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(1)
Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης
των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών
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κή περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλο−
γών και άλλων λεπτομερειών.

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης
των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών
κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προε−
κλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερεια−
κών εκλογών και άλλων λεπτομερειών. .....................
Έναρξη λειτουργίας των Επιχειρησιακών Διευθύνσε−
ων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονί−
κης, καθώς και του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης
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Τροποποίηση της αριθ. 200148/2833/6−8−2010 από−
φασης του ΥΠΕΚΑ με θέμα «ρυθμίσεις θήρας της
κυνηγετικής περιόδου 2010−2011». ..................................
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κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο
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επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
’Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.
3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών
κ΄ υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερεια−
κές και δημοτικές εκλογές».
2. Την ανάγκη καθορισμού των ωρών λειτουργίας και
του βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την
προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών, καθώς και άλλων λεπτομερειών, απαραιτήτων
για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας και το βαθμό έντα−
σης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών
κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των συνδυα−
σμών για την εκλογή τους στις δημοτικές και περιφερεια−
κές αρχές κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών
και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010 καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
1. Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλο−
γικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών για
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτρέπεται
μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρι−
κές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες:
α) Από 19.00 − 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέ−
ντρωση ημέρα.
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β) Από 11.00−13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προ−
γραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της
συγκέντρωσης.
2. Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο
συνθημάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση
μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις
(γ) και (δ) της προηγουμένης παραγράφου. Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.
3. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστά−
σεων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές,
καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από
τους συνδυασμούς σε χώρους που θα παραχωρηθούν
σ’ αυτούς από τους δήμους και τις κοινότητες, έστω και
αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
4. Απαγορεύεται απολύτως, η χρήση μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχη−
μάτα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα,
οίκους ευγηρίας ή σχολεία.
5. Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκατα−
στάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην
πηγή εκπομπής.
6. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση μεγαφωνικών εγκα−
ταστάσεων κάθε μορφής από εκλογικά κέντρα, γραφεία
και οχήματα των συνδυασμών κατά την παραμονή και
την ημέρα των εκλογών.
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.
3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄) η προεκλογική περίοδος των δημο−
τικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, για
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και συνεπώς
των διατάξεων της παρούσας, 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), αλλά μόνο για τους συνδυα−
σμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές
αρχές που παίρνουν μέρος στην επαναληπτική εκλογή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ6Α 1112048 ΕΞ 2010
(2)
Έναρξη λειτουργίας των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων
Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κα−
θώς και του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικών
Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. α) Του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 Αποκατάσταση

φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδια−
φυγής και άλλες διατάξεις (Α΄ 58).
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Π.Δ 85/2005
Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Α΄ 122).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το αριθμ. 953/18−8−2010 έγγραφο του Γραφείου του
Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως ημε−
ρομηνία έναρξης λειτουργίας των Επιχειρησιακών Διευ−
θύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
καθώς και του Δ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικών
Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 201984/3088
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 200148/2833/6−8−2010 απόφασης
του ΥΠΕΚΑ με θέμα «ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετι−
κής περιόδου 2010−2011».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα»
(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11),
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58
και 59) και της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−85) κοι−
νής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αριθ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31−12−96),
294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β/4−2−98) και 87578/703/6−
3−2007 (ΦΕΚ 581/Β/23−4−2007) κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/24−12−2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ
32/Α/13−3−83).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/29−11−74).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/26−5−99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα
σχετικές τροποποιήσεις της.
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8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98,
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10−9−92).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−
2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» καθώς
και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α).
14. Την αριθ. 52167/2009 απόφαση (ΦΕΚ 2514/Β/22−12−
2009) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού
ΠΕΚΑ στους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ.
15. Την αριθ. 23111/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συ−
γκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική
Γραμματεία Δασών».
16. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2010) Έρευνα – Μελέ−
τη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρ−
πενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους
πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας.
– Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί
των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων
ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς
ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύ−
χος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος
Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση
της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν
λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές
Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς
εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα − Μάιος 2010.
17.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής
Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας
κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη
διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών,
2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπα−
νίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων
ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από
τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατό−
τητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την
κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική
πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης
μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των
θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7)
τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου
συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τε−
χνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας
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μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επι−
στημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου
Ε. και Κιούση Δ.
18. Το από 5/8/2010 ενημερωτικό σημείωμα του τμή−
ματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και
Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:
α) Τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών»
(2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η
Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών Θεσσαλονίκης.
β) Τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών
γ) Τις προτάσεις της Κ.Σ.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν
με το αριθ.745/12−7−2010 έγγραφό της
δ) Τις προτάσεις της Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
ε) Τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, ANIMA, Ελλη−
νική Εταιρία Προστασία της Φύσης, Πανελλήνιο Δίκτυο
Οικολογικών Οργανώσεων και του Αρκτούρου
στ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονι−
κά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων
κ.α. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφε−
ρομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα
δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS καθώς και
του ΄΄key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/
EEC΄΄ του Απριλίου 2007.
ζ) Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα,
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο−
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
19. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την
προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση
C−167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθε−
σίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ.
20. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής
της υπόθεσης C−167/03.
22. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγι−
ών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές
υπηρεσίες.
23 Τη με αρ. πρωτ. 200148/2833/6−8−2010(ΦΕΚ1183/Β/6−
8−2010) απόφαση μας με θέμα «ρυθμίσεις θήρας της
κυνηγετικής περιόδου 2010−2011», αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε τις ημερομηνίες κυνηγίου της νησι−
ώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ως εξής:
α) Στoυς νομούς Λέσβου και Χίου επιτρέπεται το
κυνήγι της τις παρακάτω ημέρες 15.9.2010 (Τετάρτη),
και τις Κυριακές 19.9.2010, 26.9.2010, 3.10.2010, 10.10.2010,
17.10.2010, 24.10.2010, 31.10.2010, 7.11.2010, 14.11.2010.
β) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται το
κυνήγι της καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι−
όδου στις νήσους Σύρο και Μύκονο.
Β. Τροποποιούμε την παράγραφο Α.6. ως προς τον
επιτρεπόμενο αριθμό θηρευομένων ατόμων του αγρι−
ογούρουνου (Sus scrofa) από (2) δυο άτομα σε (3) τρία
άτομα στην περιοχή της Πελοποννήσου.
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Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 200148/2833 /6−8−2010
απόφασή μας (ΦΕΚ 1183/B/6−8−2010).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(4)
Τροποποίηση της 1/509/15.5.2009 απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρη−
ματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β/1076/4.6.2009).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. αποφ. 3/559/26.8.2010)
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου
78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167/1991).
2. Την απόφαση 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πω−
λήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(ΦΕΚ Β΄ 1076/4.6.2009).
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993
(ΦΕΚ Α΄ 137/1993).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98/2005), αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5α της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5α
Απαγόρευση μη καλυμμένων ανοικτών πωλήσεων
1. Απαγορεύονται οι μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις
μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματι−
στηρίου Αθηνών. Ως μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις
νοούνται οι πωλήσεις για τις οποίες ο πωλητής, πριν την
πώληση, δεν έχει προβεί σε συναλλαγές χρηματοδότη−
σης (δανεισμού) τίτλων προκειμένου να διασφαλίσει ότι
την ημέρα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης (Τ+3)
θα διαθέτει επαρκή διαθέσιμα μετοχών.
2. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν καταλαμβάνει
τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο
πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.»
Άρθρο 2
Ισχύς
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1/9/2010.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 31251/17814
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δήμου Γλυφάδας
Β΄ Αθηνών.
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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−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμ−
ματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει
την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών
αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».
3. Το με αριθμ. 13829/3.8.2010 έγγραφο του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά με το οποίο μας δια−
βιβάστηκαν η αριθμ. 28/28−7−2010 (Θέμα 1ο) πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου του, μαζί με την αρ. 194/2009
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας περί του
χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Γλυφάδας της
Β΄/Α, και το αρ. 1014/21/17−5712−4−2010 έγγραφο Τμήματος
Τροχαίας Ελληνικού, σύμφωνα με το οποίο συνηγορεί
για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον προαναφε−
ρόμενο χώρο, με την προϋπόθεση να μην επηρεάζεται
η κυκλοφορία των οχημάτων επί των οδών Σ. Βέμπου
και Παλμύρας και να τοποθετηθεί ειδική σήμανση για
την ενημέρωση των κατοίκων και διερχομένων οδηγών
για την λειτουργία αυτής.
4. Την υπ’ αρ. οικ. 15132/6400/19.4.2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής (ΦΕΚ 576 Β/6−
5−2010), αποφασίζουμε:
Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δήμου Γλυφά−
δας της Β΄ Αθηνών (Β7Α), σύμφωνα με τα παραπάνω,
ως εξής:
1. Οδό Παλαμηδίου − Ακροκορίνθου − Λ. Παπανδρέου,
κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο (ήδη υπάρχουσα
θέση).
2. Οδό Ζέπου από Σ. Βέμπου έως Παλμύρας, τους
μήνες Νοέμβριο έως Απρίλιο.
Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
F
Αριθμ. 20260/7086
(6)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ
της Κοινότητας Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 20
6/Α/8.10.97) με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού
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του αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απα−
σχολούνται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα νομικά
πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/Α/6−8−2004) με τις οποίες ορίζεται ότι για τις
ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχό−
ληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έρ−
γου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
234/Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δη−
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
4. Το αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−12/10645/11−8−2010 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου για τη στελέχωση των ΚΕΠ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, εξάμηνης (6) χρονικής διάρκειας για την στελέ−
χωση του ΚΕΠ της Κοινότητας Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων
λόγω της απουσίας του συνόλου των υπαλλήλων του
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με μακρο−
χρόνιες άδειες.
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
3. Επισημαίνουμε ότι, για την εγκρινόμενη με την πα−
ρούσα απόφαση σύμβαση ισχύουν ειδικοί όροι αυτοδί−
καιης λύσης.
Ειδικότερα:
α) Όταν επιστρέψει στο ΚΕΠ ο υπάλληλος ή ένας εκ
των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια.
β) Όταν πληρωθεί κενή θέση του κλάδου Διεκπε−
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από επιλαχόντα των
αριθ.7Κ/2006 ή 4Κ/2007 Προκηρύξεων.
γ) Όταν διοριστεί στο ΚΕΠ άτομο προστατευόμενων
κατηγοριών του Ν. 2643/1998 μετά από σχετική προκή−
ρυξη του ΟΑΕΔ.
Η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης θα γίνει σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 και
θα πραγματοποιηθεί από τον οικείο φορέα με βάση
την διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.
2190/94 (ΦΕΚ 28/Α) όπως ισχύουν. Είναι προφανές, ότι
η ανακοίνωση για τη σύναψη της σύμβασης αυτής, οι
πίνακες κατάταξης των υποψήφιων και οι ενστάσεις
που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται στον έλεγχο
νομιμότητας του ΑΣΕΠ.
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο απασχόλησής
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργίας
του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την περί−
οδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους λαμβά−
νουν μηνιαίες αποδοχές 880 € ενώ μετά τους 24 μήνες
οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.000 €.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη του φορέα 07.120 σε βάρος του ΚΑΕ 22.28 του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 25 Αυγούστου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
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Αριθμ. 20869
(7)
Λύση της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επω−
νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Δήμου
Νεάπολης» (ΔΕΠΕΔΗΝ).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 7 του άρθρου 269 όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 270 του N.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 /Α/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Tου άρθρου 284 του ΠΔ 410/95, περί διάλυσης των
δημοτικών επιχειρήσεων.
γ) Της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη−
τικές πράξεις».
2. Tην αριθ. 25027/1984 απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ.
244/Β/19.4.1984), περί καθορισμού αναγκαίων λεπτομε−
ρειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
205 έως 213 του Ν.1065/1980.
3. Tην αριθ. Οικ. 10819/16 εγκ/22.2.2007 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των
Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
4. Την αριθ. ΕΣ 39039/21.11.1996 (ΦΕΚ 1106/Β/1996) από−
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Θεσσαλονίκης
με την οποία συστάθηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση
δήμου Νεάπολης Νομού Θεσσαλονίκης με την επωνυμία:
«Δημοτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Πρό−
νοιας και Αθλητισμού» (ΔΕΥΠΠΑΝ), την αριθ. 18465/2008
(ΦΕΚ 1607/Β/2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί προσαρμογής
της «Δημοτικής Επιχείρησης Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
Πρόνοιας και Αθλητισμού Νεάπολης» (ΔΕΥΠΠΑΝ) σύμ−
φωνα με το άρθ. 270 παρ. 5 Ν. 3463/2006 και συστάσεως
της «Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Δήμου Νε−
άπολης» (ΔΕΠΕΔΗΝ) και τις αριθ. 3443/4.2.1999 (ΦΕΚ 173/
Β/1999), 11722/8.6.2000 (ΦΕΚ 794/Β/2000), 28514/25.10.2005
(ΦΕΚ 1624/Β/2005), 18465/28.7.2008 (ΦΕΚ 1607/Β2008) και
37742/08/15.5.2009 (ΦΕΚ 1209/Β/2009) αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με τις οποίες τροποποιήθηκε.
5. Την αριθ. 148/7.7.2010 απόφαση του δημοτικού συμ−
βουλίου Νεάπολης που αφορά την λύση της ανωτέρω
επιχείρησης.
6. Την αριθ. 8063/30.10.2008 (ΦΕΚ 2317/Β/13.11.2008)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβα−
ση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
αποφασίζουμε:
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Τη λύση της «Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος
Δήμου Νεάπολης» (ΔΕΠΕΔΗΝ).
Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης θα ακολουθήσει
η εκκαθάριση αυτής από εκκαθαριστές που ορίζονται
από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου
Νεάπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
Ι. ΤΟΛΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην υπ’ αριθμ. 50471/2577/2−8−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1202/6−8−2010 τ. Β΄ και αφορά σε
σύσταση προσωποπαγών θέσεων και μετάταξη μονίμων
υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου επιφέρονται οι
πιο κάτω διορθώσεις:
α) στη σελίδα 5 στήλη 1η και στίχο 6ο εκ των κάτω
από το λανθασμένο «...του κλάδου ΠΕ»
στο ορθό «...του κλάδου ΤΕ..»
β) στη σελίδα 5 στήλη 2η και στίχο 21ο εκ των άνω από
το λανθασμένο «...Μαλάιου» στο ορθό «Μαλάτου...»
γ) στην ίδια σελίδα και στήλη και στίχο 31ο εκ των άνω
από το λανθασμένο «...Ντάνος...» στο ορθό «..Ντάντο...»
δ) στην ίδια σελίδα και στήλη και στίχο 50ο εκ των
άνω από το λανθασμένο «...Διοικητικών Γραμματέων...»
στο ορθό «...Τεχνικών (Εργοδηγός)..»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(8)
Στην υπ’ αριθμ. Φ 120031/104613/09/19−7−2010 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκεντρ. και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1277/6−
8−2010 τ. Β΄ και αφορά σε Πολιτογράφηση ομογενούς
αλλοδαπής επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
στη σελίδα 17237 στήλη 2η και στίχο 10ο εκ των
άνω
από το λανθασμένο «...Φ1200031/...»
στο ορθό «...Φ120031/...».

(10)
Στην υπ’ αριθμ. 50325/2567/2−8−2010 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1202/6−8−2010 τ. Β΄ και αφορά σε σύστα−
ση προσωποπαγών θέσεων και μετάταξη υπαλλήλων
ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Περιφέρεια
Ηπείρου και επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
στη σελίδα 6 στήλη 2η και στίχο 9ο εκ των άνω από
το λανθασμένο «...του κλάδου ΔΓ»
στο ορθό «... του κλάδου ΔΕ..».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

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

30 €

-

Ƚ

¦

-

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Γ΄

50 €

¦

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
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.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02013580109100008*

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

