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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθ. 515 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2299/15−12−2011 απόφασης 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής “Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού 
προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Δια−
μόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκρι−
ση διάθεσης πίστωσης”. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

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

β. Του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 6 παρ. 
3 (ΦΕΚ182/Α΄/2010).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων καιπράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

δ. Του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις 
δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλά−
σεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/2010).

ε. Του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρα−
καταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚΑ΄/76/1996).

2. Την υπ’ αριθμ. 14694/13−3−2011 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 94/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11−4−2011) «Συγκρότηση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. 4643/26.1.2012 υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού 

13083



13084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 31/27.1.2012).

3. Την υπ’αριθμ. 2299/15.12.2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος 
με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων 
Χώρων στις Πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης» 
(ΦΕΚ 2835/Β/15−12−2011).

4. Την ανάγκη βελτιωμένης και ευρείας εφαρμογής του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτη−
ση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2299/15.12.2011 απόφα−
ση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προ−
γράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση 
Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις» και έγκριση διάθεσης 
πίστωσης» (ΦΕΚ 2835/Β/15−12−2011), ως εξής:

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 4 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Πράξη Αναλογισμού ή Πράξη Εφαρμογής γι’ 
αυτούς τους Κοινόχρηστους Χώρους»

2. Η περίπτωση ε της παραγράφου 4 καταργείται.
3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται 

ως εξής: «Η εξόφληση της παρακαταθήκης υπέρ του 
Δήμου θα εκτελείται με ταυτόχρονη σύσταση νέας πα−
ρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιού−
χων της αποζημίωσης της πράξης αναλογισμού ή της 
πράξης εφαρμογής. Η παρακαταθήκη αυτή δεν είναι 
ανακλητή. Για την είσπραξη του ποσού της παρακατα−
θήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι 
εικαζόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τελική πράξη, 
στην οποία προσδιορίζονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες 
και ιδιοκτησίες, εκτελεστό πίνακα αναλογισμού, πράξη 
ή απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων, φορολογική ενη−
μερότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου πλήρη 
σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων».

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει, η υπ’ αριθμ. 2299/ 
15.12.2011 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F
   Αριθμ. 7106/6849 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της υπη−

ρεσίας φύλαξης σχολικών κτιρίων, της υπηρεσίας 
ηλεκτροφωτισμού, της υπηρεσίας καθαριότητας και 
της υπηρεσίας του δημοτικού κοιμητηρίου του Δή−
μου Δάφνης − Υμηττού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 04/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δάφνης − Υμηττού περί καθορισμού τρόπου λει−
τουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) την 24ωρη λειτουργία, σε βάρδιες 
όλες τις ημέρες του μήνα της υπηρεσίας φύλαξης σχο−
λικών κτιρίων του Δήμου, β) την 24ωρη λειτουργία, σε 
τρεις βάρδιες όλες τις ημέρες του μήνα της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου, γ) την 16ωρη λειτουργία (από 
07:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ.) όλες τις ημέρες του μήνα 
της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και δ) τη 
λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου ως εξής: 11ωρη 
λειτουργία Δευτέρα έως Σάββατο, με δύο βάρδιες 07:00 
π.μ. έως 13:30 μ.μ. και 12:30 μ.μ. έως 18:00μ.μ. και 8ωρη 
λειτουργία τις Κυριακές 08:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και 12:00 
έως 16:00μ.μ., όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 04/2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης − Υμηττού, 
λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους. Από τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 
ύψους 39520,32 € περίπου σε βάρος του προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2012 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 
10.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6022.001, 45.6012.0001 και 
20.6042.0001, ανάλογη δε δαπάνη προβλέπεται και για 
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 6789/6546 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου του Τμήματος Βιβλι−

οθηκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και 
Άθλησης − ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Ένοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ 
27.12.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αρ. 16/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και 
Άθλησης − ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου του Τμήματος Βιβλιοθηκών του 
ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε διαφορετικό ωράριο λειτουργίας του 
Τμήματος Βιβλιοθηκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο 
Πολιτισμού και Άθλησης − ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου», 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13085

όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 16/2012 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο 
Πολιτισμού και Άθλησης − ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου», λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας του και για την κα−
λύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δευτέρα 09:00 έως 20:00
Τρίτη 09:00 έως 20:00
Τετάρτη 09:00 έως 20:00
Πέμπτη 09:00 έως 20:00
Παρασκευή 09:00 έως 18:30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Δευτέρα 11:00 έως 19:00
Τρίτη 11:00 έως 19:00
Τετάρτη 11:00 έως 19:00
Πέμπτη 11:00 έως 19:00
Παρασκευή 09:00 έως 15:00

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   Αριθ. 2064/87 (4)
Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους και ορισμός, 

Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Χίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ.2 και εδαφί−

ου τρίτου της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί 
ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143/11−06−1976/Α), όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους 
με το άρθρο 9 παρ. 15 και 16 του Ν.2307/1995.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 
6 του Ν.3852/2010.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3854/2007.
4) Την αριθ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/Β) από−

φαση του ΥΠΕΣΑΗΔ.
5) Την αριθ. 65/Φ. 127080/57510/21−12−2010 εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣΑΗΔ.
6) Την αριθ. 40/29−12−2010 πράξη του Υπουργικού Συμ−

βουλίου (ΦΕΚ 247/Α΄/31−12−2010) με την οποία διορίστηκε 
ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

7) Την αριθ. 482/21−12−2011 απόφαση του Δημάρχου 
Χίου.

8) Την αριθ. 21/2011 απόφαση του Δημάρχου Χίου περί 
ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων στην Ληξιαρχική Πε−
ριφέρεια Χίου.

9) Την αριθ. 404/2011 προηγούμενη απόφαση του Δη−
μάρχου Χίου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα λη−
ξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης, Ιωνίας 
και Καμποχώρων.

10) Την αριθ. 343/2011 απόφαση του Δημάρχου Χίου 
με την οποία τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι στις από 
τον ΟΕΥ προβλεπόμενες οργανικές μονάδες του Δή−
μου Χίου και συγκεκριμένα η ληξίαρχος Ομηρούπολης 
τοποθετείται Προϊσταμένη Τμήματος της Δημοτικής 
Ενότητας Χίου.

11) Την αριθ. 397/2011 απόφαση του Δημάρχου Χίου 
με την οποία τοποθετείται από 04−11−2011 το αναγκαίο 
διοικητικό και λοιπό προσωπικό στις από τον ΟΕΥ προ−
βλεπόμενες οργανικές μονάδες του Δήμου Χίου και συ−
γκεκριμένα οι ληξίαρχοι Ιωνίας και Ομηρούπολης τοπο−
θετούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Χίου.

12) Την αριθ. πρωτ. 49767/16−11−2011 αίτηση παραίτη−
σης της Νεαμονιτάκη Αργυρώς του Μαρή από τη θέση 
ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

13) Την αριθ. 442/2011 προηγούμενη απόφαση του Δη−
μάρχου Χίου περί παραιτήσεως της Ξυδιά Ευαγγελίας, 
Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Αμανής, λόγω συντα−
ξιοδότησης.

14) Την αριθ. 481/2011 προηγούμενη απόφαση του Δη−
μάρχου Χίου περί παραιτήσεως της Σάτρα Κυριακής 
του Γεωργίου, Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Αγίου 
Μηνά, λόγω συνταξιοδότησης.

15) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα ληξιάρχων του Δήμου Χίου 
κατά Δημοτική Ενότητα στους παρακάτω υπαλλήλους 
του, ως ακολούθως:

1) Για τη Δημοτική Ενότητα Χίου, την υπάλληλο Σοφία 
Γκιάλη του Αλεξάνδρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

2) Για τη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, την υπάλ−
ληλο Ελένη Κατολέων του Παναγιώτη, κλάδου TE 17 
Διοικητικού −Λογιστικού.

3) Για τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων, την υπάλ−
ληλο Μαρία Ματθαίου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 Διοι−
κητικού − Οικονομικού.

4) Για τη Δημοτική Ενότητα Αμανής, την υπάλληλο Ευ−
αγγελία Ξυδιά του Παντελή, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

5) Για τη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, τον υπάλ−
ληλο Θεόδωρο Βάκα του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικη−
τικού.

6) Για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά, την υπάλ−
ληλο Κυριακή Σάτρα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικού.

7) Για τη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, τον υπάλληλο 
Δημήτριο Σιταρένιο του Παντελή, κλάδου TE 17 Διοικη−
τικού Λογιστικού.

8) Για τη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων, την 
υπάλληλο Καλλιόπη Ρουσάκη του Γεωργίου, κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χίος, 24 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 
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   Αριθμ. 701/12750 (5)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λα−
μίας. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜMΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 1, 2, 67, 107, 214, 225 και 238 του ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 87) και ιδίως του άρθρου 280 παρ.1 αυτού.

β) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων 
δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχε−
τεύσεως» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191).

γ) Του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 231).

δ) Του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 154), με 
το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 137), σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Το Π.Δ. 544/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄142) περί Συστάσεως Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κα, Αποχέτευσης Λα−
μίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), όπως τροποποιήθηκε: α) με την αριθ. 
13818/10−11−1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2089) και β) με την 
αριθ. 3567/647/25−2−2011 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 416).

3. Την αριθ. 68/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί επέκτασης των διοικητικών 
ορίων αρμοδιότητας της επιχείρησης στα όρια του 
Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων.

4. Την αριθ. 2990/18604/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄/11−3−2011), άρθρο 
1 παρ. 5, απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαι−
ώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας.

5. Το αριθ. 3157/18−1−2012 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, 
με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 750/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί επέκτασης 
των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στα 
όρια του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων, και με την οποία 
αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση της Συστα−
τικής Πράξης της επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 750/2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, με την οποία, μεταξύ 
άλλων, τροποποιείται η Συστατική Πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
Π.Δ. 544/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε: α) με 
την αριθ. 13818/10−11−1999 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2089) και 
β) με την αριθ. 3567/647/25−2−2011 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 
Β΄416), ως κατωτέρω:

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
Παρ.1 «Συνιστάται στο Δήμο Λαμιέων Νομού Φθιώτι−

δας Ενιαία Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης με 
την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
Παρ.4 «Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης εί−

ναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων του ν. 
3852/2010 άρθρα 1 και 2».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική Πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
Π.Δ. 544/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε, με: α) 
την αριθ. 13818/10−11−1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2039) και β) την 
αριθ. 3567/647/25−2−2011 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. Β 416).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαμιέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 17 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης

Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
   (6)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/5377/Π07/5/00188/Ε/

Ν.3299/2004/20−3−2009 της Περιφερειάρχη Ηπείρου 
για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΖΑΖΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/ 
2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/8426/361/Π07/5/00188/Ε/Ν.3299/04/ 
23−2−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τρο−
ποποιείται η με αρ. πρωτ. ΙΕ/5377/Π07/5/00188/Ε/Ν.3299/ 
2004/20−3−2009 (ΦΕΚ τ.Β΄ 680/13−4−2009) απόφαση υπα−
γωγής στις διατάξεις του Ν.3299/2004, της επένδυσης 
της εταιρείας «ΖΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που 
πραγματοποιείται στο, Δ.Δ. Λιγγιάδων, Ν. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και αναφέρεται στην ίδρυση ξενο−
δοχείου 3 αστέρων, 13 δωματίων, 26 κλινών ως ακολού−
θως: συνολικό κόστος € 1.512.000,00 έναντι του κόστους 
των 1.600.000,00 € του προβλεπόμενου στην απόφαση 
υπαγωγής, η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
ευρώ (€ 801.270,00) και αναλύεται σε 799.770,00 ευρώ 
ήτοι ποσοστό 53% για την συμβατική επένδυση ποσού 
1.509.000,00 € και σε 1.500,00 ευρώ ήτοι ποσοστό 50% 
για τις αμοιβές συμβούλων ποσού 3.000,00 €.

Το ποσό της Ίδιας Συμμετοχής στην επένδυση, έπει−
τα και από την αναπροσαρμογή του κόστους, ορίζεται 
τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα ευρώ 
(378.090,00) και αναλύεται σε τριακόσιες εβδομήντα 
επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 377.250,00) ήτοι 
ποσοστό 25,00% για την συμβατική επένδυση ποσού 
1.509.000,00 € και οκτακόσια σαράντα ευρώ (€ 840,00) 
ήτοι ποσοστό 28,00% για τις αμοιβές μελετών συνολι−
κού ποσού 3.000,00 €.

Το Τραπεζικό Δάνειο ορίζεται σε τριακόσιες τριάντα 
δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα ευρώ (€ 332.640,00) 
ήτοι ποσοστό 22,00%.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν.3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για 
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και 
την Περιφερειακή Συνοχή».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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     Αριθμ. οικ. 462 (7)
Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.275/31.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 471) 

απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί−
ας περί έκπτωσης της Ζωγράφου Μαρίκας, κληρο−
νόμου του Πλουμή Χατζηαγγέλου από την απόκτηση 
δικαιωμάτων επί αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών, λόγω συμπλήρωσής της με 
την αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ. 2211 αίτησης για 
χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010) 

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

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/08−04−2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Ανάθεση 
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που 
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο−
νίας» (ΦΕΚ 1040 Β΄/27.05.2011).

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄/05.10.1973) 
«Περί Μεταλλευτικού Κωδικός», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε, αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σή−
μερα, και ειδικότερα των άρθρων 78−81.

5. Η από 09−07−2011 αίτηση−δήλωση της Ζωγράφου 
Μαρίκας με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της, ως μο−
ναδική και αποκλειστική κληρονόμος του αδελφού της 
Πλουμή Χατζηαγγέλου, που απεβίωσε στις 25/04/2010, 
για την αποδοχή και συνέχιση των εκκρεμών αιτήσεων 
για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών (ΑΠ της 
υπηρεσίας μας: 1719/18−07−2011).

6. Το με Α.Π. οικ.2013/31−08−2011 έγγραφό μας προς την 
ενδιαφερόμενη με το οποίο γνωστοποιείται με απόδειξη 
η πρόθεση της υπηρεσίας μας να απορρίψει την ανω−
τέρω σχετική δήλωση διαδοχής και καλείται να εκθέσει 
τις απόψεις της στην υπηρεσία μας.

7. Το από 19−09−2011 έγγραφο της Ζωγράφου Μαρίκας 
με το οποίο η τελευταία εξέθεσε τις απόψεις της στην 
υπηρεσία μας (δικό μας ΑΠ 2222/23−09−2011).

8. Το γεγονός ότι η μοναδική εξ αδιαθέτου κληρο−
νόμος Ζωγράφου Μαρίκα του αποβιώσαντος Πλουμή 
Χατζηαγγέλου, δικαιούχου, εν ζωή, των απορρεόντων 
από της με αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ. 2211 αίτη−
σής του για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, 
δεν υπέβαλε την έγγραφη δήλωση γνωστοποίησης της 
διαδοχής για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ανω−
τέρω αίτησης περί χορήγησης άδειας μεταλλευτικών 
ερευνών, εντός της καθοριζόμενης από το άρθρο 79 
του ΝΔ 210/1973 προθεσμίας.

9. Την με Α.Π. οικ.275/31.01.2012 απόφαση Π.Κ.Μ. περί 
έκπτωσης της Ζωγράφου Μαρίκας, κληρονόμου του 
Πλουμή Χατζηαγγέλου από την απόκτηση δικαιωμάτων 
επί των με αριθμό βιβλίου μεταλλείων Β.Μ. 2028, 2040−
2043, 2046, 2053, 2080, 2081, 2087, 2101, 2102, 2111−2114, 
2120, 2136−2138, 2140, 2147, 2148, 2177, 2180, 2181, 2200, 
2238−2243 αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας μεταλ−
λευτικών ερευνών.

10. Την από 07/02/2012 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με Α.Π. οικ.275/31.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
471) απόφασής μας περί έκπτωσης της Ζωγράφου Μαρί−
κας, μοναδικής κληρονόμου του Πλουμή Χατζηαγγέλου 
από την απόκτηση δικαιωμάτων επί εκκρεμών αιτήσεων 
για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, λόγω 
συμπλήρωσης της με την αριθμό βιβλίου μεταλλείων 
Β.Μ. 2211 αίτησης για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών 
ερευνών.

Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκη−
θεί από την κοινοποίησή της, ενώπιον: α) του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσί−
ευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), β) Του Διοικητικού Πρωτοδικεί−
ου Θεσ/νίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρ. 81 παρ. 2 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα [Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄/05−10−1973)].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2012 
Με εντολή Γενικού Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
F

    Αριθμ. αποφ. 72 (8)
Πρόσθηκη τμημάτων σπουδών μουσικής σχολής με την 

επωνυμία ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

Η   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ.Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν.3463/06, 

όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 
3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
γ. την παρ.Ι του άρθρου 280 του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 

αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτι−
κών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976).

δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

ε. Την ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τ.Β΄).

στ. το άρθρο 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

ζ. Την αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση 
Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

η. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ−
παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994).

θ. Την από 14/2/2012 αίτηση του Φιλοπρόοδου Ομί−
λου Παραμυθιάς για την προσθήκη τμημάτων σπουδών, 
αποφασίζουμε:

Α. Την προσθήκη των εξής τμημάτων σπουδών: 1. Εγ−
χόρδων, 2. Τμήματος ανώτερων Θεωρητικών (Αντίστιξης 
και Φυγής), στη Μουσική σχολή με την Επωνυμία «ΜΟΥ−
ΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 
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που βρίσκεται στην Παραμυθιά και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1003/Β/6−12−1995.

Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παραμυθιά, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ − ΜΠΟΤΣΗ

F
(9)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό 
προϊόν   DIVOSAN OSA−N VS37.

  Με την αριθμ.: 22028/10/21−7−2011 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/1994 (ΦΕΚ 961/94 Β΄ 
τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν 
DIVOSAN OSA−N VS37.

Μορφή: Υγρό.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DIVERSEY ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 

ΕΛΛΑΣ

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(10)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 

προϊόντος   DETTOX®WOUND SPRAY.

  Με την αριθμ. 4912/26−1−2012 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν DETTOX®WOUND SPRAY.

Δραστική ουσία: BENZALKONIUM CHLORIDE
Μορφή: Δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα 0,2% (w/w)
Δικαιούχος σήματος: RECKITT AND COLMAN 

OVERSEAS LTD. ENGLAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛ−

ΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(11)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ−

ϊόντος   QUINAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE/ 
AUROBINDO.

  Με τις υπ’ αριθμ. 7044, 7045 και 7046/30−1−2012 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατά−
ξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής 

υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν QUINAPRIL + 
HYDROCHLOROTHIAZIDE/AUROBINDO.

Δραστική ουσία: QUINAPRIL HYDROCHLORIDE+
HYDROCHLORIDE
Μορφή:Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
(10+12,5) mg/TAB − (20+12,5)mg/TAB − (20+25)mg/TAB
Δικαιούχος σήματος: AUROBINDO PHARMA LIMITED, 

U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AUROBINDO PHARMA 

LIMITED, U.K.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(12)
    Ανάκληση αδείας κυκλοφορίας ραδιοφαρμακευτικού 

προϊόντος   SESTAMIBI/DRAXIMAGE. 

 Με την υπ’ αριθμ. 92357/11/1−2−2012 απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της 
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 η 
άδεια κυκλοφορίας του ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος 
SESTAMIBI/DRAXIMAGE

Μορφή: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα 1MG/VIAL (KIT)
Δικαιούχος σήματος: DRAXIMAGE (UK) LIMITED, 

UNITED KINGDOM
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DRAXIMAGE (UK) 

LIMITED, UNITED KINGDOM
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
F

(13)
    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−

ντος   CLOPIDOGREL/AUROBINDO.

  Με την υπ’ αριθμ. 7041/30−1−2012 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν CLOPIDOGREL/AUROBINDO.

Δραστική ουσία: CLOPIDOGREL BISULFATE
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 75mg/

TAB
Δικαιούχος σήματος: AUROBINDO PHARMA (MALTA) 

LIMITED, MALTA
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: AUROBINDO PHARMA 

(MALTA) LIMITED, MALTA.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.: 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
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