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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/002/7491 (1)
 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμμα−

τέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016–Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

β) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4174/2013 (Α΄, 170) «φο−
ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» όπως έχει 
τροποποηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

ε) του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομί−
ας, 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».

στ) του Π.Δ. 190/1997 (ΦΕΚ Α΄ 155) «Σύσταση Γενικής 
Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους». 

ζ) του Π.Δ. 543/1989 (ΦΕΚ Α΄ 229) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» 
(Α΄ 128)».

2. Την Πράξη 20 της 25.6.2014 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β’ 756) «Εξαί−
ρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου 
Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της 
παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990», Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικο−
νομικών.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.13 (Β’ 130) «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 372/2013, 
Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.
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5. Την αριθ. Δ6Α 1153490ΕΞ2013/8.10.2013 (Β’ 2579) «Με−
τονομασία, συγχώνευση, ανακαθορισμός των αρμοδι−
οτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης Διευθύνσεων 
Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

6. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο−
δοτική λειτουργία του Γ.Χ.Κ., όσον αφορά στην υλο−
ποίηση των προμηθειών που πραγματοποιούνται σε 
βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου 
Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων 
Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

i. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. την εξουσία να υπογράφει «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα», σε θέματα αρμοδιότη−
τάς μας, κάθε διοικητική πράξη η οποία απαιτείται 
για την υλοποίηση των προμηθειών του Γ.Χ.Κ. που 
πραγματοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., όπως αποφάσεις ανάληψης υπο−
χρεώσεων, ορισμού μελών επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αποφάσεις 
ανάθεσης προμηθειών, διακηρύξεις διαγωνισμών, 
αποφάσεις έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης προ−
σφορών και συμβάσεις, μέχρι του ποσού των (60.000 
+ ΦΠΑ) ευρώ, με την υποχρέωση αποστολής στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανά δίμηνο 
γραπτής αναφοράς περί των προκηρυχθέντων έρ−
γων του ύψους αυτών και της πορείας υλοποίησής 
των.

ii. Κάθε προηγούμενη Απόφαση, κατά το μέρος που 
αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

F
Αριθμ. 149092/Γ2 (2)

Μεταφορά Μαθητών.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/ 

2002 (Α΄ 24).
2. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοι−

νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο 
Κουκοδήμο».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαι−
δευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μα−
θητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης 
χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με 
απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση 
του οικείου Διευθυντή του σχολείου.

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής από−
φασης είναι:

α. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για με−
ταφορά μαθητών εντός της Περιφερειακής Ενότητας 
αρμοδιότητάς του.

β. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, όταν 
πρόκειται για μεταφορά μαθητών από διαφορετικές 
ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Διευθυντών 
Εκπαίδευσης και

γ. Οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 
από κοινού, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητών με−
ταξύ δύο διαφορετικών περιφερειών.

3. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερει−
ακή ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο 
υποδοχής των μαθητών.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχο−
λικό έτος 2014 − 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. 112786/506 (3)
  Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, εί−

σπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση 
πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του 
δασικού χάρτη.

   ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234Β΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21.06.2012 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 141A΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/05.07.2012 «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144A΄).

5. Την υπ’ αριθμό Υ48/8.7.2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 46/31.03.2014 «Διορισμός Ανα−
πληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 79A΄).

7. Την υπ’ αριθμό Υ436/03.04.2014 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
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πληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ 831Β΄), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο 
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ 
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄) και την 
23111/31.05.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 855Β΄) με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιή−
θηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
με εκείνες του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α΄) 
«Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολο−
γίου και άλλες ρυθμίσεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 
303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κα−
τάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμά−
των επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώ−
θηκαν, και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 25 του ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 7 του 
ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως 
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) «Προστασία των δασικών οικο−
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ−
μάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 
303Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κα−
τάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με 
την παράγραφο 11 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249Α΄) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 
κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

14. Την ενότητα θ΄ της 199284/707/14.2.2010 (ΦΕΚ 2159Β΄) 
απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Διαδικασία κύρωσης 
των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)».

15. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στο 
περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

16. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 
207Α΄) «Περί καταργήσεως του Ν. Δ/τος 349/1974, τρο−
ποποιήσεως των «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατα−
σκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

18. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρ−
τών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Α. Το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστο−
ποιητικών της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010 
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 
7 ν. 4164/2013 και ισχύει, με τα οποία βεβαιώνεται ο 
δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμ−
βάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη (παράγραφος θ.1 
της 199284/707/14.2.2010 απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
(ΦΕΚ 2159Β΄) «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών 
(άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)»), καθορίζεται αναλόγως 
με το εμβαδόν του αιτουμένου ακινήτου δασικού χα−
ρακτήρα, ως εξής:

1. Έως και 1.000 τ.μ., σαράντα (40) ευρώ.
2. Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εξήντα (60) 

ευρώ.
3. Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., εκατόν 

είκοσι πέντε (125) ευρώ.
4. Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ., διακόσια 

(200) ευρώ.
5. Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., τριακόσια 

(300) ευρώ.
6. Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., επτα−

κόσια πενήντα (750) ευρώ.
7. Πάνω από 300.000 τ.μ., χίλια διακόσια πενήντα (1.250) 

ευρώ.
Τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται από το τμήμα 

Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της 
οικείας περιφερειακής ενότητας.

Μετά τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων κατά τις 
διατάξεις του ν. 2664/1998, το σχετικό πιστοποιητικό 
εκδίδεται από τα κτηματολογικά γραφεία.

Β. Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον 
χαρακτήρα έκτασης, που εμπίπτει στον προσωρινό 
δασικό χάρτη (άρθρο 17 παράγραφος 5 ν. 3889/2010 
όπως ισχύει), εκδίδεται σχετική βεβαίωση πληροφορι−
ακού περιεχομένου, σύμφωνα με την παράγραφο θ.2 
της ανωτέρω απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., με την 
επισήμανση ότι αυτή έχει ισχύ μέχρι την τελική κύρωση 
του προσωρινού δασικού χάρτη και για την έκδοση της 
οποίας καταβάλλεται, κατ’ αντιστοιχία, το τέλος που 
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο Α μειωμένο 
κατά 50%.

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται αποκλειστικά από το τμή−
μα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών 
της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Γ. Η υποχρέωση της έκδοσης και της μνημόνευσης 
του περιεχομένου των ανωτέρω πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων και η τήρησή της, ισχύει απαρέγκλιτα μετά 
την κύρωση του δασικού χάρτη για τις πράξεις που 
συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι και αφορούν σε σύ−
σταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων καθώς και για την εγγραφή, την μετεγγρα−
φή ή την καταχώρηση των πράξεων αυτών στα οικεία 
υποθηκοφυλακεία ή στα κτηματολογικά γραφεία και 
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αφορούν, αποκλειστικά, σε εκτάσεις που έχουν δασικό 
χαρακτήρα ή είναι κηρυγμένες αναδασωτέες ή απο−
τελούν άλση – πάρκα εντός σχεδίων πόλης. Επιπλέον, 
υποχρεωτική είναι η κατά τα παραπάνω έκδοση και 
μνημόνευση για τις εκτάσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Τα τέλη των ανωτέρω πιστοποιητικών αφορούν απο−
κλειστικά και μόνο στο τμήμα της έκτασης με δασικό, 
αναδασωτέο χαρακτήρα ή άλσος − πάρκο εντός σχεδίου 
πόλης του ακινήτου που αφορά η αίτηση ή η σύνταξη 
συμβολαίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω υποχρέωση δεν 
είναι δεσμευτική ως προς την τήρησή της, και αντιμε−
τωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 651/1977 στα νομίμως εκπονούμενα τοπογραφικά ή 
κτηματολογικά διαγράμματα.

Δ. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται υπέρ του εκδότη 
των πιστοποιητικών, ως εξής:

1. Στην περίπτωση που εκδότης είναι το τμήμα Δα−
σικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών της 
οικείας περιφερειακής ενότητας, είτε στις Δ.Ο.Υ. στον 
κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου 
Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (IBAN GR 
2101000240000000000266718).

Σε όλα τα τριπλότυπα είσπραξης θα τίθεται υποχρε−
ωτικά η ένδειξη «Ειδικός Φορέας Δασών».

2. Στην περίπτωση που εκδότης είναι το οικείο κτη−
ματολογικό γραφείο, στο ίδιο, με σχετικό παραστατικό 
που εκδίδει αυτό.

Το ως άνω καταβαλλόμενο τέλος αποδίδεται στο 
Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών στους κατά τα 
παραπάνω ΚΑΕ και λογαριασμό, κάθε έξι (6) μήνες από 
την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηματολογικού 
γραφείου, αφαιρουμένων κάθε φορά των δαπανών 
διαχείρισης – είσπραξης στις οποίες θα υποβληθεί ο 
φορέας είσπραξης.

Κατά την απόδοση των εισπραττομένων ποσών από 
τις ΔΟΥ παρακρατείται ποσοστό 10%, το οποίο απο−
δίδεται ως έσοδο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού 
στον ΚΑΕ 3413.

Ε. Για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στην ενότητα θ΄ της 199284/707/14.2.2010 
απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Διαδικασία κύρωσης 
των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 ν. 3889/2010)» 
(ΦΕΚ 2159 Β΄).

Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 
119404/504/06.09.2011 «Καθορισμός των τελών για την 
έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτα−
σης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του 
Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄)» (ΦΕΚ 2110Β΄) όμοια.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2014 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Αριθμ. 54925/38894 (4)
    Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 17425/14122/11−04−2014 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 963/16−9−2014), περί μετα−
φοράς του προσωπικού της λυθείσας Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. στο Δήμο Κερατσινίου Δρα−
πετσώνας και σύστασης προσωποπαγών θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον ΟΕΥ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 109 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α/07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011 
(ΦΕΚ 61/Α/31−03−2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

δ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

ε) του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 
31/Α/2009) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
και άλλες διατάξεις».

στ) του άρθρου 56 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 99/2011/20−05−2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώ−
νας (ΦΕΚ 1295/Β΄/16−06−2011) με την οποία συστάθηκε 
η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλη−
τισμού» Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας μετά από 
συγχώνευση των τεσσάρων Κοινωφελών Επιχειρήσεων 
«Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Δραπετσώνας», «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολι−
τισμού Κερατσινίου», «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αθλητισμού Κερατσινίου» και «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πρόνοιας Κερατσινίου».

3. Την υπ' αρ. 14/09−10−2013 απόφαση της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου 
Κερατσινίου Δραπετσώνας περί μετατροπή των συμ−
βάσεων σαράντα ένα (41) εργαζομένων, οι οποίοι εί−
ναι ενταγμένοι σε προγράμματα ΝΘΕ στα οποία έχει 
υπαχθεί η ΔΗΚΕΠΑ, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου 
ιδιωτικού δικαίου.

4. Την με αριθ. 405/2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου−
Δραπετσώνας, περί λύσης της δημοτικής κοινωφελούς 
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού» και ανάληψης των 
δραστηριοτήτων της από το Δήμο.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 4232/3548/05−02−2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί λύσης της επιχείρησης με την επωνυμία 
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«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητι−
σμού Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας» (ΦΕΚ 375/Β/18−
02−2014).

6. Την υπ' αρ. 19/03−02−2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας περί μεταφο−
ράς του προσωπικού της λυθείσας Κοινωφελούς Επι−
χείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Κερατσινίου 
Δραπετσώνας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας και 
σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου 
Κερατσινίου Δραπετσώνας.

7. Την υπ' αρ. 413/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή 
από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα σχετικά υπ' αρ. 
πρωτ. 6652/21−03−2014 και 6045/28−03−2014 έγγραφα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, για ανάλογη εφαρμογή.

8. Την υπ' αρ. 203/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από 
το Υπουργείο Εσωτερικών και το σχετικό υπ' αρ. πρωτ. 
34729/26−09−2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για ανάλογη εφαρμογή.

9. Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ελέγξει τους ατο−
μικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερόμενου 
προσωπικού και έχει διαπιστώσει την συνδρομή όλων 
των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη 
νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των ερ−
γαζομένων στο Δήμο.

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17425/14122/11−04−2014 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, (ΦΕΚ 963/Β/16−04−2014), με θέμα την έγκριση 
της υπ' αρ. 19/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβου−
λίου Κερατσινίου Δραπετσώνας περί μεταφοράς του 
προσωπικού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης 
ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας και 
σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου 
Κερατσινίου Δραπετσώνας. 

9. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής αναγράφεται λαν−
θασμένα το όνομα και n ειδικότητα της Κοκκαλιάρη 
Νικολέττας, το όνομα του Λυκοπάντη Κωνσταντίνου 
καθώς και το επώνυμο της Ψυχογυίου Βασιλικής, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 17425/14122/
11−04−2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (ΦΕΚ 963/Β/16−04−2014), 
ως προς τα σημεία:

1) Τη μεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Δήμο Κερατσινίου − Δραπετσώνας και τη σύσταση 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή 
ειδικότητας, ως εξής:

A/
A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ−
ΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙ−
ΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗ−
ΨΗΣ

16 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΝΙ−
ΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΕΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΑΜΕΑ)

15/3/2010

20 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΑΜΕΑ)

26/11/2009

45 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑ−
ΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΓΕ−
ΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟ−
ΝΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (ΑΜΕΑ)

16/3/2011

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη υπ' αριθμ. πρωτ. 17425/14122/11−04−2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

F

Αριθμ. 1577 (5)
    Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη Σχολή 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(συνεδρίαση με αριθμ. 2891/23−7−2014)

   Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 7/
30−4−2014 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με τη 
μεταφορά της πίστωσης του καθηγητή πρώτης βαθμί−
δας Αντωνίου Αλετρά από το Τμήμα Πληροφορικής με 
εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.,

γ) το με αριθμό 36876/21−7−14 έγγραφο του Τμήματος 
Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχε−
τική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και
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δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,απο−
φασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγη−
τή από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθη−
γητών του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η μετάκληση του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
Αντωνίου Αλετρά, από το το Τμήμα Πληροφορικής με 
εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταφορά 
της πίστωσης της θέσης του, στο Τμήμα Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

F
Αριθμ. 1579 (6)
    Κατανομή μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη Σχολή 

Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(συνεδρίαση με αριθμ. 2892/27−8−2014)

   Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
β) την απόφαση της συνεδρίασης με αριθμό 259/

3−6−2014 της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία ενέκρινε τη 
μετάκληση με τη μεταφορά της πίστωσης του κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας  Σπυρίδωνα Τζαμαρία, από 
τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), στον Τομέα 
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματι−
δίων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι−
στημών του Α.Π.Θ.

γ) το με αριθμό 37864/26−8−14 έγγραφο του Τμήμα−
τος Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται 
σχετική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης καθηγη−
τή, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καθη−
γητών του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η μετάκληση του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας  
Σπυρίδωνα Τζαμαρία, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ), με μεταφορά της πίστωσης της θέσης του, στον 
Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σω−
ματιδίων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Α.Π.Θ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02025452409140008*

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.: 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)

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

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


		2014-09-25T13:00:54+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




