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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ2−515 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2−1617/2012 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) 

απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και 
προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκλη−
ρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−
εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις 
συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφά−
λισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής 
δεδομένων» 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ−
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−

ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).
2. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων 
εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και 
πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 46).

4. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013).

6. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Ανα−
θεώρηση του Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) 
κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά−
των παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα−
φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων 
και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2−2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 
3017/Β/2012) Υ.Α. του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκλη−
ρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών−Εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών 
μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΠΟΛ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 
120/29−05−2013), άρθρου 42 παρ. γ. όπου αναφέρεται η 
παρέλευση πέντε μηνών στην τοποθέτηση των ολοκλη−
ρωμένων συστημάτων εισροών εκροών.

10. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» 
(ΦΕΚ 1653/Β/2013).
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11. Την υπ’ αριθμ. 329/04−07−13 (ΦΕΚ 1655/Β/2013) από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι−
χαήλ Παπαδόπουλου» όπως τροποποιήθηκε από την 
απόφαση με Αρ. Πρωτ. 1208/12−07−13 (Β΄ 1718).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 
της υπ’ αριθμ. Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με τίτλο «Διαδι−
κασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 
ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισρο−
ών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις 
συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλι−
σης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδο−
μένων», η ημερομηνία «… 31−03−2014 …» αντικαθίσταται 
από την ημερομηνία «…27−08−2014…».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω 
άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικρά−
τειας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχα−
ΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται απο−
δεκτές οι υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για 
χρονικό διάστημα μέχρι και 27−08−2014.»

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της 
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 24903 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2259 Ε/121111/Ζ1/3−9−2013 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2349 Β, 20−9−2013) «Έντα−
ξη των μαθητών των Athens Christian Academy και 
Philippines Cultural Institution σε σχολικές μονάδες 
Π.Ε. και Δ.Ε.» και της υπ’ αριθμ. 170/37933/Ζ1/19−03−
2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 745 Β΄) με θέμα «΄Ενταξη των μαθη−
τών του Glyfada Christian Academy σε σχολικές μο−
νάδες Π.Ε. και Δ.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 

4862/1931 (ΦΕΚ 2Α) «Περί των ξένων σχολείων»
2. Tου Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244Α) «Περί Ιδιωτικών σχο−

λείων…».
3. Tου άρθρου 29 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄/4−11−2011) 

«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις».

4. Των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου 6 του άρθρου 
34 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α).

5. Του άρθρου 9 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α).
6. Του άρθρου 16 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α).
7. Της παρ. 1 του άρθρου 35 του Π.Δ. 376/1993 (ΦΕΚ 

159 Α΄).
8. Της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 

του Π.Δ. 155/1978 (ΦΕΚ 33Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων, των ανα−
φερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξε−
τάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως 
Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών 
μαθητικών θεμάτων.».

9. Του Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ 226Α) «Αξιολόγηση μαθητών 
Γυμνασίου».

10. Του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65Α) «Αξιολόγηση των μα−
θητών του Ενιαίου Λυκείου».

11. Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 182/1984 
(ΦΕΚ 60Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης».

12. Του άρθρου 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152Α), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομά−
στηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

14. Της υπ’ αριθμ. Φ.908/90508/Η/5−7−2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
322/5−7−2013) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο Αθα−
νάσιος Κυριαζής ως Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

15. Tης υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 Υ.Α. «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων …» (ΦΕΚ 1667 Α).

16. Της υπ’ αριθμ. 2259 Ε/121111/Ζ1/3−9−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 
2349 Β, 20−9−2013) με θέμα «Ένταξη των μαθητών 
των Athens Christian Academy και Philippines Cultural 
Institution σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.»

17. Της υπ’ αριθμ. 170/37933/Ζ1/19−03−2013(ΦΕΚ 745 Β΄) 
Υ.Α. με θέμα «Ένταξη των μαθητών του Glyfada Christian 
Academy σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.»

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2259 Ε/121111/Ζ1/3−9−2013 
Υ.Α. με θέμα «Ένταξη των μαθητών των Athens Christian 
Academy και Philippines Cultural Institution σε σχολικές 
μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.» ως προς την παρ. 2. Ειδικότερα, 
η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι 04−04−2014. Σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης 
των μαθητών μέχρι 04−04−2014, αυτοί έχουν δικαίωμα 
να προσέλθουν σε κατατακτήριες εξετάσεις εντός του 
Σεπτεμβρίου 2014 (και σε κάθε περίπτωση πριν την 
έναρξη του σχολικού έτους 2014−2015)».

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 170/37933/Ζ1/19−03−2013 
Υ.Α. (ΦΕΚ 745 Β΄) με θέμα «Ένταξη των μαθητών του 
Glyfada Christian Academy σε σχολικές μονάδες Π.Ε και 
Δ.Ε.» ως προς την παρ. 2. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι κατατακτήριες εξετάσεις των μαθητών του Glyfada 
Christian Academy, που δεν παρουσιάστηκαν στις κα−
τατακτήριες εξετάσεις έως 31−03−2013, ούτε και στις 
επαναληπτικές κατατακτήριες του Σεπτεμβρίου 2013, 
μπορούν να προσέλθουν σε κατατακτήριες εξετάσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι 04−04−2014 
και σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέ−
λευσής τους μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτοί 
έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε κατατακτήριες 
εξετάσεις εντός του Σεπτεμβρίου 2014 (και σε κάθε 
περίπτωση πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2014−
2015)» .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Mαρούσι, 20 Φεβερουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ.Υ10β/Γ. Π.118065/13 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ. ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου μέχρι 31.12.2014 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 
95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/4−4−05/Α) «Εθνι−
κό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/9−2−07/Α) «Κύ−
ρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευό−
μενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/ 
27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/2−2−12/
Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 
32 του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) και τις παρ. 1 και 13 
του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−12/Α΄).

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης .Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους εμδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων 
δέκα ευρώ (71.610,00€), η οποία θα βαρύνει το προϋπο−
λογισμό της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (ΚΑΕ 0261)

7. Το αρ. πρωτ. 29576/17−12−2013 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πενήντα 
έξι (56) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και μέχρι δώδεκα χιλιάδες 
τριακόσιες είκοσι (12.320) ώρες οι οποίες δεν θα υπερ−
βαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως ανά υπάλληλο, από τη 
δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 31.12.2014.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών (όπως κινητικότητα − διαθε−
σιμότητα υπαλλήλων, διαχείριση και αξιολόγηση χιλιά−
δων αιτήσεων − έλεγχος δικαιολογητικών − κατάρτιση 
καταλόγων επικουρικού προσωπικού, τήρηση μητρώου 
αποκλειστικών νοσοκόμων για παροχή υπηρεσιών σε 
ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών, ανά−
θεση διενέργειας διαγωνισμών σχετικά με προμήθειες 
των υπό την εποπτεία φορέων, διαχείριση πράξεων 
ΕΣΠΑ, συγκέντρωση, παρακολούθηση, έλεγχος, επε−
ξεργασία ενός τεράστιου όγκου οικονομικών στοιχείων 
από τα εποπτευόμενα Νοσοκομεία σχετικά με ΕΣΥ.ΝΕΤ 
κ.λπ.), για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης που υπόκεινται στην αρμοδιότητα της 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15.00 έως 22.00.

Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλ−
ληλος Μεσολογγίτου Ελένη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού−
Οικονομικού.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή 
απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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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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