Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.11.23 09:18:14
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

39063

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2660
9 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21816
Συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εταιρείας «Ψηφια−
κές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας Α.Ε.».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 62 και 65 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180
Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 69 έως και 78 Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37
Α’) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,
γ) του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’) «Κίνητρα ανάπτυξη
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση
φορολογία και άλλες διατάξεις»,
δ) του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α’) «Διάσπαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Τον από 28−08−2011 Ισολογισμό Μετασχηματισμού
της «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.»
3. Την από 27−10−2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΨΗΦΙ−
ΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.» περί
εγκρίσεως του ισολογισμού μετασχηματισμού της.
4. Την Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «Συνεργαζόμε−
νοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών», για τη
διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων της «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τον ισολο−
γισμό μετασχηματισμού της 28ης Αυγούστου 2011, η
οποία εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την
αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21522/04−11−2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ−ΞΚΚ)
απόφαση «Έγκριση της έκθεσης απογραφής της εται−

ρείας “ΨΗΦΕΝ Α.Ε.” από την ‘Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.’».
5. Την υπ’ αριθμ. 2667/8−7−2011 (ΦΕΚ Β’ 1603) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/12995/1−7−2011 (ΦΕΚ Β’ 1587)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Συγχωνεύεται δια απορροφήσεως η Ανώνυμη Εταιρεία
με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με δια−
κριτικό τίτλο «ΨΗΦΕΝ ΑΕ» (Αρ.ΜΑΕ: 65616/01/Β/08/145,
Α.Φ.Μ.: 998158280, ΦΑΕ Αθηνών), με την εταιρεία «Κοινω−
νία της Πληροφορίας Α.Ε. (Αρ.ΜΑΕ: 48886/01/278, Α.Φ.Μ.:
999983307, ΦΑΕ Αθηνών).
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Απορροφώσα Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚτΠ Α.Ε.» (Αρ.ΜΑΕ.:
48886/01/278, Α.Φ.Μ.: 999983307, ΦΑΕ Αθηνών), που
εδρεύει στον Δήμο Υμηττού, αποκαλούμενη εφεξής
στο παρόν, για λόγους συντομίας, «Απορροφώσα Εται−
ρεία».
2. Απορροφώμενη Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙ−
ΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.» (Αρ.ΜΑΕ.: 65616/01/
Β/08/145, Α.Φ.Μ.: 998158280, ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει
στον Δήμο Αθηναίων, αποκαλούμενη εφεξής στο παρόν,
για λόγους συντομίας, «Απορροφώμενη Εταιρεία».
II. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ − ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρί−
ων ευρώ (20.000.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες
χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό
ευρώ (100 €) εκάστη, μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗ−
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ΜΟΣΙΟ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/
οικ.20548/17−10−2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2493
Β΄, ΑΔΑ: 45ΒΝΧ−ΝΒΡ) «Τροποποίηση του Καταστατικού
της Α.Ε. “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” και εκ νέου
κωδικοποίησή του».
β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εται−
ρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δύο εκατομμυ−
ρίων ευρώ (2.000.000 €), όπως αποτυπώνεται στον από
28.08.2011 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της, ο οποίος
υπεγράφη από το Δ.Σ. αυτής και ελέγχθηκε από την
εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκω−
τών Ελεγκτών, η σχετική Έκθεση της οποίας εγκρίθηκε
από την από 27/10/2011 Γενική Συνέλευση της απορ−
ροφώμενης, και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000)
μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) εκάστη,
που ανήκουν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, και οι οποίες θα
παραδοθούν στην απορροφώσα εταιρεία.
γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρεί−
ας αυξάνεται συνολικά, συνεπεία της συγχώνευσης δι`
απορρόφησης της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατά το
ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €), που
αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφώμενης Εταιρείας.
III. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ − ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Επειδή το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, κατά τα ανωτέρω,
είναι ο μοναδικός μέτοχος, με ποσοστό 100% των μετο−
χών όλων των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν συντρέ−
χει λόγος ανταλλαγής των μετοχών, ούτε υπολογισμός
χρηματικού ποσού μετρητών, το οποίο άλλωστε δεν
καταβλήθηκε.
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενο−
χικά και εμπράγματα, της εταιρείας που απορροφάται,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, και χωρίς την τήρηση
οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, με την ολοκλήρωση
της συγχώνευσης τους, στην Απορροφώσα Εταιρεία,
ακόμη και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς στην πα−
ρούσα.
2. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της
Απορροφούμενης Εταιρείας, στα οποία συμπεριλαμβά−
νονται και τα ακίνητα, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε
διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Επίσης,
δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης
ακινήτων. Προκειμένου περί οχημάτων, δεν απαιτείται
η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο
όνομα της Απορροφώσας Εταιρείας.
3. Το Καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
ακινήτων, της Απορροφώμενης Εταιρείας, κάθε σχετική
πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβί−
βαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγ−
ματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα
εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
συγχωνευόμενων εταιρειών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο
τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη
που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση
του Καταστατικού των συγχωνευόμενων και η δημοσί−
ευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε
φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργα−
νισμών ή τρίτων.
4. Τα χρέη της απορροφώμενης εταιρείας, έναντι του
Δημοσίου, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα
οποία περιέρχονται στην Απορροφώσα Εταιρεία εγ−
γράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της και ανα−
λαμβάνονται από αυτή.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Απορρο−
φώσας Εταιρείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέ−
λος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση των, κατά
τα ανωτέρω, υπό στοιχείο 4 του παρόντος κεφαλαίου,
χρεών των φορέων που συγχωνεύονται, τα οποία είχαν
δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από την
πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
6. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία
συντελείται με την έκδοση της παρούσης, τη δημοσί−
ευση περίληψής της στο ΦΕΚ και την καταχώρισή της
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η Απορροφώσα Εται−
ρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση, στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και
στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η
μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και
γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2166/1993 και τις δια−
τάξεις του ν.4002/2011, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώ−
μενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα
Εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης
βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.
7. Από την καταχώριση της παρούσης στα Μητρώα
των Ανωνύμων Εταιρειών και της δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Απορροφώμενη Εται−
ρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη έναντι πάντων, εξα−
φανιζόμενης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς
να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια και
όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρείας, ως και
τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από
την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των
συγχωνευόμενων εταιρειών και ένθεν, από λογιστικής
άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της
Απορροφώσας Εταιρείας.
V. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώνεται και συ−
ντελείται με την καταχώριση της παρούσης Πράξης,
αμελλητί και άνευ οιουδήποτε ελέγχου, στο αρμόδιο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο δεύτερο
Ι. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Με την συντέλεση της συγχώνευσης, η απορροφώ−
σα εταιρεία έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο
62 του ν.4002/2011, να υλοποιεί τους σκοπούς και τις
ενέργειες της απορροφώμενης εταιρείας, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της αριθμ. 8491/ΕΓΔΕΚΟ
193/22.02.2008 (ΦΕΚ Β’ 347) Απόφασης «Σύσταση και
έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.».
ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, το σύνολο των αρ−
μοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί, βάσει των Αποφάσεων
Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του
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Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προγραμματικής περιόδου
2007−2013, στην απορροφώμενη εταιρεία, μεταφέρονται αυ−
τούσια, και στο σύνολό τους, στην απορροφούσα εταιρία.
ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μέχρι την ολοκλήρωση και συντέλεση της συγχώνευ−
σης, οι πληρωμές για τα ήδη ενταγμένα έργα, πραγματο−
ποιούνται από την «ΨΗΦΕΝ Α.Ε.», μέσω της ΣΑΕ 319/8.
Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, οι δραστηριότη−
τες της απορροφώμενης εταιρείας αναλαμβάνονται από
την απορροφώσα εταιρεία, σύμφωνα με τις κατευθυντή−
ριες οδηγίες του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, και δύναται να χρηματοδοτηθούν
μέσω της ΣΑΕ 319/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή άλλης ΣΑΕ του ίδιου
Υπουργείου ή και τρίτου Φορέα.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες της
απορροφώμενης εταιρείας, που υλοποιούνται βάσει των
Αποφάσεων της προηγούμενης ενότητας, και μεταφέ−
ρονται στην αρμοδιότητα της απορροφώσας εταιρεί−
ας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
ενότητα, χρηματοδοτούνται μέσω της ήδη υπάρχουσας
ΣΑΕ υπ’ αριθμ. 319/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Τα ήδη ενταγμένα έργα στη ΣΑΕ 319/8 συνεχίζουν
να χρηματοδοτούνται από αυτήν, διατηρώντας τα ίδια
στοιχεία καθώς και τους ίδιους λογαριασμούς στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των δραστηριοτήτων της
απορροφώμενης εταιρίας, που κατά τη συντέλεση της
συγχώνευσης χρηματοδοτούνται από την ως άνω ΣΑΕ.
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Άρθρο τρίτο
Προσωπικό
Το Προσωπικό της απορροφούμενης εταιρείας μετα−
φέρεται στην απορροφούσα εταιρεία και με Απόφαση
της Διοίκησης της απορροφούσας εντάσσεται στις ορ−
γανικές μονάδες της, λαμβάνοντας υπόψη:
• τα άρθρα 62 και 65 του ν. 4002/2011,
• τον Υπηρεσιακό Οργανισμό και Γενικό Κανονισμό
Προσωπικού της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»
(ΦΕΚ 1015/Β’/2011).
Άρθρο τέταρτο
Διάρκεια
Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, υπάρχει αυτοδίκαιη
ανάληψη του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώ−
σεων της απορροφώμενης εταιρείας από την απορροφώ−
σα εταιρεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα,
επομένως από τη δημοσίευση της παρούσας, η διάρκεια
της απορροφώσας εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στην
αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.9371/09−05−2011 Απόφαση (ΦΕΚ 1023
Β’) ορίζεται πλέον σε είκοσι επτά (27) έτη από την αρχική
δημοσίευση της απόφασης σύστασής της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι την 27η Μαρτίου 2028,
και απαιτείται τροποποίηση του σχετικού άρθρου του
Καταστατικού της στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

39066−39070

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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

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