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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 40802/37633 (1)

Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΑΝΑΠΤΥΞΙ−
ΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010)» Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238 και 280 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του Ν. 3463/ 
2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 20676/1998(ΦΕΚ/Β/915/1998) απόφαση 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής, περί σύστασης νπδδ με όνο−
μα: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
24649/1992(ΦΕΚ/Β/312/1993) απόφαση του Νομάρχη Δυτ. 
Αττικής και τις υπ’ αριθμ. 55159+53993/2000/2001(ΦΕΚ/
Β/485/2001) και οικ. 56851/2002(ΦΕΚ/Β/1516/2002) αποφά−
σεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 17/2011 απόφαση Διοικητικού Συμ−
βουλίου του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», περί τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
η οποία έχει ληφθεί με πλειοψηφία των τριών πέμπτων 
(3/5) του συνόλου των μελών.

7. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας, υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 20676/1998 απόφαση 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής, ως προς το άρθρο (3) ΕΣΟΔΑ, 
εδάφιο (α) ως εξής:

3. ΕΣΟΔΑ
α) Από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των Δήμων−με−

λών με το ποσό του 0,8% των τακτικών τους εσόδων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης θα προκληθεί 

δαπάνη, ποσού 1.107.539,79€ σε βάρος των προϋπολο−
γισμών των Δήμων−μελών του συνδέσμου οικονομικού 
έτους 2012 και εφεξής. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει 
εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 061 των προϋπολογισμών 
των Δήμων−μελών του συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 20676/1998 απόφαση 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
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      Αριθμ. 41667/38495 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010)» Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238, 280, 283 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 15298(ΦΕΚ/Β/418/1986) απόφαση Νο−
μάρχη Πειραιά, περί σύστασης νπδδ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ», 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
35245/1992(ΦΕΚ/Β/753/1992) απόφαση Νομάρχη Πειραιά 
και την υπ’ αριθμ. 36277(ΦΕΚ/Β΄/521/1995) απόφαση Περ/
κού Δ/ντή Πειραιά.

6. Την υπ’ αριθμ. 21/2011 απόφαση διοικητικού συμβου−
λίου του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΟΙ−
ΖΗΝΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ».

7. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 15298/1992 απόφαση Νο−
μάρχη Πειραιά, ως προς το όνομα, τα μέλη − Δήμοι, όπως 
προκύπτει κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 3852/2010 
και ως προς την έδρα του Συνδέσμου ως εξής:

1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
όνομα: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙ−
ΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ» και εν συντομία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ», με έδρα το Γαλατά Δήμου 
Τροιζηνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 15298/1992 
απόφαση Νομάρχη Πειραιά.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

      Αριθμ. 19545/119469 (3)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 60 ημερών κίνη−

σης εκτός έδρας, κατά 20μέρες για τους γεωτεχνι−
κούς και Μηχανικούς της Δ/νσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3833/2010 «Προστασία 

της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999, άρθρο 2 παρ. 3 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/
Α΄).

3. Το Ν. 2783/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια 
διοίκηση κ.λπ. και ιδιαίτερα το άρθρο 25 παρ. 6 όπου 
ορίζεται ότι αντί των κοινών υπουργικών αποφάσεων 
της παραγράφου 3, άρθρου 2 του Ν.2685/1999 εκδίδεται 
αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα 
της Οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους 
που υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ και β΄.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν.2503/97 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄)», σύμφωνα με τις οποί−
ες, προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται 
αναγραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός 
ότι η προκαλούμενη, από την απόφαση αυτή, δαπάνη 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη 
εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον οποίο συμπερι−
λαμβάνονται οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Περι−
φερειακών Ενοτήτων, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επα−
νακαθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις.

7. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 2235/14395/4−3−2011 απόφασή μας με 
την οποία καθορίσαμε το ανώτατο όριο των επιτρεπό−
μενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 500/Β΄/1−4−2011).

9. Την εισήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
το υπ’ αριθμ. 83086/2774/3−10−2011 έγγραφο.

10. Το γεγονός ότι οι γεωτεχνικοί και Μηχανικοί της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν εξαντλήσει το ανώτατο 
όριο των εξήντα (60) εκτός έδρας ημερών, ενώ καλού−
νται να μετακινηθούν για τη συνέχιση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και ελέγχων των μεταποιητικών επιχει−
ρήσεων, την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας 
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση 
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των προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, την λειτουργία των σφαγείων, την 
διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, τοπογραφικών εργασιών 
και εργασιών αναδασμών, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τον αριθμό μετακίνησης εκτός έδρας πέ−
ραν αυτών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2235/14395/
4−3−2011 απόφασή μας, κατά είκοσι (20) ημέρες για 
ογδόντα έξι υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Γεωπόνων καθώς 
και για δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μη−
χανικών, που θα μετακινηθούν εκτός έδρας για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 10 του σκεπτικού 
της παρούσας απόφασης.

Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη πενήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(51.500,00€), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0711 του προ−
ϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 7 Νοεμβρίου 2011 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
    (4) 

 Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε. ΣΑΜΠΑ−
ΝΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΛΗΜΑ Α.Ε.» ή «ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑ−
ΝΗ Α.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθμ. 94797/2294/Π06/5/000124/Ε/5.12.2011/ 
Ν.3299/04 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά−
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν.3299/2004, του άρθρου 16 του Ν.3908/2011, 
του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 18 παρ. 
6 του Ν. 4013/2011, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε. ΣΑΜΠΑΝΗ Α.Ε. με δ.τ. 
ΚΛΗΜΑ Α.Ε.» ή «ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑΝΗ Α.Ε.», που αναφέρεται 
στην επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση οινοποιητικής 
μονάδας, στη θέση «Ριτσώνα», ΔΕ Αυλίδος, ΠΕ Εύβοιας, 
με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(1.492.899.80€).

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (746.449.90 €). 
που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (746.449.90 €). 

που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

δ) Πιστοποιείται η απασχόληση 9,5 ατόμων/(ΕΜΕ).
ε) Ορίζουμε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−

δυσης την 01−10−2011.
η) Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 

του Ν.3299/04 (παρ. 1δ του άρθρου 16 του Ν.3908/2011).
Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−

ταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 
επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαρά−
ντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (746.449.90 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

F    (5) 
 Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

  Με την υπ’ αριθμ. φ6/14693/09−08−2011 κοινή απόφαση 
των Διοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 και 
του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν.1199/81, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.1288/82, και κατόπιν της 
θετικής γνωμοδότησης της αρ. 3ης/03−03−2011 (θέμα 
3ο) συνεδρίασης του Υ.Σ. και της σύμφωνης γνώμης 
της αρ. 19ης/01−06−2011 (θέμα 2ο) συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», και της θετικής γνωμοδό−
τησης της αρ. 11ης/20−07−2011 (θέμα 7ο) συνεδρίασης 
του Υ.Σ. του Γ.Ν. Καρδίτσας, μετατάσσεται η ΑΡΓΥΡΗ 
ΕΥΔΟΚΙΑ του Λάζαρου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου TE 
Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», σε συνιστώ−
μενη προσωρινή, αντίστοιχου βαθμού και κλάδου, θέση 
του Γ.Ν. Καρδίτσας.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης: 5253/19−09−2011).

  Οι Διοικητές
 2ης Υγ. Περιφέρειας 5ης Υγ. Περιφέρειας
 Πειραιώς & Αιγαιου Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

F
(6)     

   Στην υπ’ αριθμ. 7999/14−10−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας – Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2451/2−11−2011 (τ.Β΄), και αφορά στην «Απόκτηση Ελληνι−
κής Ιθαγένειας από τον ΖΟΓΓΟΛΙ ΘΕΟΔΩΡΗ (ZOGOLLI 
THEODORIS) του ΚΩΣΤΑ, ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που 
έχει φοιτήσει στην Ελλάδα, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: ΖΟΓΓΟΛΙ
στο σωστό: ΖΟΓΚΟΛΛΙ
καθώς και στο επώνυμο των γονέων:
το εσφαλμένο: ΖΟΓΓΟΛΙ
στο σωστό: ΖΟΓΚΟΛΛΙ.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας − Θράκης)  



41984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028651912110004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε.. − − 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. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. . 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές 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 έκπτωση.
•   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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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