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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα−
ση στον Λαγό Γεώργιο του Ιωάννη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

  Δυνάμει της αρ. 28/2009/2010 Καταλογιστικής Πράξης 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών 
που εκδόθηκε την 24−11−2010 κατά τις διατάξεις των 
αρθ. 142 § 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα» και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 

άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία οινοπνεύματος), 
επεβλήθη στον: Λαγό Γεώργιο του Ιωάννη, με ΑΔΤ 
Κ009078 και ΑΦΜ: 029194645, πρώην κάτοικο Πειραιά, 
οδός Γούναρη 41 ή Ν. Σμύρνης, οδός Αργυροπούλου 3 
και ήδη αγνώστου διαμονής κατ’ επιμερισμό πολλαπλό 
τέλος 968.911,58 € (εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), ήτοι 
το τριπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα 
με το άρθρο 150 § 1 του Ν. 2960/2001 και κηρύχθηκε 
αλληλέγγυα υπόχρεος για συνολικό πολλαπλό τέλος 
3.758.606,01 €. Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. 
και Ο. Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με 
τον κώδικα περί Τ.Χ..

Καταλογίστηκαν επίσης σε βάρος του, αλληλεγγύως 
με τους λοιπούς εμπλεκόμενους διαφυγόντες δασμοί 
και φόροι 1.222.176,56 €.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

F

    Αριθμ. οικ./6964/Α321 (2)
Προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών που έχουν ανε−

γερθεί με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
στο Δήμο Δραπετσώνας για τη στέγαση των ιδιοκτη−
τών των σεισμοπλήκτων προσφυγικών πολυκατοικι−
ών του οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου 
Διονυσίου του Δήμου Δραπετσώνας και καθορισμός 
της σχετικής διαδικασίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και του άρ−

θρου 5 παρ. 4 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. και ρυθμίσεως ετέρων τινών 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το Ν. 867/1979 
(Φ.Ε.Κ. 24/Α/7.2.1979).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.81 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη−
μοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 
(Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.81). 

3. Το άρθρο 10 του Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25.4.2002) 
σχετικά με την στέγαση των πληγέντων από θεομηνίες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 
(Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.7.81), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβού−
λιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.6.1996).

5. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ./3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 και 
ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 αποφάσεις του Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την με αρ. πρωτ. οικ/4767/Α312/21.9.2005 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδι−
άρθρωση της Υ.Α.Σ.

6. Την οικ/7235/Α311/16.9.2008 (Φ.Ε.Κ. 1997/Β/26.9.2008) 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αναδιοργάνωση 
Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.».

7. Το Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα−
φών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1799/88, 
2052/92, 2229/94 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. καθώς και 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 609/85 και 
την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977. 

8. Το Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/18.2.1988) «Οργανισμός 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει 
σήμερα.

9. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.1990 του 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Αναπλ. 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο−
γραφών».

10. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7.10.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων.

11. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7.10.2009) για το διο−
ρισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.

12. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5.11.2009) για τον κα−
θορισμό και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.

13. Την υπ’ αριθμ. 69139/7766/2009 (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/ 
22.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων. 

14. Το άρθρο 10 του Ν. 1807/1988 (Φ.Ε.Κ. 208Α/21.9.1988), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3164/2003 
(176Α/2.7.2003).

15. Το άρθρο 35 παρ. 1β − 1ε, 2 και 3 του Ν. 3164/2003 
(176Α/2.7.2003).

16. Το από 4.10.2002 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ 
του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Δήμου Δραπετσώνας, 
το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμ. 155/02 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δραπετσώνας με 
πρωτόκολλο 10651/25.10.2002 και πρωτόκολλο Περιφέ−
ρειας 16217/30.10.2002. 

17. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ8γ./Γ.Π.31625/20.8.03 Κ.Υ.Α 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 
12996/Β/12.9.03), με τις οποίες παραχωρήθηκε η χρήση 

και διαχείριση των οικοπέδων που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Ν. 3164/03 από το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

18. Την με αριθμ. 196/20.10.2003 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Δραπετσώνας, όπως διευκρι−
νίστηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμ. 166/8.12.09 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δρα−
πετσώνας. 

19. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, σε εφαρμογή του από 4.10.2002 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. −ήδη Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων− και του Δήμου Δραπετσώνας, καθώς και του 
άρθρου 35 του Ν. 3164/03, ανέλαβε ως Δημόσιο Έργο 
την ανέγερση πέντε (5) συγκροτημάτων πολυκατοικι−
ών με συνολικό αριθμό διαμερισμάτων 150 για τη στέ−
γαση αντίστοιχου αριθμού οικογενειών της περιοχής 
Αγ. Διονυσίου Δραπετσώνας, των οποίων οι κατοικίες 
υπέστησαν βλάβες και κρίθηκαν κατεδαφιστέες από το 
σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 

20. Το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα συγκροτήματα 
πολυκατοικιών ανεγέρθηκαν στα ακόλουθα οικόπεδα: 

α) στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 045 01 26 001/ 0/ 0, 
το οποίο περικλείεται από τις οδούς Καπετανίδου,
Ν. Κλαπανάρα, 25ης Μαρτίου και Δ. Μισαηλίδη, ιδιοκτη−
σίας Δήμου Δραπετσώνας. 

β) στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 045 02 30 009/ 0/ 0, το 
οποίο περικλείεται από τις οδούς Σωκράτους, Δογάνης, 
Σ. Μπουδούτση και ιδιωτικής οδού, ιδιοκτησίας Δήμου 
Δραπετσώνας. 

γ) στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 045 01 27 010/0 /0, το 
οποίο περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Ν. Κλα−
πανάρα, Καπετανίδου και Α. Κοντοπούλου, ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου.

δ) στο οικόπεδο με ΚΑΕΚ 05 045 01 09 001/ 0/ 0 και 
05 045 01 09 002/ 0/ 0, το οποίο περικλείεται από τις 
οδούς Πόντου, Παπαμάρκου και Σωκράτους, ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου.

21. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η ανέγερση των 
πέντε (5) συγκροτημάτων πολυκατοικιών με συνολικό 
αριθμό διαμερισμάτων εκατόν πενήντα (150) και υπεγρά−
φη στις 20.7.2010 το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 
4790/Γ4Επι/18.8.10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων. 

22. Το γεγονός ότι κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση 
στέγαση των δικαιούχων, με διαφανή και αντικειμενική 
διαδικασία, δεδομένου ότι πολλοί ιδιοκτήτες των σει−
σμοπλήκτων κατοικιών εξακολουθούν να διαμένουν σε 
λυόμενους οικίσκους.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την προσωρινή παραχώρηση των διαμερισμάτων, 
που έχουν ανεγερθεί −με δαπάνες και επιμέλεια του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων− στο 
Δήμο Δραπετσώνας, στους δικαιούχους ιδιοκτήτες των 
σεισμοπλήκτων διαμερισμάτων των πολυκατοικιών του 
οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγ. Διονυσίου του 
Δήμου Δραπετσώνας και καθορίζουμε την προς τούτο 
διαδικασία. 
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1. Η προσωρινή παραχώρηση των διαμερισμάτων θα 
γίνει με κλήρωση ως ακολούθως: 

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των σεισμοπλήκτων 
διαμερισμάτων των πολυκατοικιών του οικισμού «Καπ−
παδοκία» της περιοχής Αγ. Διονυσίου του Δήμου Δραπε−
τσώνας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση 
για την προσωρινή παραχώρηση των διαμερισμάτων, θα 
πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.), εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ., τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση με συνημμένη 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δη−
λώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη σεισμόπληκτη 
κατοικία τους, την επιθυμία τους για συμμετοχή στην 
κλήρωση, την αποδοχή των όρων της διαδικασίας της 
κλήρωσης καθώς και της διαδικασίας προσωρινής πα−
ραχώρησης των διαμερισμάτων, όπως αυτοί ορίζονται 
με την παρούσα απόφαση. 

β) επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του 
πληγέντος ακινήτου και 

γ) φύλλο ελέγχου της οριζόντιας ιδιοκτησίας του αρ−
μόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. 

Η προαναφερόμενη προθεσμία δεν είναι αποκλειστι−
κή και ως εκ τούτου σε περίπτωση που δεν καταστεί 
δυνατή η κατάθεση από τους ενδιαφερόμενους των 
προαναφερόμενων δικαιολογητικών, εντός της ως άνω 
προθεσμίας, θα διεξαχθεί νέα συμπληρωματική κλήρω−
ση των μη κληρωθέντων διαμερισμάτων, αφού προη−
γηθεί η έκδοση σχετικής απόφασης του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη καταθέσει φάκελο στην 
Υ.Α.Σ., θα πρέπει να καταθέσουν εντός της προαναφε−
ρόμενης προθεσμίας αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση, 
ενώ απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των 
λοιπών δικαιολογητικών. 

1.2. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την 
Υ.Α.Σ., θα συνταχθεί από την ίδια Υπηρεσία πίνακας 
συμμετεχόντων στην κλήρωση. 

Ο πίνακας συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει διακε−
κριμένα: 

(α) τους ιδιοκτήτες εκείνους που έχουν − σύμφωνα με 
τα προσκομισθέντα στην παρ. 1.1. δικαιολογητικά− τίτλους 
κυριότητας του σεισμοπλήκτου διαμερίσματος χωρίς 
νομικά βάρη και ελαττώματα και έχουν εγγράψει τους 
τίτλους τους στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, 

(β) τους ιδιοκτήτες εκείνους που έχουν είτε ελλείψεις, 
είτε σφάλματα (π.χ. δεν έχουν προσκομιστεί εξοφλητι−
κές πράξεις, υπάρχουν εσφαλμένες καταχωρίσεις στο 
Κτηματολογικό Γραφείο, απαιτείται η κατάθεση συμβ/
κών πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο κ.λ.π.) αναφο−
ρικά με τη σεισμόπληκτη ιδιοκτησία τους και τα οποία 
δύνανται να διορθωθούν με επιμέλεια των ιδιοκτητών, 

(γ) τους ιδιοκτήτες εκείνους των οποίων το ακίνητό 
τους −σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην παρ. 1.1. 
δικαιολογητικά− έχει νομικά ελαττώματα και βάρη (π.χ. 
υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.) και 

(δ) τους ιδιοκτήτες εκείνους που έχουν ήδη καταθέ−
σει αναγνωριστική ή διεκδικητική αγωγή στα αρμόδια 
Δικαστήρια, προκειμένου να αναγνωριστεί η κυριότητά 
τους επί του σεισμοπλήκτου ακινήτου.

1.3. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι στον πίνακα συμμετε−
χόντων ιδιοκτήτες (κατά κατηγορία) θα συμμετάσχουν 

σε κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τόπο, 
ημέρα και ώρα, η οποία θα γνωστοποιηθεί με κάθε 
πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους, με μέριμνα 
του Δήμου Δραπετσώνας. Ανακοίνωση της κλήρωσης θα 
τοιχοκολληθεί και στο Δημαρχείο Δραπετσώνας πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία 
κλήρωσης.

1.4. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από 3μελή επιτροπή 
αποτελούμενη από τους:

(i) Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του 
Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ και σε περίπτωση 
κωλύματός του από τον αρχαιότερο Πάρεδρο.

(ii) Προϊστάμενο της Υ.Α.Σ./Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και σε 
περίπτωση κωλύματός του από το νόμιμο αναπληρωτή 
του.

(iii) Δήμαρχο του Δήμου Δραπετσώνας ή του αντίστοι−
χου Καλλικρατικού Δήμου και σε περίπτωση κωλύματός 
του από τον Αντιδήμαρχο.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους της 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ και σε περίπτωση κωλύματός του 
ο αναπληρωτής του.

1.5. Θα γίνει μία κλήρωση και θα χρησιμοποιηθούν δύο 
κληρωτίδες, μία για τους δικαιούχους και μία για τα 
διαμερίσματα με τα παρακολουθήματά τους.

1.6. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν θεμελιώνει οιοδή−
ποτε δικαίωμα απόκτησης επί του προσωρινώς παρα−
χωρούμενου διαμερίσματος. Η προσωρινή παραχώρηση 
αυτού και στη συνέχεια η μεταβίβασή του θα τελεί υπό 
την αίρεση της μεταβίβασης, άνευ χρηματικού ανταλ−
λάγματος, της πλήρους κυριότητας του σεισμόπληκτου 
διαμερίσματος μετά των αναλογούντων ποσοστών επί 
των οικοπέδων, χωρίς βάρη και νομικά ελαττώματα, 
κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά χρήση 
και διαχείριση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 
μονομερή δήλωση των δικαιούχων ενώπιον συμβολαι−
ογράφου, η οποία θα μεταγραφεί νόμιμα με φροντίδα 
τους στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. Τα τέλη και 
δικαιώματα γενικώς των συμβολαιογράφων, του υποθη−
κοφύλακα και τρίτων ορίζονται στο μισό των ισχυόντων 
κατά τις γενικές διατάξεις. 

1.7. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δύνανται να προβούν 
σε αμοιβαία ανταλλαγή διαμερισμάτων, εφόσον πριν την 
υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών παραχώρησης 
χρήσης διαμερίσματος, το γνωστοποιήσουν εγγράφως 
στην Υ.Α.Σ. και προσκομίσουν σχετικές υπεύθυνες δη−
λώσεις του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής τους. 

2. Η προσωρινή παραχώρηση των κληρωθέντων δια−
μερισμάτων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

2.1. Μετά την κλήρωση θα συνταχθεί από την Υ.Α.Σ. 
πίνακας δικαιούχων προσωρινής παραχώρησης των 
κληρωθέντων διαμερισμάτων.

• Ο πίνακας δικαιούχων θα περιλαμβάνει καταρχήν 
τους υπό στοιχεία 1.2(α) αναφερόμενους στον πίνακα 
συμμετεχόντων ιδιοκτήτες σεισμοπλήκτων διαμερισμά−
των, οι οποίοι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην 
παρ. 1.1. της παρούσας δικαιολογητικά, έχουν τίτλους 
κυριότητας χωρίς νομικά βάρη και ελαττώματα. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στο φύλλο 
ελέγχου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου υπάρ−
χει η ένδειξη «άγνωστος» για οποιοδήποτε ποσοστό 
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συνιδιοκτησίας επί του σεισμοπλήκτου διαμερίσματος, 
δεν θα παραχωρείται προσωρινά η χρήση του κληρωθέ−
ντος διαμερίσματος στον άλλον συνιδιοκτήτη, που έχει 
εγγράψει το δικαίωμά του (ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου) στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που ενδι−
αφερόμενος έχει τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά το δικαίωμα 
κυριότητάς του επί του ακινήτου θεμελιώνεται σε έκτα−
κτη χρησικτησία, απαιτείται η προσκόμιση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης, με την οποία θα αναγνωρίζεται η 
κυριότητα του ενδιαφερόμενου επί του σεισμοπλήκτου 
ακινήτου, άλλως θα πρέπει να παρέλθει η προθεσμία 
αμφισβήτησης του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, προκει−
μένου να ακολουθηθεί η διαδικασία προσωρινής παρα−
χώρησης των κληρωθέντων διαμερισμάτων. 

• Στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία 1.2(β) του πίνακα 
συμμετεχόντων ιδιοκτητών, θα πρέπει οι ενδιαφερό−
μενοι να προβούν, με επιμέλειά τους, στη προσκόμιση 
των συμπληρωματικών στοιχείων ή στη διόρθωση των 
στοιχείων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και εν 
συνεχεία θα ακολουθείται η διαδικασία της προσωρινής 
παραχώρησης των κληρωθέντων διαμερισμάτων της 
παρούσας.

• Στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία 1.2(γ) του πίνακα 
συμμετεχόντων ιδιοκτητών δεν δύναται να γίνει προ−
σωρινή παραχώρηση του κληρωθέντος διαμερίσματος 
πριν την άρση ή διαγραφή, κατά περίπτωση, του ελατ−
τώματος ή βάρους.

• Στις περιπτώσεις των υπό στοιχεία 1.2(δ) του πίνακα 
συμμετεχόντων ιδιοκτητών δεν δύναται να γίνει προσω−
ρινή παραχώρηση του κληρωθέντος διαμερίσματος πριν 
την έκδοση και προσκόμιση στην Υ.Α.Σ. αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης με την οποία θα αναγνωρίζεται 
η κυριότητα επί του σεισμοπλήκτου ακινήτου. Μετά την 
προσκόμιση της προαναφερόμενης απόφασης θα ακο−
λουθείται η διαδικασία προσωρινής παραχώρησης των 
κληρωθέντων διαμερισμάτων.

2.2. Μετά τη σύνταξη του προαναφερόμενου πίνακα δι−
καιούχων προσωρινής παραχώρησης θα πραγματοποι−
ηθεί η παραχώρηση των κληρωθέντων διαμερισμάτων, 
αφού υπογραφεί «ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης 
χρήσης διαμερίσματος» μεταξύ των δικαιούχων και των 
α) του Διευθυντή της Υ.Α.Σ., για λογαριασμό του Ελλη−
νικού Δημοσίου, εφόσον πρόκειται για τα διαμερίσματα 
που έχουν ανεγερθεί στα οικόπεδα, ιδιοκτησίας Ελλη−
νικού Δημοσίου και β) του Δημάρχου Δραπετσώνας ή 
του αντίστοιχου Καλλικρατικού Δήμου και ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενου του Δ/ντή της Υ.Α.Σ., εφόσον πρόκειται 
για τα διαμερίσματα που έχουν ανεγερθεί στα οικόπεδα, 
ιδιοκτησίας Δήμου Δραπετσώνας. 

Με τα εν λόγω «ιδιωτικά συμφωνητικά παραχώρησης 
χρήσης διαμερίσματος» δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα 
του ακινήτου, αλλά οι δικαιούχοι έχουν μόνο δικαίωμα 
χρήσης του ακινήτου. 

Στα εν λόγω συμφωνητικά θα περιέχεται διαλυτική 
αίρεση περί αυτοδικαίας ανακλήσεως της παραχωρήσε−
ως, εάν οι δικαιούχοι, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) 
μηνών από την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού, 
δεν προβούν στη μεταβίβαση της σεισμόπληκτης ιδιο−
κτησίας τους χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα και χωρίς 
βάρη και νομικά ελαττώματα στο Ελληνικό Δημόσιο 
κατά κυριότητα και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων κατά χρήση και διαχείριση, με μονομερή δήλωσή 

τους ενώπιον συμβολαιογράφου, η οποία θα μεταγραφεί 
νόμιμα με φροντίδα τους στο αρμόδιο Κτηματολογικό 
Γραφείο. Σε περίπτωση πλήρωσης της αίρεσης, οι δια−
μένοντες στα παραχωρηθέντα διαμερίσματα, θα υπο−
χρεούνται όπως, εντός προθεσμίας μηνός από τη λήξη 
της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας, αποχωρήσουν από 
αυτά, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αποζημίωση του 
Δημοσίου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της τελευ−
ταίας προθεσμίας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος τους 
αναγκαστική εκτέλεση με εκτελεστό τίτλο το προανα−
φερόμενο συμφωνητικό. 

Ειδικότερα και προκειμένου να συνταχθεί και υπο−
γραφεί η προαναφερόμενη συμβολαιογραφική πράξη, 
οι ενδιαφερόμενοι –κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης 
με την Υ.Α.Σ.− οφείλουν να προσκομίσουν, με ευθύνη και 
επιμέλειά τους, στους ορισθέντες από τον Συμβολαιο−
γραφικό Σύλλογο Αθηνών συμβολαιογράφους πιστοποιη−
τικά βαρών και μη διεκδικήσεων του αρμόδιου Υποθηκο−
φυλακείου, καθώς και φύλλο ελέγχου και κτηματολογικό 
απόσπασμα του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. 

Μετά την μεταγραφή της προαναφερόμενης συμβ/κής 
πράξης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, όπως άμεσα 
προσκομίσουν στην Υ.Α.Σ. αντίγραφο της προαναφερό−
μενης συμβ/κής πράξης, καθώς και πιστοποιητικό μετα−
γραφής από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

3. Χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων.
Τα «οριστικά παραχωρητήρια» με τα οποία θα μεταβι−

βαστεί η κυριότητα του ακινήτου θα χορηγηθούν στους 
δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης και με−
ταγραφής των συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης 
οριζοντίων ιδιοκτησιών των πέντε (5) συγκροτημάτων 
κατοικιών, με διαδικασία που θα οριστεί με σχετική 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 

Η παρούσα απόφαση μετά τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. 
και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θα πρέπει −με 
μέριμνα του Δήμου Δραπετσώνας− να τοιχοκολληθεί 
(αντίγραφο του Φ.Ε.Κ.) στο κατάστημα του Δημαρχείου 
του Δήμου Δραπετσώνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F
(3)

    Τροποποίηση των θέσεων εργασίας επένδυσης της 
επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΝΑ».

  Με την ΙΕ/63423/6586/Π02/4/00054/Ε/Ν. 3299/2004/
5−11−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, τροποποιείται η 
ΙΕ/1572/Π02/4/00054/Ε/Ν. 3299/2004/8−3−2006 απόφαση 
υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας − Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/218/Π02/4/00054/Ν. 3299/2004/16−1−2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας − Θράκης, επένδυσης της εταιρείας 
«ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΝΑ» που αφορά σε επέκταση−εκσυγ−
χρονισμό μονάδας παραγωγής μονάδας εκρηκτικών 
υλών, ύψους 109.753,44, και στην οποία εγκρίθηκε η 
μείωση των νέων θέσεων εργασίας από 1 σε 0 άτομα.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24−9−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

F
(4)

    Τροποποίηση των θέσεων εργασίας επένδυσης της 
επιχείρησης «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

  Με την ΙΕ/63434/6592/Π02/5/00084/Ε/Ν. 3299/2004/
5−11−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, τροποποιείται η 
ΙΕ/15116/4676/Π02/5/00084/Ε/Ν. 3299/2004/10−11−2008 από−
φαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, επένδυσης της εται−
ρείας «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά 
σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεια−
κής μονάδας Β΄ τάξης δυναμικότητας 28 δωματίων και 46 
κλινών, ύψους 460.812,00 €, και στην οποία εγκρίθηκε η 
μείωση των νέων θέσεων εργασίας από 3 σε 1 άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24−9−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

F
        Αριθμ. 10091 (5)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με 

την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερ−
ρών» σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του 
Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)» Νομού Σερρών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 252, 254 και 269 του N. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114/Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 
Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2) Την αριθ. 8063/30−10−2008 (Φ.Ε.Κ. 2317/Β/13−11−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ανάθεση αρμοδιοτή−
των σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τμημάτων και Γρα−
φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας.

3) Την αριθ. ΕΣ/27844/4−12−1992 (Φ.Ε.Κ. 733/τ.Β/18−12−1992)
απόφαση του Νομάρχη Σερρών με την οποία συστήθηκε 
στο Δήμο Σερρών του Ν. Σερρών Δημοτική Επιχείρηση 
με την επωνυμία « Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερ−
ρών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αριθ. 
2390+2389/17−3−1999 (Φ.Ε.Κ. 418/τ.Β/20−4−1999) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας και την αριθ. 1499/27−2−2004 (Φ.Ε.Κ. 575/τ.Β/
15−4−2004) όμοια,

4) Την αριθ. 915/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Σερρών που αφορά στη μετατροπή της 
ανωτέρω Επιχείρησης σε κοινωφελή επιχείρηση του 
άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο 
Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» και στην αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού έτους 2010, αντίστοιχα,

5) Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, αποφασί−
ζουμε:

1. Την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της 
Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δη−
μοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» σύμφωνα με το 
άρθρο 269 του Νόμου 3463/2006, προς τις προβλέψεις 
του άρθρου 254 του ίδιου νόμου και μετατροπή της 
σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».

2. Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
είναι: 

• Η αναβάθμιση της θεατρικής Παιδείας στις Σέρρες 
αλλά και στο Νομό Σερρών γενικότερα.

• Η συμμετοχή στην γενικότερη προσπάθεια για πο−
λιτιστική αποκέντρωση και δημιουργία αξιόλογων θε−
ατρικών σκηνών στην περιφέρεια ικανών να παράγουν 
πολιτιστικό προϊόν υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων.

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
της σε αυτά.

• Η δημιουργία θεατρικού πυρήνα που γύρω του θα 
αναπτυχθούν μια σειρά επιμέρους καλλιτεχνικές δρα−
στηριότητες.

• Η ανάπτυξη μιας σειράς παράλληλων δραστηριο−
τήτων – εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τη μουσική, 
την σκηνοθεσία, κ.τ.λ.

• Η οργάνωση μιας μόνιμης θεατρικής σκηνής στις 
Σέρρες, η οποία θα λειτουργεί όλο το χρόνο.

• Η ενίσχυση των ερασιτεχνικών θιάσων της ευρύτε−
ρης περιοχής (εκτός της οικονομικής).

• Η δημιουργία ερασιτεχνικής σκηνής. 
• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Διοίκηση της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη τα οποία μαζί με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά την ακόλουθη διάκριση: 

• τέσσερις (4) είναι δημοτικοί σύμβουλοι, ένας εκ των 
οποίων προέρχεται από τη μειοψηφία, 

• τέσσερις (4) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 
της επιχείρησης

• ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής. 
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Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και 
ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) ερ−
γαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση 
αυτών. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά ένας (1) ο 
αριθμός των αιρετών που μετέχουν στο συμβούλιο.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα συμπίπτει με 
τη θητεία της Δημοτικής Αρχής με παράταση τριμήνου 
από την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής. Το Δη−
μοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

4. Διάρκεια και έδρα της επιχείρησης. 
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια 

και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Σερρών και 
συγκεκριμένα το ΔΔ. Σερρών, έδρα του Δήμου.

5. Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: 
• Η χρηματοδότηση από προγραμματικές συμβάσεις 

με το Υπουργείο Πολιτισμού.
• Η χρηματοδότηση από το Δήμο Σερρών για τις 

δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπη−
ρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
Ν. 3463/2006.

• Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων

• Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από 
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και 
από φυσικά πρόσωπα.

Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους 
καταστατικούς σκοπούς. 

6. Κεφάλαιο επιχείρησης.
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσόν 

των 499.970,54 Ευρώ, το οποίο προέρχεται από το 
αρχικό κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημο−
τικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» ποσού 
44.020,54 € και αύξηση του αρχικού κεφαλαίου κατά 
455.950,00 €.

7. Διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης 
Η Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί 

πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, 
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρη−
σης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται 
στο Δήμο Σερρών. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Σερρών.

8. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής Επιχείρηση Δή−
μου Σερρών με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» καθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης 
του Δήμου Σερρών με την επωνυμία: «Δημοτικό Περι−
φερειακό Θέατρο Σερρών», εξομοιωμένη με καθολικό 
διάδοχο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών συνολικού ποσού 455.950,00 €, το οποίο θα 
καταβληθεί τμηματικά ως εξής: α) 25.200,00 Ευρώ το 
έτος 2010, β) 143.583,00 Ευρώ το έτος 2011, γ) 143.583,00 
Ευρώ το έτος 2012 και δ) 143.584,00 Ευρώ το έτος 2013. 
Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγρα−
φεί κατόπιν αναμορφώσεως, πίστωση ποσού 25.200,00 
Ευρώ στον ΚΑ 00.6737.006 του σκέλους των Εξόδων 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, ενώ για 
τα επόμενα χρόνια θα γίνει σχετική πρόβλεψη στους 
οικείους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 6 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ − ΤΑΣΙΚΑ      
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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*02019491412100008*

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)
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