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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/70006/0023Α
(1)
Διαγραφή από το Δημόσιο Χρέος τίτλων του Ελληνι−
κού Δημοσίου λόγω δωρεάς από το μη κερδοσκο−
πικό οργανισμό ’’Greece Debt Free"».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/1994), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/1995),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990), όπως ισχύουν.
5. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15.03.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).
6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998) όπως ισχύει.

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση
της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση
νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού
Δημοσίου» (ΦΕΚ 682 Β/2012).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
11. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/2012).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9.7.2012 «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).
13. Την από 22/05/2013 επιστολή του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού "Greece Debt Free (GDF)" σχετικά με την
πρόθεση δωρεάς τίτλων στο Ελληνικό δημόσιο.
14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
15. Την αριθ. Δ11 1100362 ΕΞ 2013/ 20−06−2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών για την αποδοχή δωρεάς
προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 1616 Β/2013), αποφα−
σίζουμε:
1. Την αποδοχή με σκοπό τη διαγραφή από το ύψος
του Δημοσίου Χρέους των τίτλων του Ελληνικού Δημο−
σίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.000.000,00 ευρώ,
που προέρχονται από δωρεά της αμερικανικής μη κερ−
δοσκοπικής εταιρείας «Greece Debt Free» (GDF), σύμ−
φωνα με την Δ11 1100362 ΕΞ 2013/ 20−06−2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1616 Β/2013).
2. Ημερομηνία Διακανονισμού της συναλλαγής ορίζε−
ται η Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013.
3. Η λογιζόμενη αξία διακανονισμού (market value) των
προσφερόμενων τίτλων, με βάση τις τιμές κλεισίματος
στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ)
την 13/09/2013, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
€ 847.000,00.

33558

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Το συνολικό ποσό δεδουλευμένων τόκων των προ−
σφερόμενων τίτλων, για την τοκοφόρο περίοδο από την
24/02/2013 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 17/09/2013
(μη συμπεριλαμβανομένης), ανέρχεται σε € 22.465,76.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλει κανένα τί−
μημα για το σύνολο των προσφερόμενων τίτλων, τόσο

για την εξόφληση του κεφαλαίου όσο και για τους δε−
δουλευμένους τόκους.
6. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ο κωδικός
ISIN των ομολόγων, η ονομαστική αξία, η τιμή κλεισί−
ματος στην ΗΔΑΤ στις 13/09/2013, η λογιζόμενη αξία
διακανονισμού και οι δεδουλευμένοι τόκοι:

Προσφερόμενοι
Προς Δωρεά
Τίτλοι

(1) Ονομαστική
Αξία
Προσφερόμενων
Τίτλων (σε ΕΥΡΩ)

(2) Αποτίμηση εκ−
φρασμένη ως πο−
σοστό (%) επί της
Ονομαστικής Αξίας
των Προσφερόμε−
νων Τίτλων, κλείσι−
μο ΗΔΑΤ 13/09/2013

[(3)+(1)x(2)] Λο−
γιζόμενη Αξίας
Διακανονισμού των
Προσφερόμενων
Τίτλων (σε ΕΥΡΩ)

(4) Δεδουλευ−
μένοι Τόκοι (σε
ΕΥΡΩ) (24/2/2013−
18/09/2013)

[(3)+(4)] Συνολικό
ποσό Λογιζόμε−
νης Αξίας Δια−
κανονισμού και
Δεδουλευμένων
Τόκων (σε ΕΥΡΩ)

GR0138013793

2.000.000,00 €

42,35%

847.000,00 €

22.465,76 €

869.465,76 €

7. Η παράδοση των τίτλων στο Ελληνικό Δημόσιο θα
λάβει χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, από την τρά−
πεζα θεματοφύλακα του δωρητή. Κατά την ανωτέρω
ημερομηνία η οποία αποτελεί και την ημερομηνία εκ−
καθάρισης της συναλλαγής, οι τίτλοι συνολικής αξίας €
2.000.000,00 θα ακυρωθούν από τον λογαριασμό τίτλων
του Ελληνικού Δημοσίου (φορέας 9003) και θα μειωθεί
ισόποσα το ύψος του Δημόσιου Χρέους.
8. Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έσοδα
και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2013 θα γίνουν οι ακόλουθες λογιστικές εγγραφές:
α. Ποσό € 869.465,76, το οποίο αποτελεί τη συνολική
αποτίμηση της δωρεάς με τιμές ΗΔΑΤ 13 Σεπτεμβρίου
2013, θα εμφανισθεί στα έσοδα του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2013 με ΚΑΕ 3811 «Έσοδα από
κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου για ειδικό
σκοπό».
β. Συνολικό ποσό € 869.465,76 θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού του οικο−
νομικού έτους 2013 ως ακολούθως:
ΚΑΕ 6219 «προαγορά χρεολυσίων ομολόγων εσωτε−
ρικού» ποσό € 847.000,00 και
ΚΑΕ 6111 «τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού»
ποσό € 22.465,76.
Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκ−
δοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δι−
καιολογητικά την παρούσα απόφαση και το έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαγραφή δημοσίου
χρέους συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.000.000,00.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ4α/85912
(2)
Μετατροπή θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«ΣΩΤΗΡΙΑ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ
143/Α/1983) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) «Βελτί−
ωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Τ.Α/2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) και το
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
6. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β
2105/9−7−2012).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65/τ. Α/1992)
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουρ−
γικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων.
8. Το υπ’ αριθμ. 10004/4−4−2013 έγγραφο της Διοίκησης
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της 27ης/11−7−2013 Συνε−
δρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.
10. Την υπ' αριθμ 1823/23−4−2013 Απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από
τον Υπουργό Υγείας, αποφασίζουμε:
Μία (1) θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Πνευ−
μονολογίας − Φυματιολογίας που έχει συσταθεί με την
Υ4α/13831/2008 (ΦΕΚ 926/Β/2008) Κοινή Υπουργική Από−
φαση στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ», μετατρέπεται με την
παρούσα απόφαση σε μία (1) θέση ειδικευόμενου Ιατρού
ειδικότητας Ενδοκρινολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.
Η παραπάνω θέση θα μετατραπεί όταν τοποθετηθούν
για ειδίκευση στην ειδικότητα Πνευμονολογίας − Φυμα−
τιολογίας και οι γιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην
αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για λήψη ειδικότητας,
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/75 (ΦΕΚ
172/Α/1975).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. Y10δ/οικ. 85945
(3)
Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στα
ενιαία Ν.Π.Δ.Δ. του Ν.4052/2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.123/75 (ΦΕΚ 172/Α'/20−8−75)
2. Το Ν.4182/13 (ΦΕΚ.185 τ.Α΄), άρθρο 98.
3. Την αρ. Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232/τ.Β΄/98) Υπουργική
Κανονιστική Απόφαση όπως συμπληρώθηκε και τροπο−
ποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις.
4. Την αρ. ΔΥ3α/οικ.1143/95 (ΦΕΚ 951/τ.Β΄/95) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «εξαίρεση διοικητικών πράξεων και
εγγράφων από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η τοποθέτηση των ιατρών που έχουν υποβάλει αιτή−
σεις για ειδίκευση, μέχρι 31−12−2012, στις σειρές προτε−
ραιότητας των πρώην διασυνδεόμενων νοσοκομείων,
τα οποία από 1−1−2013 αποτελούν ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., θα
γίνεται ως ακολούθως:
Στις περιπτώσεις κένωσης θέσης για ειδίκευση στη
νοσοκομειακή μονάδα του ενιαίου νομικού προσώπου
που η αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας έχει εξαντληθεί
ή κανείς από τους αναμένοντες ιατρούς δεν πληροί τις
προϋποθέσεις τοποθέτησης, καλούνται από την Δ/νση
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας οι
αναμένοντες ιατροί από την σειρά προτεραιότητας και
σύμφωνα με αυτήν, της άλλης νοσοκομειακής μονάδας
του ενιαίου νομικού προσώπου.
Η πρόσκληση αποστέλλεται από την αρμόδια Περιφέ−
ρεια ταχυδρομικά, στην διεύθυνση κατοικίας την οποία
έχει δηλώσει ο γιατρός στην αίτησή του, με συστημένη
επιστολή επί αποδείξει. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή της ο ιατρός υποχρεούται να
υποβάλει στην Περιφέρεια Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής
ή μη της θέσης. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση με
την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καθώς
και εάν ο ιατρός είναι αγνώστου διαμονής, η πρόσκληση
αναρτάται αμελλητί στο κατάστημα της υπηρεσίας και
συντάσσεται πρωτόκολλο.
Μετά την παρέλευση (5) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία ανάρτησης και εφόσον ο διοριζόμενος
δεν προσέλθει για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλω−
σης, τεκμαίρεται αμαχητί η γνώση της πρόσκλησης και
η μη αποδοχή της θέσης.
Α. Εάν η νοσοκομειακή μονάδα στην οποία κενώθηκε
θέση είναι αναγνωρισμένη να χορηγεί πλήρη άσκηση
στην ειδικότητα και η νοσοκομειακή μονάδα από τη
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σειρά προτεραιότητας της οποίας καλούνται οι ιατροί
για τοποθέτηση, χορηγεί μειωμένη άσκηση, οι ιατροί
τοποθετούνται για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό που
απαιτείται για την ειδικότητα τους και μέχρι το χρόνο
που παρείχε άσκηση αυτή. Στην περίπτωση που εκ−
κρεμεί αίτηση του ιατρού για συνέχιση της ειδίκευσής
του στη νοσοκομειακή μονάδα που χορηγεί την πλήρη
άσκηση, αυτή παραμένει σε ισχύ.
Β. Εάν η νοσοκομειακή μονάδα στην οποία κενώθηκε
θέση είναι αναγνωρισμένη να χορηγεί μειωμένη άσκηση
στην ειδικότητα και η νοσοκομειακή μονάδα από τη
σειρά προτεραιότητας της οποίας καλούνται οι ιατροί
για τοποθέτηση, χορηγεί πλήρη άσκηση, οι ιατροί το−
ποθετούνται για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό που
απαιτείται για την ειδικότητα τους (αφαιρουμένου του
χρόνου τυχούσας προϋπηρεσίας) και για όσο χρόνο
παρείχε άσκηση η νοσοκομειακή μονάδα στην οποία
κενώθηκε η θέση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν
ασκηθεί για το διάστημα αυτό, ούτε έχει ξεκινήσει διαδι−
κασία διορισμού τους σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα που
χορηγεί ίσου χρόνου μερική ειδίκευση. Στην περίπτωση
αυτή παραμένει στη σειρά προτεραιότητας η αίτησή
τους για άσκηση στην ειδικότητα.
Γ. Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την
τοποθέτηση των ιατρών που έχουν υποβάλει αιτήσεις
για ειδίκευση στις σειρές προτεραιότητας νοσοκομει−
ακών μονάδων που είναι αναγνωρισμένες να χορηγούν
διάφορο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα.
Δ. Εάν στο ενιαίο νομικό πρόσωπο υπάρχουν περισσό−
τερες των δύο νοσοκομειακές μονάδες που χορηγούν
την ίδια ειδικότητα, κενωθεί θέση σε μία από αυτές και
κανείς από τους αναμένοντες ιατρούς δεν πληροί τις
προϋποθέσεις τοποθέτησης, τοποθετείται ιατρός από
τις άλλες σειρές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προη−
γούμενες παραγράφους και σειρά προτεραιότητας σύμ−
φωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους.
Στην περίπτωση κένωσης θέσης όταν κανείς από τις
σειρές προτεραιότητας των νοσοκομειακών μονάδων
του ενιαίου νομικού προσώπου δεν πληροί τις προϋ−
ποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεχθεί την θέση τότε
ξεκινά διαδικασία τοποθέτησης ιατρού που έχει υποβά−
λει αίτηση για ειδίκευση στο ενιαίο νομικό πρόσωπο, ο
οποίος θα τοποθετηθεί για όσο χρόνο απαιτείται για
την ειδικότητά του και για όσο χρόνο παρέχει άσκηση
το ενιαίο νομικό πρόσωπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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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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