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   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 132548/48385/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 1/12/2010 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ−ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ον. πατρός 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 25−9−1971 στην Τουρκία, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 131594/44511/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 21/2/2008 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΓΙΑΦΦΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 6−3−
1963 στην Τουρκία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 127475/38776/4−1−2012 απόφαση της Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 7−9−2007 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 
25−10−1956 στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 366568, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 127475/38777/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 7−9−2007 αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 27−3−1968 
στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 396569, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 126568/43724/4−1−2012 απόφαση της Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 28/9/2009 αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΚΙΛΕΣΗ ΔΩΡΑ ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚΗ, γεν. 6/11/1964 
στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 229623, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ. 124036/39090/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι−
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 
3838/2010, γίνεται δεκτή η από 8/4/2008 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΛΑΠΠΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 12/11/1973 
στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 436299, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 129926/41748/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 21/6/2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΡΟΛΑΝΤ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 
28/3/1965 στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 316563, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 129787/28990/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 17/9/2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ον. πατρός ΚΛΕΑΡΧΟΣ, 
γεν. 5/10/1983 στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτί−
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 345831, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 128655/35418/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 4/11/2009 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΝΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 18/8/1981 
στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 208070, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 126608/42239/4−1−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του Ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 18/10/2007 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 
7/5/1975 στην Αλβανία, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 389245, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F

    Αριθμ. Υ1/Γ.Π οικ. 236 (2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.47815/2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Εθνικής Νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/
ΕΚ “για παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευ−
άσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας”» (ΦΕΚ 1478/Β/
28−7−08).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 1, παράγραφοι 1, 2 και 3, και το άρθρο 3 του 

Ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου», 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 
(Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 14, παράγραφος 4 και τo άρθρο 2, παρά−
γραφοι 1 και 2 του Ν. 1316/1983 (Α΄ 3) «Ιδρυση, Οργάνωση 
και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις δι−
ατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1965/1991 (Α΄ 146) «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων 
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και άλλες 
διατάξεις» καθώς και του Ν. 2519/1997 (Α΄ 165) «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ 
Α΄60) «Κύρωση της Συνθήκης Κρατών μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης.

5. Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός 
των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄197).

6. Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄176) «Οργάνωση και λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31) «Διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

8. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».

9. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221).
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10. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄243)

11. Την Οδηγία 2006/141/ΕΚ «για παρασκευάσματα για 
βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» 
(της 22ης Δεκεμβρίου 2006 − ΕΕ L 401/1)

12. Την υπ’ αριθμ. Υ 1/Γ.Π.47815/2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ «για παρασκευάσμα−
τα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας»» (ΦΕΚ 1478 Β΄/28−7−2008).

13. Την υπ’ αριθμ. 48975/6−7−2011 πρόταση του ΕΟΦ.
14. Την υπ’ αριθμ. 12/VI/2011 γνωμοδότηση της Επιτρο−

πής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 2590/Β/7−11−2011)
15. Το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. 48975/6−7−2011 πρό−

ταση του ΕΟΦ δεν μπορεί να γίνει δεκτή σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 12/VI/2011 γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 2590/Β/7−11 −2011).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π 47815/07/2008 κοινή υπουργική από−
φαση «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς της 
διατάξεις της Οδηγίας ΟΔ/2006/141/ΕΚ «για τα παρα−
σκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ 1478/Β/28−7−08).

Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ. Υ 1/

Γ.Π.47815/2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμό−
νιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής «για τα παρασκευ−
άσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρε−
φικής ηλικίας» (Β΄ 1478) καταργείται.

Άρθρο 3
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    (3) 
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικους αλ−

λοδαπούς που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοίτηση 
σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα.

  1. Με την Φ.760/2011/0003567/13−12−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολι−
τική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρ−
θρου, γίνεται αποδεκτή η από 11−01−2011 αίτηση του 
ΒΕΝΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31−05−1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας,λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
15/06/2004, σύμφωνα με την αριθ. 13260/48 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.864/2011/0005060/13−12−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως 
το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική 
Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και 
νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 
του ιδίου άρθρου, γίνεται αποδεκτή η από 21−03−2011 
αίτηση της ΟΙΚΟΝΟΜΗ ΜΑΙΛΙΝΤΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16−05−1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2007, σύμφω−
να με την αριθ. 12679/51 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 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.

. . .

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 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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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