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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/93474/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην
ΕΤΕπ για δανεισμό της ΔΕΣΦΑ ποσού 40 εκατομ−
μυρίων €.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12−7−1995)
και ιδίως τα άρθρα 1, 5, 6.
2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
4. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9−7−2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις».
6. Τα αριθμ. 073559/19−6−14 και 076310/29−9−14 έγγρα−
φα της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου» (ΔΕΣΦΑ).
7. Την αριθμ. 82.810/11−6−14 Δανειακή Σύμβαση (Finance
Contract) μεταξύ της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ) και της Ευ−
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
8. Το αριθμ. 00302/27−6−14 έγγραφο του Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΠΕΚΑ).
9. Την αριθμ. 230/05 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου (Δ.Σ.) της ΔΕΣΦΑ στην από 27−3−14 Συνεδρίασή του.
10. Το από 7−11−14 e−mail της Κεντρικής Μονάδας Κρατι−
κών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Το από 2−12−14 FAX της ΕΤΕπ.
12. Την αριθμ. 24/12−12−2014 απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αποφασί−
ζουμε:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανει−
σμό της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ) ύψους σαράντα εκατομ−
μυρίων (40.000.000,00) ευρώ (€), σύμφωνα με την αριθμ.
82.810/11−6−14 Δανειακή Σύμβαση.
Σκοπός του δανείου είναι τη χρηματοδότηση του έρ−
γου Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη
Νήσο Ρεβυθούσα σύμφωνα με τη Δανειακή Σύμβαση
αριθμ. 82.810/11−6−14.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ποσό:

40.000.000 €

Ημερομηνία
Εκταμίευσης:

16−12−2014

Διάρκεια Δανείου:

15 έτη.

Περίοδος χάριτος:

4 έτη.

Τύπος Επιτοκίου:

Σταθερό Επιτόκιο (Fixed
Rate) χωρίς δικαίωμα
αναπροσαρμογής.

Ύφος επιτοκίου έως
τη λήξη:

1,915%

Πληρωμή Τόκων:

Ανά 6−μηνο
(16−12 και 16−6 κάθε έτους)

Πληρωμή Χρεολυσίου:

Ανά 6−μηνο σε ισόποσες
δόσεις
(16−12 και 16−6 κάθε έτους).

Πρώτη αποπληρωμή
κεφαλαίου:

16−6−2019, δηλαδή κατά τη
λήξη της 1ης τοκοφόρου
περιόδου που έπεται της
ημερομηνίας λήξης της
περιόδου χάριτος (επί της
ουσίας 4,5 έτη περίοδος
χάριτος).

Τελευταία αποπληρωμή 16−12−2029
Κεφαλαίου:
Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι−
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται
την καταβολή στην ΕΤΕπ των εκάστοτε οφειλόμενων
και καταβλητέων από την ΔΕΣΦΑ ποσών, σύμφωνα με
την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενη−
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο με επιστολή της απευθυ−
νόμενη στην Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων
και Δανείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του ως εγγυητή.
II. Η ΔΕΣΦΑ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής,
ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ δια−
στήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κα−
ταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο,
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολού−
θως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 65 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει κάθε φορά. Η
δια της παρούσης επιβαλλόμενη στη ΔΕΣΦΑ υποχρέω−
ση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι
της ΕΤΕπ.
III. Καθορίζεται προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου 1,5% για την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία
θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται σε αυτό από τη
ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. σικ.
2/9441/0025/23−1−2012 (ΦΕΚ 381/Β΄/2012) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε
φορά.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην Διεύθυνση Κίνησης Κε−
φαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων της Γενικής Γραμμα−

τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, θεωρημένο αντίγραφο
της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
το ανωτέρω δάνειο της ΔΕΣΦΑ ύψους 40.000.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί
να προσδιοριστεί. Ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των
40.000.000,00 €, πλέον των προβλεπόμενων από τους
όρους της οικείας Δανειακής Σύμβασης τόκων και πά−
σης φύσεως επιβαρύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 70731
(2)
Επιλογή της προμήθειας καυσίμων για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΑΕ ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξί−
ας (Σ.Ο.Τ.Α).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. 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 Α΄/98/2005).
2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/19/1995), και
ιδίως του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄/199/1999),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 29 του άρθρου 19 του
Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄/228/9−10−2001) «Θέματα Ολυμπιακής
Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες δια−
τάξεις» και με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/251/2002).
3. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική
διαχείριση και ευθύνη» και το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−
11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «περί Δημοσίων Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)», όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3891/2010 «περί Αναδιάρθρωσης,
εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».
6. Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄/185/25−8−1988) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Εμπορίου».
7. Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ Α΄/102/10−6−1995) «Οργανισμός
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου
Εμπορίου».
8. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ Α΄/51/18−3−1996) «Σύσταση Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Του Π.Δ. 60/16−3−2007 (ΦΕΚ Α΄/64/16−3−2007) «Προ−
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασι−
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005»
10. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄/150/10−7−2007) «Κανο−
νισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος
που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ
Α΄/64/16−3−2007).
11. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213/7−10−2009) Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
12. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
και των Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄/64/6−5−2010) και Π.Δ. 50/2010
(ΦΕΚ Α΄/89/16−6−2010) “Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009”.
13. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄/147/27−6−2011) «Διάσπαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς.»
14. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄143).
15. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄/152/2013) «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄/141/2012) – Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
16. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄/185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
17. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/153/2013) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄/134/2014) «Διορισμός
Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Του Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ Α΄/240/2014) «Διορισμός
Υπουργών».
20. Toυ Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/2014), άρθρο 199 «κα−
ταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις», παρ. 1.A.43,
σχετικά με την κατάργηση του Ν. 2286/1995, σε συνδυ−
ασμό με το άρθρο 201 «έναρξη ισχύος».
21. Της υπ’ αριθμ. Π1/1785/13.04.2005 (ΦΕΚ Β΄/515/
19−4−2005) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών
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Οικονομικών και Ανάπτυξης «Προμήθειες Σημαντικής
Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας».
22. Της με αριθμ. Π1/6650/23−11−1999 (ΦΕΚ Β΄/79/2000)
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Κανονισμός
Λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμμα−
τισμού Προμηθειών» στo Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική
Γραμματεία Εμπορίου.
23. Της με αριθμ. Π1/244/3−2−2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/56/2014)
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας, «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτικής και
Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου.
24. Την με αριθμ. 54169/31.10.2014 (ΦΕΚ Β΄/2944/
3−11−2014) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Β. Τα έγγραφα:
1. Το υπ’ αριθμ. 1.939.103/7−8−2014 έγγραφο της ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ ΑΕ σχετικά με αίτημα της εταιρείας για επιλογή
προμήθειας καυσίμων: α) πετρελαίου κίνησης τύπου
DIESEL για ένα (1) έτος (2015) συνολικά 17.300.000 λί−
τρων με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος
(2016) με επιπλέον 17.300.000 λίτρα και β) πετρελαίου
τύπου «Ενόπλων Δυνάμεων», για ένα έτος (2015) συνο−
λικά 2.700.000 λίτρων με δυνατότητα παράτασης για
ένα ακόμα έτος (2016) με επιπλέον 2.700.000 λίτρων, εν−
δεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ, ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής
Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α).
2. Την από 6−10−2014 Εισήγηση της Υπηρεσίας στην
Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών
(Ε.Π.Π.Π) σχετικά με την επιλογή της προμήθειας καυσί−
μων για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ως Σημαντικής Οικονομικής
ή Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α).
3. Το από 7−10−2014 (Π1/2053/20−10−2014) Πρακτικό της
Ε.Π.Π.Π. (θέμα 2o) με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε
ομόφωνα για την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρε−
σίας σχετικά με την επιλογή της προμήθειας καυσίμων
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ως Σημαντικής Οικονομικής ή
Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμενοι την από 7−10−2014 ομόφωνη γνωμοδό−
τηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού
Προμηθειών, εγκρίνουμε την επιλογή της προμήθειας
καυσίμων:
α) πετρελαίου κίνησης τύπου DIESEL για ένα (1) έτος
(2015) συνολικά 17.300.000λίτρων με δυνατότητα παρά−
τασης για ένα ακόμα έτος (2016) με επιπλέον 17.300.000
λίτρα και
β) πετρελαίου τύπου «Ενόπλων Δυνάμεων», για ένα
έτος (2015) συνολικά 2.700.000 λίτρων με δυνατότη−
τα παράτασης για ένα ακόμα έτος (2016) με επιπλέον
2.700.000 λίτρα,
συνολικού (συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογι−
σμού για το δικαίωμα ετήσιας παράτασης) ενδεικτικού
προϋπολογισμού 45.000.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ., ως Ση−
μαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.)
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του

40246

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ν. 2286/1995 όπως ισχύει, και της Π1/1785/2005 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
OIKONOMΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 117679/7182
(3)
Καθορισμός ύψους παραβόλου της παρ. 4 αρθ. 14 του
Ν. 998/1979 όπως ισχύει.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 13 του
Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» στην οποία
αναφέρεται το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης
(ΦΕΚ Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 14 του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289 Α΄)
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γέ−
νει εκτάσεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ
303 Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κα−
τάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμά−
των επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του
Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. 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 98 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ 2234 Β΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21.06.2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 141 Α΄).
8. Την υπ’ αριθμό Υ48/8.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 46/31.03.2014 «Διορισμός Ανα−
πληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ 79 Α΄).
10. Την υπ’ αριθμό Υ521/30−10−2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ B΄ 2971).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
221 Α΄) 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 124 Α΄
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α΄) και την
23111/31.05.10 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 855 Β΄) με
την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με
τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/14 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής» (ΦΕΚ 167 Α΄).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τα Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α΄), 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄),
138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄), 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄), 141/2010
(ΦΕΚ 234 Α΄), 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄), 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄)
περί «Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ή του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε το ύψος του παραβόλου της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ως
εξής:
α) σε ογδόντα (80) ευρώ όταν η έκταση που αφορούν
οι αντιρρήσεις είναι εμβαδού μέχρι 5 στρεμμάτων,
β) σε εκατό πενήντα (150) ευρώ όταν το εμβαδόν της
εν λόγω έκτασης κυμαίνεται από 5 έως 20 στρέμματα,
γ) σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ όταν το εμβαδόν
της εν λόγω έκτασης είναι άνω των 20 στρεμμάτων.
Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται στο Πράσινο
Ταμείο − Ειδικό Φορέα Δασών 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 (ΙΒΑΝ GR
2101000240000000000266718).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
Αριθμ. ΔΑΔ: 87
(4)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 733/1969 Π.Δ. 94/1993 «περί καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 258 παρ. 3 στ, του Ν.Δ. 86/1969
«περί δασικού κώδικα».
3. Την αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινή υπουργική από−
φαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την υπ’ αριθμ. 99836/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/2014)
απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή
με εντολή Γενικού Γραμματέα....».
5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής του Νομού Πιερίας σε περίπτωση χιονο−
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πτε−
ρωτών και θηλαστικών) στην περιοχή του Ν. Πιερίας
όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες
λόγω:
• χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης
• κάλυψης πλήρως του εδάφους με χιόνι και
• παρατεταμένου παγετού
Για την εφαρμογή της, αρμόδιοι είναι οι υπάλληλοι της
Δασικής Υπηρεσίας, της Αγροφυλακής, της Αστυνομίας,
των Κυνηγετικών Οργανώσεων των Δήμων και Κοινο−
τήτων της περιοχής μας και κάθε φιλόνομος πολίτης.
Η παρούσα ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής
της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2014−
2015. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969,
Ν. 996/1971, Ν. 177/1955 και τις 414985/29−11−69 κοινές
υπουργικές αποφάσεις όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 1 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. ΔΑΔ: 46
(5)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Β.Δ. 733/1969 και Π.Δ. 94/1993 «Περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων».
2. Την υπ’ αριθμ. 99836/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/
18−11−2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων..... ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 εδάφιο
στ΄ του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος».
4. Την αριθμ. 414985/29−11−85 κοινή υπουργική απόφαση
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6−3−2007
κοινή υπουργική απόφαση.
5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, σε περίπτωση
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, απο−
φασίζουμε:
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Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Βέροιας,
όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές
συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και
έντασης και σε βαθμό που καλυφθεί πλήρως το έδαφος
με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού των
θηραμάτων εξαιτίας αυτής της καταστάσεως.
Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της
περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε
φιλόνομος πολίτης.
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τι−
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969,
Ν. 996/1971, Ν. 177/1975 και της 414985/29−11−85 κοινής
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι
τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.
Από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 27 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρωτής Προϊστάμενη
Δασαρχείου Βέροιας
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
F
Αριθμ. Δ.Τ.Ε. οικ 2703
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας − Θράκης, για το έτος 2015.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 282 παράγραφος
1α, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
263/Α΄/2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/A΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/
14−11−2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015».
5. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β΄/5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

40248

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την με αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
8. Την απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., αριθμ. 6183/
6−11−2014 (ΦΕΚ 3057/13−11−2014 τεύχος Β΄) περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας A.M.Θ..
9. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών για το έτος 2015, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Ροδόπης, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρότατη
έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση όλων των υπη−
ρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., λόγω των αυξημένων
αρμοδιοτήτων και του όγκου εργασίας.
10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
11. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τε−
χνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης ασχολούνται με την αντιμε−
τώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω καιρικών φαινομένων,
την συντήρηση, διαγράμμιση, σήμανση και επούλωση
λάκκων ασφάλτου του επαρχιακού και εθνικού οδικού
δικτύου, την συντήρηση και αποκατάσταση όλου του
οδικού δικτύου του ορεινού όγκου της Ροδόπης, τον
καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης των ερεισμάτων και
την κοπή κλαδιών των δένδρων που καλύπτουν το επαρ−
χιακό και εθνικό δίκτυο.
11. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή
απασχόληση έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 10.600,00

ευρώ (δέκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ), στον ειδικό φορέα
0311 ΚΑΕ 0511, στον Προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2015 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας −
Θράκης, εγκρίνουμε:
α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για δέκα οκτώ
(18) συνολικά υπάλληλους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που
ανήκουν στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης.
β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για
κάθε υπάλληλο, έως 300 ώρες το μήνα και έως 3.600
ώρες το χρόνο.
γ) Για την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχό−
λησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης
για τον κάθε ένα, κατά μήνα.
δ) Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και θα τηρεί−
ται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
ε) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογί−
ζεται να ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακο−
σίων ευρώ #10.600,00# συνολικά και θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2015, Ειδικού Φορέα 0311 και ΚΑΕ 0511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 11 Δεκεμβρίου 2014
Η Εκτελεστική Γραμματέας
ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
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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
*02034732312140008*

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

