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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000325 ΕΞ2014/Β. 384
(1)
Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής
του Ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 144).
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α΄
250/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/1−8−2007)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
6. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β2884 (ΦΕΚ Β΄ 2471/
4.12.2008) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς
Χρηματοπιστωτικής Κρίσης».
7. Την υπ’ αριθμ. 57864/Β.2536 (ΦΕΚ Β΄ 3041/30−12−2011)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή κονδυ−
λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».
8. Την υπ’ αριθμ. 17070/Β.989 (ΦΕΚ Β΄ 949/18−4−2013)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή
κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».
9. Την υπ’ αριθμ. 35224/Β.2073 (ΦΕΚ Β΄ 2064/23−8−2013)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματι−
κή κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».
10. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000075ΕΞ2014/Β.83 (ΦΕΚ
Β΄ 116/24−1−2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό−
τητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».
11. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010) 4486).
12. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 91 SA.37958 (2013/Ν) έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
13. Την υπ’ αριθμ. 344/17.4.2013 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
14. Την υπ’ αριθμ. 378/2.8.2013 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
15. Την υπ’ αριθμ. 399/25.2.2014 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της κατανομής των ειδικών τίτλων του
Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 3
του Ν. 3723/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 399/25.2.2014
εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 5423.1/02/2014
(2)
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κα−
τηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και
αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 64),
β) των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 228/1998 (Α΄ 176) «Επι−
δότηση Ανέργων Ναυτικών»,
γ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη» (Α΄ 141),
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194),
στ) του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθμ. 5090/03/10−02−2014 (θέμα 2ο) πρό−
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου
(Δ.Σ./Ο.Ν.).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1600−07/02/2014/17−02−2014
(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ469ΗΞΞ−Β73) απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).
4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη Εννιακοσίων πέντε χι−
λιάδων ευρώ (905.000,00) στον ΚΑΕ 0652 του προϋπο−
λογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2014.
5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», αποφασίζουμε:
1. Για τις εορτές του Πάσχα 2014, παρέχεται έκτακτη
οικονομική ενίσχυση, από τον προϋπολογισμό Οίκου
Ναύτου 2014 (ΚΑΕ 0652), στις κατά τις διατάξεις της
επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέρ−
γων ναυτικών.
Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α) Τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγα−
μες ναυτικούς και
(β) Τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους έγγα−
μους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαι−
ούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά
τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 20η
Απριλίου 2014 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συ−
νολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν
από την 20η Απριλίου 2014, πενταετία.
(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή
τους και μέχρι την 20η Απριλίου 2014, χρονικό διάστημα
όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι δεκαο−
κτώ (18) μήνες (δηλαδή από 20−10−2012 έως 20−03−2014).

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)
και έχουν κάρτα ανεργίας.
(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή−
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής,
κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό−
σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και
μητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981
(Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000 (Α΄ 104), 281/2001 (Α΄ 196),
δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα−
σχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους
φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο
διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α),
(β), (γ) και (δ) ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το
διαβατήριο του δικαιούχου.
Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιο−
λογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου
ναυτικού.
Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιού−
νται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέρ−
γων ναυτικών:
i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά−
σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που
απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων
μετά την 20η Οκτωβρίου 2013, εφόσον έχουν τουλάχι−
στον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998
(Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 20η Απριλίου
2013 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο
από ένα (1) μήνα.
iV. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσο−
κομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.
3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παρά−
γραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται
η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το
Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νο−
σηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του
ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια
υπηρεσία μόνο για το σκοπό της παρούσας απόφασης.
Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας,
η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία
που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και
της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30)
ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του
Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε−
ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται
να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66, 68,
69α, 74 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
(Ν. 3816/1958 ΦΕΚ Α΄ 32).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρεί−
ται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.
4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος
των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση
(i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:
(α) Οι ανά Περιφέρεια Υγειονομικές Μονάδες ΕΟΠΥΥ.
(β) Οι έμμισθοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ.
(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του
δικαιούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 κατα−
βάλλεται, από 27−03−2014 έως και 15−04−2014 (14 εργά−
σιμες ημέρες) στους δικαιούχους, με την προσέλευσή
τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά
Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές
Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για
το σκοπό αυτό.
6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της
περίπτωσης iV του εδαφίου ε της παραγράφου 2, κα−
ταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική
πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος
υπογράφει σχετική απόδειξη.
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβο−
λή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν
την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.
H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Mαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 12610/969
(3)
Χορήγηση έγκρισης μεταστέγασης στη σχολή βυζα−
ντινής μουσικής με την επωνυμία Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 παρ. 1 εδ. ζ, και του άρθρου 95 παρ.
1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010),
β) του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ εδ. 28 του Ν. 3463/
2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α΄/
2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/
2012 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),
γ) του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτι−
κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του
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Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυ−
μάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966) δ) του Β.Δ. 16/1966 «Περί Ιδρύ−
σεως Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966),
ε) του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
302/Α΄/2003),
στ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004),
ζ) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από−
φαση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,
η) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 11012/12−03−2014 αίτηση της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς − Ίδρυμα Προστασίας Νεότητας,
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΕΕΜΠΚ/72270/8262/1675/20−03−2014 πρακτικό αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών
Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
το οποίο αναφέρεται στο κτίριο της οδού Πατρών αρ.
122 & Καλοκαιρινού αρ. 112 στον Πειραιά και θα έχει
τον διακριτικό τίτλο «Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς».
4. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 663/Β΄/19−09−1984 με το οποίο
χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Βυζαντινής
Μουσικής Σχολής στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς.
5. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 743/Β΄/11−10−1988 με το οποίο
δόθηκε έγκριση μεταστέγασης της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς από
την οδό Αγίας Παρασκευής 78 (ισόγειο) στον Πειραιά
σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Καραΐσκου αρ.
223 στον Πειραιά, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς έγκριση
μεταστέγασης Σχολή Βυζαντινής Μουσικής από την οδό
Καραΐσκου αρ. 223 σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού
Πατρών αρ. 122 και Καλοκαιρινού αρ. 112 στην πόλη του
Πειραιά και θα έχει τον διακριτικό τίτλο «Σχολή Βυζα−
ντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς».
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Πειραιά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
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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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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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