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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 98
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄/141).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση
και κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137),
β) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141), όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄/143) και 94/2012
(Α΄/149),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄/98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 113/2012 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του π.δ. 85/2012 (Α΄/141) καταργείται.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων βαρύνουν έως 31/12/2012 τους προϋπολογισμούς που
έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέ−
ρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά το μέρος που
αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες».
Άρθρο 2
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του π.δ. 85/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 88/2012 (Α΄/143), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, ορ−
γάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των και με τους φορείς που αυτό επόπτευε».
2. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
ως εξής:
«γ) από τις διευθύνσεις: αα) Ανάπτυξης Αθλητισμού
Ατόμων με Αναπηρία, η οποία συστάθηκε με το άρ−
θρο 3 π.δ. 77/1985 (Α΄/28), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1
περ. δ’ π.δ. 96/2010) και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση
Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο
50 παρ. 2 περ. ζ’ ν. 3918/2011, Α΄/31), ββ) «Άθλησης για
Όλους», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 ν. 2725/1999
(Α΄/121) και μεταφέρθηκε στο πρώην Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ’ π.δ.
96/2010) και γγ) Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής, η
οποία με το άρθρο 13 παρ. 3 (περ. ζ΄, η΄, θ΄) ν. 3370/2005
(Α΄/176), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.
2 ν. 3918/2011 (A΄/31), συστάθηκε και υπήχθη στη Γενική
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του
πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις, όπως αυτές έχουν διαμορ−
φωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφέρονται,
με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και το προσωπικό
τους και με τους φορείς που αυτές επόπτευαν, από το
πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπαγόμενες στη
Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:
«Το προσωπικό των διευθύνσεων Ανάπτυξης Αθλητι−
σμού Ατόμων με Αναπηρία, «Άθλησης για Όλους» και
Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής που μεταφέρεται
με τις οργανικές του θέσεις από το πρώην Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμμα−
τεία Αθλητισμού, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο
και στο πειθαρχικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας
αυτής».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 3 του π.δ. 85/2012, αντικαθίσταται, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής:
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«Στο Υπουργείο αυτό μεταφέρονται και οι πιστώσεις
του προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το μέρος που αφορούν
τις, μεταφερόμενες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπη−
ρία, «Άθληση για Όλους» και Υποστήριξης Άθλησης και
Διατροφής».
Άρθρο 3
Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 85/2012, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄/149), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μεταφέρθηκαν με τα π.δ. 184/2009 (Α΄/213), 189/2009
(Α΄/221), 50/2010 (Α΄/89) και 127/2010 (Α΄/214) στο πρώην
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομέ−
νων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του ν. 3922/2011, Α΄/35), το οποίο
συστάθηκε με το ν. 1753/1919 (άρθρο 3) και υπήχθη στο
ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011),
της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχη−
μάτων και Συμβάντων −ΕΛΥΔΝΑ, η οποία συστάθηκε με
το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4033/2011 (Α΄/264) και υπήχθη
στο ανωτέρω αυτό Υπουργείο, καθώς και της Γενικής
Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2
του π.δ. 96/2010, άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2010), όπως
έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με
τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους
και τους φορείς που επόπτευαν,».
Άρθρο 4
Το άρθρο 6 του π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Υπουργείο Τουρισμού
1. Ιδρύεται Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Του−
ρισμού συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν
στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη
συγχώνευσή του με το Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε
με το π.δ. 186/2009 (Α΄/213), με το σύνολο των αρμοδιο−
τήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’
αυτό κατά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευσή του και
όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρό−
ντος και με τους φορείς που αυτό επόπτευε.
2. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού η Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και
Τουριστικής Υποδομής (άρθρο 27 ν. 3342/2005, άρθρο
13 ν. 3878/2010) ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων,
οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ’ αυτήν
κατά την έκδοση του παρόντος και η εποπτεία των φο−
ρέων που αυτή επόπτευε, πλην: α) της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και
κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)
που συστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 220/2000
(Α΄/90), υπήχθη οργανικά στην πρώην Γενική Γραμματεία
Ολυμπιακής Αξιοποίησης (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3708/2008)
και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανά−
πτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) με το άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3878/2010,
η οποία μεταφέρεται ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδι−
οτήτων, θέσεων, προσωπικού και έργων που ανήκαν
σε αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος στη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και β) της
αρμοδιότητας αξιοποίησης της ολυμπιακής κληρονομιάς
του άρθρου 27 του ν. 3342/2005, η οποία μεταφέρεται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η μεταφερόμενη, κατά την παράγραφο 2 του παρό−
ντος άρθρου, Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουρι−
στικής Υποδομής μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία
Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Σε αυτήν: α)
υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυ−
ξης του Υπουργείου Τουρισμού με το σύνολο των αρμο−
διοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκει
σε αυτές, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του
παρόντος, καθώς και οι σε αυτήν υπαγόμενες Διευθύν−
σεις, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων
και προσωπικού που ανήκει σε αυτές, όπως είχαν δια−
μορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και β) μετα−
φέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού η αρμοδιότητα διαχείρισης
και συντονισμού των δράσεων που υλοποιούνται στο
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Οι
διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Πο−
λιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής εξακολουθούν να
ισχύουν για τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υπο−
δομών και Επενδύσεων κατά το μέρος που δεν είναι
αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος.
4. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας με τον
Υπουργό Οικονομικών επί της εταιρείας με την επω−
νυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ», σύμφωνα με
το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού
(Β΄/2779/2.12.2011).
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουρ−
γός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο
Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού.
6. Έως ότου συγκροτηθεί υπηρεσιακό συμβούλιο και
πειθαρχικό συμβούλιο, το προσωπικό του συνιστώμενου
Υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών που υπάγο−
νται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά
συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία
υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Τουρι−
σμού βαρύνουν έως 31/12/2012 τον προϋπολογισμό που
έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο
Υπουργείο Τουρισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις
υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες».
Άρθρο 5
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
π.δ. 85/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επανιδρύεται το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,
το οποίο συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν
στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης, με το σύ−
νολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπι−
κού, καθώς και με τους φορείς που αυτό επόπτευε πριν
τη μετατροπή του σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
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− Θράκης (άρθρο 3 π.δ. 185/2009, Α΄/213), η οποία και κα−
ταργείται, ήτοι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
(ν. 2687/1999, Α΄/39), τη HELEXPO Α.Ε. (ν. 2687/1999, Α΄/39),
την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ν. 3489/2006,
Α΄/205, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4072/2012, Α΄/86),
την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
(Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε) (ν. 2651/1998, Α΄/248, όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 2937/2001, Α΄/169), την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (ν. 2651/1998,
Α΄/248, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2937/2001, Α΄/169),
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και
Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφι−
κής Κληρονομιάς − Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π.−Ε.ΚΕ.
Χ.ΧΑ.Κ) (ν. 2466/1997, Α΄/30, όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3489/2006, Α΄/205) και το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορεί−
τικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.) (ν. 1198/1981, Α΄/238)».
Άρθρο 6
1. Στο άρθρο 8 του π.δ. 85/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 3 ως εξής:
«3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μεταφέρονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως
σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων
και προσωπικού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τη δη−
μοσίευση του παρόντος και με τους οργανισμούς και
φορείς που εποπτεύουν:
α) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990,
Α΄/143),
β) Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας σε
επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 π.δ. 398/1990,
Α΄/159, άρθρο 247 παρ. 2 ν. 4072/2012, Α΄/86),
γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περιπτ. β’
ν. 3614/2007, Α΄/267),
δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Αλιείας» (άρθρο 5 παρ. 7 περιπτ. ε’
ν. 3614/2007, Α΄/267),
ε) Το Συμβούλιο Αλιείας (άρθρο 5 β.δ. 152/1969,
Α΄/43),
στ) Ο Σταθμός Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων Αερο−
δρομίου Αθηνών (άρθρο 206 ν. 4072/2012, Α΄/86).
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
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νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η
αρμοδιότητα της εποπτείας του Ταμείου Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 ν. 3889/2010, Α΄/182)
κατά το μέρος που ανήκε στο τελευταίο.
Το προσωπικό των υπηρεσιών, οργάνων και φορέων
της παρούσας παραγράφου υπάγεται στα υπηρεσιακά
και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός
αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα
των υπηρεσιών και φορέων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου, ως αρμόδιος νοείται εφεξής ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων
της παρούσας παραγράφου βαρύνουν ως 31/12/2012 τον
προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το
μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες
και φορείς της παρούσας παραγράφου».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 του π.δ. 85/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο
2 του π.δ. 94/2012 (Α΄/149) καταργείται.
Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις
περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Λευκάδα, 9 Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

4138

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

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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