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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/76944/ΔΥΕΠ (1)
Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Μακεδονίας και 

Θράκης ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη−
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οι−
κονομικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Ορ−

γάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη»,

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 (ΦΕΚ Α΄ 98)

2. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 213).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/12  Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 160)».

4. Την αριθμ. Υ.48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β 2105) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν.3492/2006 και τους οποίους αφορούν 
τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και 
τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται 
στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

1. Κεντρική Υπηρεσία
2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
α. Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.

Δ.Α.Κ.) β. Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων
3. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
α. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης 

και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογρα−
φικής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.ΕΠ.Π−Ε.ΚΕ.
Χ.ΧΑ.Κ.−Ε.Χ.)

4. Ανώνυμες εταιρείες:
α. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Α.Ε.
β. HELEXPOA.E.
γ. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
δ. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

(Ε.Υ.Α.Θ.) Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 
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   Αριθμ. 8819 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας 
Ν. Κιλκίς, περί συγχώνευσης των δύο υφιστάμενων 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
στην ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης Δήμου Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1069/1980, 

όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες της παρ. 7 του άρ−
θρου 57 του ν. 2218/1994.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2839/2000.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 107, 225, 280 και της παρ. 

6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010),
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 
10, παρ. 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/ 
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης».

5. Την υπ’ αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, περί συγχώνευσης 
των δύο υφιστάμενων στο Δήμο Παιονίας Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στην ενιαία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας» 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) (Φ.Ε.Κ. 778/Β΄/6−5−2011).

6. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, περί επέκταση αρμο−
διότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης Δήμου Παιονίας (ΔΕ.Υ.Α.Π.).

7. Το υπ’ αριθμ. 30385/2−8−2012 έγγραφο του Δήμου 
Παιονίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 
Δ99416/26−7−2012 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου 
με θέμα: «Επιστροφή εγγράφου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας.

Τροποποιούμε την αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας (Φ.Ε.Κ. 
778/Β/6−5−2011), ως προς το άρθρο 1, το οποίο αντικα−
θίσταται ως εξής:

Άρθρο 1 
Έδρα

Έδρα της επιχείρησης θα είναι το Πολύκαστρο. Περι−
οχή αρμοδιότητας της επιχείρησης ορίζεται το σύνολο 
της εδαφικής περιοχής του Δήμου Παιονίας.

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας (Φ.Ε.Κ. 
778/Β/6−5−2011), ως προς το άρθρο 4, περί περιούσιας, 
ως έξης:

«Στην νέα Δ.Ε.Υ.Α. μεταβιβάζονται όλα τα κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν ύδρευση και 
αποχέτευση των πρώην Δήμων Γουμένισσας, Ευρωπού 
και Κοινότητας Λιβαδιών».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 10104/19−4−2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιο−
νίας (Φ.Ε.Κ. 778/Β/6−5−2011).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Παιονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κιλκίς, 30 Αυγούστου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
   Αριθμ. 19673/2443 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους−Μυκηνών». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 2 του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων 

δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύ−
σεως», (ΦΕΚ 191/Α/1980), όπως αυτές ισχύουν. 

β) Του άρθρου 1 παρ 2 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
107/Α/1997), όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 6 και 280 παρ. I του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
(ΦΕΚ 87/Α/2010).

δ) Του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», 
(ΦΕΚ 232/Α/2010).

ε) Του άρθρου 90 του Π.Δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Την με αριθμ. ΓΓ/15650/1253/2011 απόφασή μας «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου», (ΦΕΚ 480/Β/2011).

3. Την αριθμ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Άργους−Μυκηνών με την οποία συγχνω−
νεύθηκαν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέ−
τευσης Άργους και Νέας Κίου, σε μια με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Άργους – Μυκηνών», (ΦΕΚ 792/Β/2011). 

4. Την αριθμ. 408/2012 όμοια του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Άργους−Μυκηνών περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του προαναφερομένου Νομικού 
Προσώπου. 

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χωρική επέκταση των αρμοδιοτήτων 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Άργους−Μυκηνών και στις δημοτικές ενότητες 
Λέρνας, Μυκηναίων, Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Αλέας και 
Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους−Μυκηνών.

2. Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Άργους−Μυκηνών αντικαθιστώντας τις παραγράφους: 
Σκοπός, Διοίκηση και Περιουσία, και προσθέτοντας 
νέα παράγραφο με τίτλο: Περιοχή αρμοδιότητας, ως 
ακολούθως: 
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ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της επιχείρησης είναι η άσκηση των πάσης 

φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως 
και αποχετεύσεως των περιοχών αρμοδιότητας της επι−
χείρησης, και η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών 
αυτών, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση 
έργων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύ−
ων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, άρδευσης και 
ομβρίων υδάτων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

Η εκμετάλλευση των έργων και η παροχή υπηρεσιών 
της επιχείρησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιείται κάθε φορά.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Επιχείρηση θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. Από τα μέλη αυτά τρεις (3) τουλάχιστον θα είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ένας 
(1) θα είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί−
ρηση, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από την 
Γενική Συνέλευση αυτών, και ένας (1) θα είναι εκπρό−
σωπος του Εργατικού Κέντρου Άργους. Τα υπόλοιπα 
μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Άργους 
– Μυκηνών προερχόμενοι από τις μεγαλύτερες πληθυ−
σμιακά δημοτικές ενότητες του Δήμου, που έχουν πείρα 
ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα 
μέλος εξ αυτών θα προέρχεται από την μειοψηφία.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την 
έναρξη της δημοτικής περιόδου έως τις 15 του μηνός 
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής και από την 16 Μαρτίου 
του τρίτου έτους μέχρι λήξεως της δημοτικής περιόδου. 
Είναι δυνατό η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να 
λήξει αργότερα, έως τρεις (3) μήνες μετά την εγκατά−
σταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβου−
λίου έχει ορισθεί μέχρι την 31.12.2012. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψη−
φία των μελών του. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου 
των εργαζομένων και του εκπροσώπου του κοινωνικού 

φορέα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οργάνου 
που τους πρότεινε. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο είναι 
δυνατό να παρέχεται αποζημίωση από την Επιχείρηση, 
ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτή, μετά 
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία είναι 
δυνατό να παρέχεται αποζημίωση στα μέλη του Δ.Σ. για 
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι ο Δήμος 

Άργους Μυκηνών.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότη−
τας της, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με 
βάσει εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρ−
χουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή 
οι ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα 
στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας 
πόσιμου, ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο 
στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο (άρθρο 8 
παρ.1 Ν. 1069/1980). Η περιουσία της επιχείρησης θα 
διαμορφωθεί από την ενοποίηση των οικονομικών κατα−
στάσεων της απορροφούσας και απορροφουμένης επι−
χειρήσεων και όσα περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε αυτή 
από την επέκταση της χωρικής της αρμοδιότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 96/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους−
Μυκηνών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 23 Οκτωβρίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής 
Εσωτερικής Λειτουργίας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ  
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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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