο
Αλεξανδρούπολης

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

2

Δ/νση Δασών Ροδόπης

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

3

Δασαρχείο Ξάνθης

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

4

Δασαρχείο Καβάλας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

5

Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

6

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

7

Δασαρχείο Βεροίας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

8

Δ/νση Δασών Πιερίας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

9

Δασαρχείο Λαγκαδά

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

3.240

2.592

24.300

22.032

40.500

16.200

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10

Δ/νση Δασών Άρτας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

11

Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

12

Δ/νση Δασών Πρέβεζας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

ΣΥΝΟΛΟ

1.080

864

8.100

7.344

13.500

5.400

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
13

Δασαρχείο Αμφιλοχίας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

14

Δασαρχείο Μεσολογγίου

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

15

Δασαρχείο Πατρών

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

16

Δασαρχείο Αμαλιάδας

360

288

2.700

2.448

4.500

1.800

ΣΥΝΟΛΟ

1.440

1.152

10.800

9.792

18.000

7.200

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

40958

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027890111130004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

