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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου 

δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμερισμάτων 
Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πα−
τρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, 
Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και 
Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των 
οικισμών των ανωτέρω δήμων που έχουν απο−
γραφεί αυτοτελώς κατά την απογραφή της 18ης 
Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν χωρικά σε 
δημοτικά διαμερίσματα αυτών. ......................................... 1

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατί−
θενται κατά την προεκλογική περίοδο των δη−
μοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συν−
δυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική 
προβολή τους και άλλων λεπτομερειών. .................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45546 (1)  
 Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του αντίστοιχου δή−

μου των υφιστάμενων τοπικών διαμερισμάτων Ελικί−
στρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου Πατρέων, Βα−
σιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων του 
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και Τερψιθέας του Δήμου 
Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των ανωτέρω δή−
μων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς κατά την απο−
γραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι δεν ανήκουν 
χωρικά σε δημοτικά διαμερίσματα αυτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 25 και 283, παρ. 7 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση κδ΄ του 
Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υπο−
ψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).

3. Την υπ’ αριθμ 6821/Γ5−908/ 4.6.2002 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτε−
λεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής 
της 18ης Μαρτίου 2001» όπου κυρώνεται ο πληθυσμός 
των οικισμών Μπάλα, Σκιόεσσας, Χάραδρου του τοπι−
κού διαμερίσματος Πατρέων του Δήμου Πατρέων, των 
οικισμών Αγίας Ειρήνης, Αθάνατων, Βλυχιάς, Γουρνών, 
Δρακουλιάρη, Κνωσού, Λοφουπόλεως, Μαραθίτη, Σέμε−
λης και Φοινικιά του τοπικού διαμερίσματος Ηρακλείου 
του Δήμου Ηρακλείου και των οικισμού Κουλουρίου και 
Αμφιθέας του τοπικού διαμερίσματος Λαρίσης του Δή−
μου Λαρισαίων (Β΄ 715).

4. Το υπ’ αριθμ. 5376/Γ5−648 έγγραφο της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής «Μόνιμος και πραγματικός πληθυ−
σμός απογραφής 2001 ανά διαμέρισμα».

5. Την υπ’ αριθμό 35297/2010/ 24.6.2010 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση 
αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους 
με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό 
διαμέρισμα» (Β΄ 920).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το 
τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα τοπικά διαμερίσματα Ελικίστρας, Μοίρας και 
Σουλίου του Δήμου Πατρέων εντάσσονται στην εκλο−
γική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του 
Δήμου Πατρέων (Ανατολικός Τομέας).

Οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσας, Χάραδρου του τοπικού 
διαμερίσματος Πατρέων του Δήμου Πατρέων που έχουν 
απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική πε−
ριφέρεια του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος (Αρκτικός 
Τομέας) του Δήμου Πατρέων.

2. Τα τοπικά διαμερίσματα Βουτών, Δαφνέ, και Σταυ−
ρακίων του Δήμου Ηρακλείου εντάσσονται στην εκλο−
γική περιφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του 
Δήμου Ηρακλείου.

Οι οικισμοί Αθάνατων, Γουρνών, Δρακουλιάρη, Λο−
φουπόλεως, Σέμελης και Φοινικιά του τοπικού διαμε−
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ρίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου που έχουν 
απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική πε−
ριφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου 
Ηρακλείου.

3. Τα τοπικά διαμερίσματα Βασιλειών και Σκαλανίου 
του Δήμου Ηρακλείου εντάσσονται στην εκλογική πε−
ριφέρεια του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου 
Ηρακλείου.

Οι οικισμοί Αγίας Ειρήνης, Βλυχιάς, Κνωσού και Μαρα−
θίτη του τοπικού διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου 
Ηρακλείου που έχουν απογραφεί αυτοτελώς εντάσ−
σονται στην εκλογική περιφέρεια του 4ου Δημοτικού 
Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου.

4. Το τοπικό διαμέρισμα Τερψιθέας του Δήμου Λαρι−
σαίων εντάσσεται στην εκλογική περιφέρεια του 1ου 
Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Λαρισαίων.

Οι οικισμοί Κουλουρίου και Αμφιθέας του τοπικού δια−
μερίσματος Λαρίσης του Δήμου Λαρισαίων που έχουν 
απογραφεί αυτοτελώς εντάσσονται στην εκλογική πε−
ριφέρεια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου 
Λαρισαίων.

Άρθρο 2

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

   F
Αριθμ. 45635 (2) 
 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθε−

νται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των 
υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και 
άλλων λεπτομερειών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 

A΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών κ΄ υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές» σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 9 του 
Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Χρηματοδότηση των πολιτι−
κών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προ−
βολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των 
πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών».

β) των άρθρων 1,2,3,4,5 και 15 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 
(ΦΕΚ 224 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Την ανάγκη καθορισμού των σχετικών λεπτομερειών 
του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα 
δημοτικά συμβούλια και κοινοτικά συμβούλια ή τον οι−
κείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στους συνδυασμούς 
των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές 
αρχές, για την προβολή τους κατά την προεκλογική 
περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 
του Νοεμβρίου 2010.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τρόπο χρήσης των χώρων που δια−
τίθενται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή 
τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στους συν−
δυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές και περι−
φερειακές αρχές για την προβολή τους κατά την προ−
εκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών 
εκλογών του Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄), 
σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002, 
(ΦΕΚ 146 Α΄) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως 
ακολούθως:

1. Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρ−
χοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των 
συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με 
πρόσκληση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότη−
τας αμέσως με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
για την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών 
εκλογών, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον 
καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.

2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών 
συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που 
είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό ή κοινοτικό συμβού−
λιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα 
τη διάθεση των δημοτικών και κοινοτικών χώρων στους 
συνδυασμούς των υποψηφίων για την προεκλογική προ−
βολή τους.

3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος 
ή η κοινότητα, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν 
οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των υποψηφίων για 
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, το δημοτικό 
ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και 
διαθέσει από μόνο του τους χώρους αναλογικά και επί 
ίσοις όροις. Με τον όρο “αναλογικά” νοείται, ότι σε συν−
δυασμούς με μεγάλη εκλογική δύναμη σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών και νομαρ−
χιακών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για 
την προεκλογική τους προβολή, απ’ ότι σε συνδυασμούς 
με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους. Για 
τους τελευταίους αυτούς (πρωτοεμφανιζόμενους) συν−
δυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυ−
χόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά 
κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. 
Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός που 
εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία απ’ αυτήν των 
προηγούμενων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, 
εφόσον ο επικεφαλής αυτών υποψήφιος είναι το ίδιο 
πρόσωπο.

Με τη φράση “Επί ίσοις όροις”, νοείται ότι όλοι οι 
συνδυασμοί υποψηφίων δικαιούνται κατά την κατανομή 
των χώρων σε ίση μεταχείρηση ως προς τους χώρους 
εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως 
για την προεκλογική τους προβολή.

4. Η προβολή των συνδυασμών στους χώρους που 
διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαί−
σια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι και οι κοινότητες 
ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και 
τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών. Μπορούν 
όμως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι 
για αφισσοκόλληση, ιδιαίτερα από τους δήμους ή τις 
κοινότητες που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και 
διάθεση στους συνδυασμούς των υποψηφίων, μόνιμων 
πλαισίων.
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Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δη−
μοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή τον οικείο Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας, απαγορεύεται η επικόλληση 
εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

5. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους 
συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατα−
σκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων 
οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 
2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 
3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους αυτούς δεν επι−
τρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

6. Σε περίπτωση που οι δήμοι και οι κοινότητες, έχουν 
τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανι−
σμών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά 
διατίθενται στους συνδυασμούς επίσης αναλογικά και 
επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα στα−
θερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν 
τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την 
προεκλογική περίοδο διατίθενται στους συνδυασμούς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).

7. Απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή άλλων 
αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς 
χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ η αε−
ροπανώ οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται για 
την άμεση αφαίρεσή τους.

8. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) 
σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημο−
τικά και κοινοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι 
δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής 
κυκλοφοριακά προβλήματα.

9. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γε−
νικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική 
ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και 
επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρή−
ση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λπ.

10. Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί 
η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλε−
ων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο 
καθαρισμός των φρεατίων.

11. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισσών ή άλλων 
εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που 
έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτι−
κού ή κοινοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.

12. Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την 
ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με 
την περισυλλογή των αφισσών και τον καθαρισμό των 
χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λπ.

13. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα 
τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, 
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέ−
ντε (5) ημέρες από την ημέρα των εκλογών, εκτός αν 
η ψηφοφορία επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή σύμ−
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 
Α΄), οπότε αυτά αποσύρονται μέσα σε πέντε (5) επίσης 
ημέρες μετά την επαναληπτική ψηφοφορία.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι δήμοι και 
οι κοινότητες υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να 
τα καταστρέφουν.

14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του 
Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄) η προεκλογική περίοδος των 
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρί−
ου 2010, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
αυτού και συνεπώς και των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 
δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010. 

Η περίοδος αυτή επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα 
στις περιπτώσεις επανάληψης της ψηφοφορίας την 
επόμενη των γενικών εκλογών Κυριακή, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), αλλά 
μόνο για τους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις 
δημοτικές και περιφερειακές αρχές που παίρνουν μέρος 
στην επαναληπτική εκλογή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012891008100004*
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