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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4607  (1)
 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής 

Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Μελισσίων» (ΔΕΤΕΜ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπι−
κή Αυτοδιοίκηση δε άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/1997), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253 και 270 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006), σύμφωνα με τις οποίες 
«.επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 279 εξα−
κολουθούν μέχρι τη συγχώνευση, λύση ή μετατροπή 
τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 410/1995.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1416/1984, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΦΕΚ 244/τ.Β΄/19.4.1984).

5. Την υπ’ αριθμ. 16978/12.11.2003 (ΦΕΚ/1693/τ.Β΄/ 
18.11.2003) απόφαση σχετικά με μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα στο Γενικό Δ/ντή Περιφέρειας.

6. Την υπ’ αριθμ. 50493/24.7.1984 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης (ΦΕΚ 513/Β΄/30.7.1984), περί σύστασης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Μελισσίων (ΔΕΤΕΜ), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

7. Την υπ’ αριθμ. 3/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μελισσίων, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων 
Μελισσίων (ΔΕΤΕΜ), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 50493/24.7.1984 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης ως προς το άρθρο τρία (3) ως εξής:

«Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
θητεία των μελών ορίζεται διετής.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) εί−
ναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Μελισσίων, εκ των 
οποίων ένας (1) προέρχεται από την μειοψηφία, ένας 
(1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της πόλης που τα 
μέλη του εξυπηρετούνται ή επηρεάζονται από τη δρα−
στηριότητας της Δημοτικής Επιχείρησης και ο οποίος 
φορέας είναι ο Σύλλογος «Άγιος Γεώργιος», οκτώ (8) 
δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική 
ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις με το σκοπό της 
Επιχείρησης και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην Επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζομένους, με αντίστοιχη μείωση 
ενός μέλους από τους Δημότες ή κατοίκους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη για τη Δημοτική Επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F

     
 Αριθμ. 4681 (2)
Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του 

Δήμου Ελληνικού με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997/τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
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μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
114/2006/τ.Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 35695/30.12.1983 (ΦΕΚ 43/27.1.1984/
τ.Β΄) απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Πειραιώς 
και αφορά στην σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο 
Δήμο Ελληνικού με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων».

4. Την υπ’ αριθμ. 198/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελληνικού που αφορά στην κατάργηση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων».

5. Την υπ’ αριθμ. 16978/11.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1693/18.11.2003/
τ.Β΄). «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» που συστάθηκε με 
την 35695/30.12.1983 (ΦΕΚ 43/27.1.1984/τ.Β΄) απόφαση του 
Νομάρχη Διαμερίσματος Πειραιώς.

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού 100.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α. 
156011, 156021, 156041, 156232, 156234, 156699 και 157326, 
προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού οικονομικού 
έτους 2007 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
          Αριθμ. 20821 (3)
Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευ−

σης στον Δήμο Πύλου με την επωνυμία Δημοτική Επι−
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 «Περί 

κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει σήμερα με τις όμοιες των ν. 2307/1995, 
2503/1997, 2839/2000, 3274/2004, κ.λ.π.

2. Τις διατάξεις των άρθρων του μέρους δέκατου του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) για τις Επιχειρήσεις 
των ΟΤΑ.

3. Την συνταχθείσα και υποβληθείσα στην υπηρεσία 
μας Οικονομοτεχνική Μελέτη για την σκοπιμότητα σύ−
στασης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
στον Δήμο Πύλου.

4. Την υπ’ αριθμ. 134/2006 απόφαση του Δ.Σ. Πύλου 
περί σύστασης δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέ−
τευσης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 134/2006 απόφαση του Δ.Σ. 
Πύλου και συνιστούμε Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης 
– αποχέτευσης στον Δήμο Πύλου, με την επωνυμία 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π) ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 
(Φ.Ε.Κ. 191/τ.Α΄/1980), περί κινήτρων ίδρυσης Δημοτικών 
επιχειρήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης» όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα, με 
τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1Ο

Σκοπός της επιχείρησης είναι:
Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, δι−

οίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και απο−
χέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς της.

Το αντικείμενο της επιχείρησης δύναται να διευρυν−
θεί και να περιλάβει εκτός της ύδρευσης και της απο−
χέτευσης και το έργο συγκέντρωσης, μεταφοράς, και 
διάθεσης των απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου, 
με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που εγκρίνεται 
από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (άρθρο 33 
του ν. 3274/2004).

Η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου, στους 
τομείς δραστηριότητας της θα καλύπτεί το σύνολο των 
εδαφικών περιφερειών των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
(ν. 2539/1997), του Δήμου Πύλου.

Άρθρο 2Ο

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7 μελές) Δι−
οικητικό Συμβούλιο που θα ορισθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πύλου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται:
− Τέσσερεις (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Πύ−

λου, εκ των οποίων ο ένας (1) θα προέρχεται από την 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

− Ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα (που θα 
πρέπει να κατονομασθεί)

− Ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου με πείρα και 
γνώση στο αντικείμενο της επιχείρησης.

− Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επι−
χείρηση αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι 
(20) εργαζομένους.

Αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είναι λιγότεροι των 
είκοσι, τότε ο αριθμός των αιρετών που εκπροσωπούν 
τον Δήμο θα είναι πέντε (5).

Άρθρο 3Ο

Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι (20) είκοσι χρόνια 
από τη δημοσίευση, κατά το νόμο, απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4Ο

Έδρα της Επιχείρησης θα είναι η έδρα του Δήμου 
Πύλου, του Νομού Μεσσηνίας.

Άρθρο 5Ο

Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέσει ο Δήμος στην 
Επιχείρηση, όπως θα αποτιμηθούν, σύμφωνα με τις δι−
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ατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2190/1920, θα μεταφερθούν 
στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΥΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Ο Δήμος Πύλου διαθέτει στην Επιχείρηση χρηματικό 
ποσό δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ ως αρχικό 
κεφάλαιο, που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου για το έτος 2007.

Άρθρο 6Ο

Πόροι της Επιχείρησης είναι:
Τα έσοδα της επιχείρησης θα προέρχονται:
1. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.
α. Η αξία καταναλισκόμενου νερού.
β. Το πάγιο τέλος ύδρευσης.
γ. Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού.
δ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
ε. Το τέλος χρήσεως υπονόμου (μετά την κατασκευή 

των δικτύων).
στ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης 

(μετά την κατασκευή των δικτύων).
ζ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον 

αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.
η. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεων και 

συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών.

2. Έσοδα από ειδικές πηγές
α. Το ειδικό τέλος για την μελέτη και κατασκευή έργων 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ειδικό τέλος αυτό απο−
τελεί συνεισφορά των καταναλωτών στην κατασκευή 
νέων έργων ύδρευσης−αποχέτευσης και υπολογίζεται 
σε ποσοστό 80% στην αξία κατανάλωσης του νερού. Θα 
επιβληθεί για μια δεκαετία από την 1η Ιανουαρίου του 
επομένου έτους της συστάσεως της επιχείρησης.

β. Η ειδική χρηματοδότηση του ν. 2065/1992 που αντι−
κατέστησε το «ειδικό τέλος επί των εισοδημάτων από 
οικοδομές σε ποσοστό 3% (Τρία επί τοις εκατόν)» που 
ίσχυε έως το 1992. Με τον ν. 2065/1992, άρθρο 43 κα−
ταργήθηκε το τέλος αυτό και αντικαταστάθηκε από 
ισοδύναμο έσοδο που χορηγείται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 
το οποίο αυξάνει κάθε χρόνο.

Η κατανομή του γίνεται αναλογικά με πληθυσμιακά 
κριτήρια, στους Δήμους και τις Κοινότητες, που έχουν 
συστήσει Δ.Ε.Υ.Α.

γ. Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ−
σεων για την μελέτη και κατασκευή έργων υδρεύσεως.

Οι πόροι της Επιχειρήσεως της παραγράφου 2 εδάφια 
(α) (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μελέτη, 
κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης 
και αποχέτευσης ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων από 
δάνεια, ο δε πόρος του εδαφίου (γ) αποκλειστικά, για 
την μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έρ−
γων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Λοιπά έσοδα:
α. Οι συνεισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προ−

τεραιότητα έργων.
β. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από 

την εκποίησή της.
γ. Δάνεια κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−

γήσεις.
δ. Προσαυξήσεις, πρόστιμα.

Άρθρο 7Ο

Προσωπικό της επιχείρησης:
Ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού που θα 

προσληφθεί, η διαδικασία πρόσληψης, η συγκρότηση των 
υπηρεσιών και η Διοικητική Ιεραρχία, οι αρμοδιότητες κάθε 
Υπηρεσίας, οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού (σύνα−
ψη σύμβασης, αποδοχές, άδειες, πειθαρχικές ποινές, λύση 
συμβάσεως κ.α.), θα περιληφθούν στον Οργανισμό Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης.

Οι προβλεπόμενες σ’ αυτόν οργανικές θέσεις δεν είναι 
απαραίτητο να στελεχωθούν άμεσα, αλλά η κάλυψή 
τους θα εξαρτάται από το πρόγραμμα δράσης και την 
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Προσωπικό του Δήμου που μεταφέρεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 1069/1980 

ορίζεται ότι «το υπηρετούν επί σχέσει εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου προσωπικόν των Δήμων και Κοινοτήτων, 
ή άλλων φορέων, το οποίον ησχολείτο εις τας Υπηρε−
σίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, καθίσταται από 
της συστάσεως της οικείας επιχειρήσεως προσωπικό 
ταύτης, υφ’ ην σχέσιν υπηρετεί και καταλαμβάνει αντι−
στοίχους θέσεις εκ των προβλεφθησομένων υπό των 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)» της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

Με βάση τις διατάξεις αυτές, το προσωπικό του Δήμου 
Πύλου που εργάζεται αποκλειστικά στην ύδρευση και 
την αποχέτευση και έχει προσληφθεί για τον σκοπό 
αυτό, θα μεταφερθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Π., χωρίς να θιγεί 
κανένα δικαίωμά τους, μέχρι την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
έξοδό τους από την Υπηρεσία.

Άρθρο 8Ο

Η επιχείρηση διαλύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμ−

βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και 
έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
επιχείρησης και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Την διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθά−

ριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο−
θέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η 
περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. 
Το υπόλοιπο περιέχεται στο Δήμο.

Άρθρο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Κατά τα λοιπά, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι 

αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η 
λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρη−
σης, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, μεταγενέστερα, κα−
θώς και από τις σχετικές με τις δημοτικές και κοινοτικές 
επιχειρήσεις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006).

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου ύψους 14.000,00 
ευρώ για το έτος 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2007

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ  



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

 Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

9850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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