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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001292 ΕΞ 2015
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/
25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84).
β. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει.

γ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
δ. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258
ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β΄ 2100).
3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/
Χ.Π. 2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μικών (ΦΕΚ Β΄ 2100) ως εξής:
1) Η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης ια
της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015,
(ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση
θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου πο−
σού από πελάτες τους−πληρωτές εμβασμάτων προς
το εξωτερικό.».
2) Στην περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως προστέθηκε με την
περίπτωση ι΄ της ανωτέρω απόφασης, μετά τις λέξεις
«πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η κάθε μία,» προστίθενται
οι λέξεις: «ανά πελάτη, ανά ημέρα,».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 31152
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24166/17.07.2015 απόφασης του
Δημάρχου Γαλατσίου (ΦΕΚ 1779/Β΄) και κατάταξη του
υπαλλήλου Βότσικα Δημοσθένη σε συνιστώμενη προ−
σωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού, λόγω μη
επανασύστασης υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/
7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.3 του Ν. 4325/2015
(Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο−
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Την Α.Π. οικ.16773/15.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΖΥΡ465ΦΘΕ−
ΣΟ3) εγκύκλιο 14/2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Επανασύσταση
Δημοτικής Αστυνομίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 16366/20.05.2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου Βότσικα Δημοσθένη του Ευαγγέλου,
που κατετέθη στον Δήμο μας.
5. Την υπ’ αριθμ. 19115/08.06.2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυνα−
μικού του Δήμου Γαλατσίου, με την οποία βεβαιώνεται
ότι ο Βότσικας Δημοσθένη του Ευαγγέλου, κατά τη θέση
του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον ΣΤ΄ βαθμό κλάδου
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και το βασικό μισθολογικό
κλιμάκιο.
6. Την υπ’ αριθμ. 23950/16.07.2015 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, για την
πρόβλεψη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας του
ανωτέρω υπαλλήλου, στον υπό αναμόρφωση προϋπο−
λογισμό του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2015.
7. Την υπ’ αριθμ. 19433/09.06.2015 διαπιστωτική πράξη
του Δημάρχου Γαλατσίου, σχετικά με την αυτοδίκαιη
κατάληψη θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1351/03.07.2015.
8. Την υπ’ αριθμ. 194/09.06.2015 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Γαλατσίου (ΑΔΑ:ΩΖΘΓΩ9Λ−ΡΔΤ), με
την οποία αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της υπη−
ρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.
9. Την υπ’ αριθμ. 23029/08.07.2015 αίτηση του ανωτέ−
ρω, με την οποία ζητά την τοποθέτησή του σε θέση
σύμφωνη με τα τυπικά του προσόντα.
10. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω, διορίσθηκε στον Δήμο
Γαλατσίου από 19.07.2009 σε θέση κλάδου ΔΕ23 Δημο−
τικής Αστυνομίας και είναι κάτοχος του υπ’ αριθμ. 159
πτυχίου του τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι−
κού Ιδρύματος Ηπείρου.
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα»
(ΦΕΚ 39Α΄),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
12. Την υπ’ αριθμ. 24166/17.07.2015 απόφασή μας Α.Δ.Α:
(Ω35ΓΩ9Λ−01Φ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1779/
Β΄, με την οποία κατατάχθηκε ο Βότσικας Δημοσθένης
του Ευαγγέλου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
Δημοσίου Δικαίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού /Οικονομικού

του Δήμου μας, με ΣΤ΄ βαθμό και το βασικό μισθολογικό
κλιμάκιο.
13. Την υπ’ αριθμ. 50/08.09.2015 πράξη της Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον (πρώην) Ο.Ε.Ε.Κ., σύμ−
φωνα με την οποία ο ανωτέρω υπάλληλος μη νομίμως
μετατάχθηκε στην κατηγορία Τ.Ε, ανώτερη της καταρ−
γηθείσας θέσης Δ.Ε από την οποία προέρχονται.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου,
αποφασίζουμε:
Α) Ανακαλούμε, για τον λόγο που αναφέρεται ανω−
τέρω, την υπ’ αριθμ. 24166/17.07.2015 απόφασή μας
(Ω35ΓΩ9Λ−01Φ) η οποία δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 1779/Β΄) με
την οποία κατατάχθηκε ο υπάλληλος Σιώτας Ιωάννης
του Κων/νου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δη−
μοσίου Δικαίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού /Οικονομικού
του Δήμου μας.
Β) Κατατάσσουμε τον υπάλληλο του Δήμου Γαλατσί−
ου, Βότσικα Δημοσθένη του Ευαγγέλου σύμφωνα σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δημοσίου Δικαίου
κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Δήμου μας, με ΣΤ΄ βαθμό
και το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γαλάτσι, 2 Οκτωβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 31153
(3)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 24167/17.07.2015 απόφασης του
Δημάρχου Γαλατσίου (ΦΕΚ 1779/Β΄) και κατάταξη του
υπαλλήλου Σιώτα Ιωάννη σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού, λόγω μη επανα−
σύστασης υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.3 του Ν. 4325/2015
(Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο−
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Την Α.Π. οικ.16773/15.05.2015 (ΑΔΑ:7ΖΥΡ465ΦΘΕ−ΣΟ3)
εγκύκλιο 14/2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Επανασύσταση
Δημοτικής Αστυνομίας»
4. Την υπ’ αριθμ. 16669/21.05.2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου Σιώτα Ιωάννη του Κων/νου, που κατε−
τέθη στον Δήμο μας.
5. Την υπ’ αριθμ. 19115/08.06.2015 βεβαίωση του προϊ−
σταμένου του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυ−
ναμικού του Δήμου Γαλατσίου, με την οποία βεβαιώνε−
ται ότι ο Σιώτας Ιωάννης του Κων/νου, κατά τη θέση
του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον ΣΤ΄ βαθμό κλάδου
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και το βασικό μισθολογικό
κλιμάκιο.
6. Την υπ’ αριθμ. 23950/16.07.2015 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου,
για την πρόβλεψη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδο−
σίας του ανωτέρω υπαλλήλου, στον υπό αναμόρφωση
προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2015.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την υπ’ αριθμ. 19431/09.06.2015 διαπιστωτική πράξη
του Δημάρχου Γαλατσίου, σχετικά με την αυτοδίκαιη
κατάληψη θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1351/03.07.2015.
8. Την υπ’ αριθμ. 194/09.06.2015 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Γαλατσίου (ΑΔΑ:ΩΖΘΓΩ9Λ−ΡΔΤ), με
την οποία αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της υπη−
ρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.
9. Την υπ’ αριθμ. 22778/07.07.2015 αίτηση του ανω−
τέρω, με την οποία ζητά την τοποθέτησή του σε θέση
σύμφωνη με τα τυπικά του προσόντα. (πτυχίο Ανώτερης
Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου).
13. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα»
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
14. Την υπ’ αριθμ. 24167/17.07.2015 απόφασή μας (Α.Δ.Α:
ΩΧ7ΝΩ9Λ−ΧΝΠ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1779/Β΄, με
την οποία κατατάχθηκε ο Σιώτας Ιωάννης του Κωνστα−
ντίνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δημοσίου
Δικαίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού /Οικονομικού του Δήμου
μας, με ΣΤ΄ βαθμό και το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
15. Την υπ’ αριθμ. 50/08.09.2015 πράξη της Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον (πρώην) Ο.Ε.Ε.Κ., σύμ−
φωνα με την οποία ο ανωτέρω υπάλληλος μη νομίμως
μετατάχθηκε στην κατηγορία Τ.Ε., ανώτερη της καταρ−
γηθείσας θέσης Δ.Ε από την οποία προέρχονται.
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου,
αποφασίζουμε:
Α) Ανακαλούμε, για τον λόγο που αναφέρεται ανωτέ−
ρω, την υπ’ αριθμ. 24167/17.07.2015 απόφασή μας (Α.Δ.Α:
ΩΧ7ΝΩ9Λ−ΧΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 1779/Β΄) με την
οποία κατατάχθηκε ο υπάλληλος Σιώτας Ιωάννης του Κων/
νου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δημοσίου Δικαί−
ου κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού του Δήμου μας.
Β) Κατατάσσουμε τον υπάλληλο του Δήμου Γαλα−
τσίου, Σιώτα Ιωάννη του Κωνσταντίνου σύμφωνα σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δημοσίου Δικαίου
κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Δήμου μας, με ΣΤ΄ βαθμό
και το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γαλάτσι, 2 Οκτωβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 31154
(4)
Κατάταξη του υπαλλήλου Αντώνου Αθανασίου του Κων−
σταντίνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλά−
δου ΔΕ Διοικητικού, λόγω μη επανασύστασης υπη−
ρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.3 του Ν. 4325/2015
(Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο−
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
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3. Την Α.Π. οικ.16773/15.05.2015 (ΑΔΑ:7ΖΥΡ465ΦΘΕ−ΣΟ3)
εγκύκλιο 14/2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Επανασύσταση
Δημοτικής Αστυνομίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 16687/21.05.2015 αίτηση του υπαλλή−
λου Αντώνου Αθανασίου του Κωνσταντίνου, η οποία κα−
τετέθη στον Δήμο μας και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την
οποία ζητά την τοποθέτηση του σε θέση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περιπ. β του αρ.19
του Ν. 4325/2015.
5. Την υπ’ αριθμ. 194/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Γαλατσίου (ΑΔΑ:ΩΖΘΓΩ9Λ−ΡΔΤ), με την
οποία αποφασίστηκε η μη επανασύσταση της υπηρε−
σίας Δημοτικής Αστυνομίας.
6. Την υπ’ αριθμ. 19827/11.06.2015 αίτηση του Αντώ−
νου Αθανασίου του Κων/νου η οποία διαβιβάστηκε στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, με την οποία ζητά την ανάκληση της 16687/21.05.2015
όμοιας αίτησής του και την τοποθέτησή του σε θέση
του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τα τυπικά του προ−
σόντα (πτ. Τ.Ε.Φ.Α.Α).
7. Το υπ’ αριθμ. 21018/22.06.2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
προς την υπηρεσία μας, με το οποίο μα γνωρίζει ότι ο
Αντώνος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου δεν θα περιλη−
φθεί στον κατάλογο των τέως δημοτικών αστυνομικών
που θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης και ζητά όπως προβούμε στις ενέργειές μας για την
τοποθέτησή του σε υπηρεσία του Δήμου μας.
8. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω, διορίσθηκε στον Δήμο
Γαλατσίου από 19.07.2009 σε θέση κλάδου ΔΕ23 Δημο−
τικής Αστυνομίας, και κατά την θέση του σε καθεστώς
διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 81
του Ν. 4172/2013, υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Δη−
μοτικής Αστυνομίας με Ε΄ βαθμό και το 1ο Μισθολογικό
Κλιμάκιο.
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις του δημοσίου τομέα»
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
10. Την υπ’ αριθμ. 23950/16.07.2015 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου,
σχετικά με την κάλυψη της δαπάνη που θα προκλη−
θεί στον προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων του Δήμου
Γαλατσίου, για το οικ. έτος 2015 και για τα επόμενα
οικ. έτη.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου,
αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τον υπάλληλο, Αντώνο Αθανάσιο του
Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα,
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Δημοσίου Δικαίου
κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Δήμου μας, με Ε΄ βαθμό και
το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γαλάτσι, 2 Οκτωβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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
*02021310210150004*
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