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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης του
κόστους της Επένδυσης και της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της εταιρείας «BONUS ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με δ.τ. «BONUS ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42386/ΥΠΕ/5/00780/Ε/Ν.3299/
4−10−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» με δ.τ. «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε» που
αναφέρεται την ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρι−
κής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία συνολικής
ισχύος 99,225 KW, στη θέση «Δεκατέσσερα», του Δ.Δ
Συκεώνα, στο Δήμο Παλαμά (πρώην Δήμο Φύλλου), του
Ν. Καρδίτσας,, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσί−
ων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ (384.994,00 €).

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ
(119.349,00)€ που αποτελεί ποσοστό 31,00 % του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενε−
νήντα επτά ευρώ (153.997,00 €) που αποτελεί ποσο−
στό 40,00 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 30−06−
2010.
(ε) δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους σαράντα επτά
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα
λεπτών του ευρώ (47.855,50 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν.3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 4000/4/32−λα΄
(2)
Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την
εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό
Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.3386/2005
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν.3907/2011
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για
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την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 96 και 112 της Σύμβα−
σης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της 14
Ιουνίου 1985 που κυρώθηκε με το ν. 2514/1997 «Κύρωση:
1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών
της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπον−
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής
Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα. 2) της Σύμβασης Εφαρμο−
γής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρα−
τών − Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών
προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής
Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημο−
κρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημο−
κρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου
της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών
δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών» (Α΄ 140).
4. Τις διατάξεις του π.δ.85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141).
5. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).
6. Τις διατάξεις το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι οπό τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κριτήρια εγγραφής
1. Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών
(Ε.Κ.ΑΝ.Α.) εγγράφονται:
α. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων εκδόθηκε δικα−
στική ή διοικητική απόφαση απέλασης από τη χώρα ή
απόφαση επιστροφής, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί
με την υποχρέωση επιστροφής.
β. Αλλοδαποί, η παρουσία των οποίων στο ελληνικό
έδαφος αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή
υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν
αποχρώσες ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πρά−
ξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πρά−
ξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης (άρθρο 96 Σύμβασης
για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν − Σ.Ε.Σ.Σ).
γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι
δημόσιας υγείας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της
παρ.1 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 (Α΄ 212), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν.4075/2012 (Α΄ 89).
2. Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγ−
γράφονται παράλληλα και στο Σύστημα Πληροφοριών
Σένγκεν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ−
θρου 94 της Σ.Ε.Σ.Σ.
Άρθρο 2
Αρμόδια για την εγγραφή όργανα
1. Η εγγραφή των αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. γίνεται
με απόφαση:

α. Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αν συντρέχουν
λόγοι δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης που σχετί−
ζονται με ενδείξεις τέλεσης σοβαρής αξιόποινης πράξης
ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για την τέλεση τέτοι−
ας πράξης στο εξωτερικό και καθώς και αν συντρέχουν
λόγοι δημόσιας υγείας.
β. Του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αν συντρέ−
χουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
γ. Των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή
των Προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων Αλλοδαπών
Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο τοπικής αρμοδι−
ότητας, στις λοιπές περιπτώσεις της παρ.1 του προη−
γούμενου άρθρου.
2. Τα στοιχεία των αλλοδαπών που εγγράφονται στον
Ε.Κ.ΑΝ.Α., είναι κατ’ ανώτατο όριο τα προβλεπόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 94 της Σ.Ε.Σ.Σ.
Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος εγγραφής −Διαγραφή οπό τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
1. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.,
καθορίζεται από το αποφασίζον την εγγραφή όργανο,
με κριτήριο τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται
και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η ως άνω διάρκεια
εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι δυνατόν, να υπερβαίνει
την πενταετία σε περίπτωση που ο αλλοδαπός αποτελεί
σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη καθώς και σε περίπτωση
που επιβληθεί με απόφαση ποινικού δικαστηρίου απέ−
λαση και απαγόρευση επανεισόδου του αλλοδαπού στη
Χώρα, για όσο χρόνο ορίζεται σ’ αυτήν (παρ. 3 άρθρου
74 Π.Κ., όπως ισχύει). Κάθε περίπτωση εγγραφής στον
Ε.Κ.ΑΝ.Α. επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
2. Η εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει:
α. Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος
της απόφασης εγγραφής.
β. Από την ανάκληση ή την ακύρωση της διοικητικής
απόφασης απέλασης ή επιστροφής βάσει της οποίας
έγινε η εγγραφή.
γ. Από την έκδοση βουλεύματος του αρμόδιου Συμ−
βουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο επιτρέπεται η
επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα (παρ. 3 άρθρου
74 Π.Κ., όπως ισχύει) και για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται στο βούλευμα.
δ. Με την κατάργηση της δικαστικής απόφασης που
επέβαλε την απέλαση.
ε. Από την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης απέ−
λασης ή επιστροφής από το αρμόδιο δικαστήριο και για
όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή.
3. Διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επιτρέπεται και πριν
τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην
απόφαση εγγραφής, για λόγους εθνικού ή δημοσίου
συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ή
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αλλοδαπού για
ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους ως εξής:
α. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφά−
λειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν
η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε από τα όργανα των
περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
β. Με απόφαση των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών
Περιφέρειας ή των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αλλο−
δαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο τοπικής
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αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε
από τα όργανα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρ−
θρου 2.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις οργάνων και Υπηρεσιών
1. Τα αρμόδια για την εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. όργανα
υποχρεούνται, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής
απόφασης να μεριμνούν:
α. Για την καταχώριση των στοιχείων του αλλοδαπού
στον εν λόγω κατάλογο, καθώς και στον Κατάλογο
Σένγκεν (SCHENGEN), εφόσον πληρούνται οι σχετικές
προϋποθέσεις.
β. Για την ενημέρωση, μέσω του σχετικού Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Αρχείου Πληροφοριών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας όλων των Υπηρεσιών που ασκούν
τον έλεγχο προσώπων στα σημεία εισόδου της χώρας,
καθώς και των ελληνικών προξενικών αρχών που είναι
αρμόδιες για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (VISA),
στην Ελλάδα.
2. Τα αρμόδια για τη διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. όρ−
γανα καθώς τα αρμόδια για την εγγραφή όργανα σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της απόφα−
σης εγγραφής, υποχρεούνται να μεριμνούν:
α. Για τη διαγραφή των στοιχείων του αλλοδαπού
από τον εν λόγω κατάλογο, καθώς και από το Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές
προϋποθέσεις.
β. Για την ενημέρωση, μέσω του σχετικού Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Αρχείου Πληροφοριών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας όλων των Υπηρεσιών που ασκούν
τον έλεγχο προσώπων στα σημεία εισόδου της χώρας,
καθώς και των ελληνικών προξενικών αρχών που είναι
αρμόδιες για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (VISA),
στην Ελλάδα.
Άρθρο 5
Διαβούλευση με συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας
Σένγκεν
Όταν πρόκειται να χορηγηθεί τίτλος διαμονής σε
αλλοδαπό, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν από άλλο κράτος μέλος της
Σ.Ε.Σ.Σ, η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά
λόγο αρμοδιότητας, προβαίνουν σύμφωνα με το άρθρο
25 της Σ.Ε.Σ.Σ σε διαβουλεύσεις, μέσω του Εθνικού Γρα−
φείου SIRENE, με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες
του κράτους μέλους που έχει προβεί στην καταχώριση
του αλλοδαπού, σχετικά με τη διαγραφή αυτού από τον
ως άνω κατάλογο.
Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων
Για την τήρηση του Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την επεξεργασία
των αντιστοίχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.2472/1997 (Α΄
50), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Εκκρεμείς περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης για την εγγραφή και τη διαγραφή
από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας.
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Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η υπ’ αριθ. 4000/4/32−ιβ΄από 4−9−2006 από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας,
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1353), πλην του
άρθρου 8 αυτής.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012
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Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους
και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «DTS Paper».
Με την 320249/3864/Π03/4/00297/Ε/Ν. 3299/04/24−09−
2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της
επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.E.» με
δ.τ. «DTS Paper», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν.3299/04 με την 5511/Π03/4/00297/Ε/Ν. 3299/2004/29−12−
2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 347/τ. Β΄/13−03−2007)
και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας
χάρτου, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 21.22), στο Τ.Δ. Αψάλου του Δ. Αρι−
δαίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.,
στο συνολικό κόστος των επτακοσίων σαράντα πέντε
χιλιάδων (745.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
55 % του επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης τετρακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα (409.750,00) ευρώ. Δεν ελήφθη μεσομακροπρό−
θεσμο τραπεζικό δάνειο.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα
πέντε (204.875,00) ευρώ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 17−7−2012.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου
7 παρ. 15 του Ν.3299/04, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.
2 του Ν.3908/11 και το Π.Δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
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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
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