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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28133/1507
(1)
Έγκριση υπερωριακής απογευµατινής εργασίας δέκα
(10) τεχνικών υπαλλήλων ∆.Ε. του Υπουργείου Οι−
κονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (π.
Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 1 του N. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α΄) όπως
συµπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄), του άρθρου 8
παρ. 5 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄) και του άρθρου 41
του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄) και ισχύει σήµερα.

1.2 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.3 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 98/Α΄).
1.4 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
1.5 Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).
1.6 Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Φορολογία εισοδήµα−
τος επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του
Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.7 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Οργανισµός του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
1.9 Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και µετο−
νοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
1.10 Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
1.11 Του Π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ/Α΄) «∆ιορισµός Αναπληρωτών
Υπουργών».
2. Tην υπ’ αριθµ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών, που αφορά στη παροχή οδη−
γιών για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. 2/70738/0022/28−09−2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία η ισχύς
των αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση που εκ−
δίδονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 αρχίζουν από τη δηµοσίευσή
τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Tην υπ’ αριθµ. Οικ. 40898/5356/14−08−2013 (ΦΕΚ 2246/
Β΄) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και
των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων».
5. Την υπ’ αριθµ. Υ144/30−3−2015 (ΦΕΚ 483/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας,
και Τουρισµού, Χρήστο Σπίρτζη».
6. Το µε αριθµ. πρωτ.: οικ.27765/2402/06−05−2015 έγ−
γραφο της ∆/νσης Προµηθειών, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού του ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ.
7. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευµατινής
απασχόλησης από δέκα (10) τεχνικούς υπαλλήλους ∆.Ε.
για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών συντήρησης
των τεχνικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και κλιµα−
τιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων στέγασης των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισµού (π. Υπ.Υ.Με.∆ι.).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων πεντακο−
σίων ευρώ 6.500,00 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων του
π. Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι., έτους 2015, φορέας 39/110 και ΚΑΕ − 0511
«Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία».
9. Την υπ’ αριθµ. ∆Ο∆/οικ. 41555/5546/02−07−2015 από−
φαση δέσµευσης πίστωσης της ∆/νσης Οικονοµικής
∆ιαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουµε την παροχή υπερωριακής απογευµατινής
εργασίας έως είκοσι (20) ώρες µηνιαίως, για το χρονικό
διάστηµα από τη δηµοσίευση της παρούσας στο Φ.Ε.Κ.
και έως τις 31−12−2015, από δέκα (10) τεχνικούς υπαλ−
λήλους ∆.Ε. για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών
συντήρησης των τεχνικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών
και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων στέγα−
σης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Υπο−
δοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (π. Υπ.Υ.Με.∆ι.).
Η πραγµατοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευµα−
τινής εργασίας θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε µήνα µε
πράξη του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ' αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου
της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής
της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θα−
λάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών
(Θαλάσσιες Ενδομεταφορές − Καμποτάζ)

Παπάγου, 2 Ιουλίου 2015

6. Την υπ’ αριθμ. 01/12−05−2015 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 2251.2.12/01/15
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3324.1/01/13/15−07−2013 από−
φασης «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρε−
σίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα
πλοία» (Β΄ 1728), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 3324.1/01/14/29−04−2014 απόφαση (Β΄ 1129).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του

β) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου, σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου και όγδοου
του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων …» (Α΄ 20), και το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21) καθώς και της
αριθμ. Υ92/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα»
(Β΄ 285).
2. Το π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε−
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές
σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του
Συμβουλίου» (Α΄ 314).
3. Τις υπ’ αριθμ.01/2003 έως 30/2003 αποφάσεις Ρ.Α.Θ.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/03−04−2003 κοινή από−
φαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κα−
θορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ
και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα» (Β΄ 438), όπως
τροποποιήθηκε−συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3324.1/
20/03/15−05−2003 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 643).
5. Την υπ’ αριθμ. 3324.1/01/13/15−07−2013 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός υποχρε−
ώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ συμ−
βατικά και ταχύπλοα πλοία» (Β΄1728), όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 3324.1/01/14/29−04−2014 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 3324.1/01/13/15−07−2013 απόφασης “Καθορισμός
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ
συμβατικά και ταχύπλοα πλοία”» (Β΄ 1129).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε στoν ΠΙΝΑΚΑ Ι της παραγράφου 1
της υπό στοιχείο (5) απόφασης της παρούσας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την με α/α.6 κατηγορία
προσώπων που δικαιούται έκπτωση επί του εκάστο−
τε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή της με όλα
τα ακτοπλοϊκά πλοία στις τακτικές δρομολογήσεις
(εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες), στις έκτακτες δρο−
μολογήσεις καθώς και στις δρομολογιακές γραμμές
που θα προκηρυχθούν εφεξής και θα εξυπηρετηθούν
με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ−ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ΑΕΙ−ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ–ΚΕΣΕΝ
(ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ − ΚΕΣΕΝ)
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Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 100mg/ML
Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ −
ΘΕΣΗ
50% −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΘ’
ΟΛΗ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ

Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
F

(5)

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος URILIN

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο (5) απόφαση
της παρούσας, όπως ισχύει.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015

Με την αρ 87294/14/8−6−2015 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
κλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 της κοινής
υπουργικής απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια κυκλοφο−
ρίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος URILIN.
Δραστικές ουσίες: PHENYLPROPANOLAMINE HYDRO−
CHLORIDE
Δικαιούχος σήματος: DECHRA LIMITED, UNITED KINGDOM
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: DECHRA LIMITED,
UNITED KINGDOM
Μορφή: Σιρόπι 40,29mg/ML
Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.
Η Πρόεδρος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
F

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
(3)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος VET−SEPT.
Με την αρ. 75525/14/8−6−2015 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
κλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 της κοινής
υπουργικής απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια κυκλο−
φορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος
VET−SEPT.
Δραστικές ουσίες: POVIDONE−IODINE
Δικαιούχος σήματος: ANIMEDICA GMBH, SENDEN−
BOSENSELL, GERMANY
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ANIMEDICA GMBH,
SENDEN−BOSENSELL, GERMANY
Μορφή: Αερόλυμα για τοπική χρήση 0,5%
Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

(6)

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος PLERION.
Με την αρ. 78790/14/9−6−2015 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 της
κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια
κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊό−
ντος PLERION.
Δραστικές ουσίες: PYRANTEL EMBONATE + OXANTEL
EMBONATE + PRAZIQUANTEL
Δικαιούχος σήματος: INTERVET INTERNATIONAL BV
BOXMEER HOLLAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: INTERVET INTER−
NATIONAL BV BOXMEER HOLLAND
Μορφή: Μασώμενα δισκία 10mg/TAB, 5mg/TAB
Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
F

Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
F
(4)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος UBIFLOX CATTLE.
Με την αρ. 88020/14/8−6−2015 απόφαση του ΕΟΦ
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 της
κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 282371/2006, η άδεια
κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊό−
ντος UBIFLOX CATTLE.
Δραστικές ουσίες: MARBOFLOXACIN
Δικαιούχος σήματος: KRKA D.D., NOVO MESTO,
SLOVENIA
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: KRKA D.D., NOVO
MESTO, SLOVENIA

(7)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτι−
κού προϊόντος MYCOPHENOLATE MOFETIL/ACTAVIS.
Με την αρ. 56460/14/28−5−2015 απόφαση του ΕΟΦ ανα−
κλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής
απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, η άδεια κυκλοφορί−
ας του φαρμακευτικού προϊόντος MYCOPHENOLATE
MOFETIL/ACTAVIS
Μορφή−περ/τητες: F.C. TAB 500MG
Δικαιούχος σήματος: ACTAVIS GROUP PTC EHF,
ICELAND
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ACTAVIS GROUP PTC
EHF, ICELAND
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.
Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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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
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