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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/6944/2103
(1)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου της εται−
ρείας «MAVERICK S.R.L.» στη θέση Καμπί της νή−
σου Κέας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.Δ. 714/1970 άρθρ. 11 εδάφ. στ (ΦΕΚ A΄ 238/1970)
«Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ», όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Ν. 1340/1983 άρ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 35/1983).
β) Του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρε−
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας» του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος… και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 90/Α΄/18−4−2013).
δ) Του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄ 250/1988) «περί Κύρωσης
του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».
ε) Του Π.Δ. 56/1989 άρθρ. 7 (ΦΕΚ Α΄ 28/1989) «Οργανι−
σμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του
Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
στ) Του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
ζ) Του Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».

η) Του Π.Δ. 19/2009 (ΦΕΚ Α΄ 35/2009) για την «Ίδρυση,
κατασκευή, εξοπλισμό, λειτουργία και εκμετάλλευση
ελικοδρομίων».
2. Το DOC 8168 − OPS 611 Vol II του ICAO «Procedures
for air navigation services − aircraft operations».
3. Τα περιλαμβανόμενα στο ANNEX 14 − Vol II «Heliports»
second edition − July 1995 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως
ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με την απόφαση
υπ’ αριθμ.: ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490/21−1−2002 του υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 177/2002).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14−1−2008 απόφαση
Διοικητή ΥΠΑ Παράρτημα (ANNEX) 2 της Σύμβασης του
Σικάγο «Κανόνες Αέρος (Rules of the Air)» που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 87/2008
5. Το DOC 9261 − AN/903 HELIPORT MANUAL Third
edition − 1995 του ICAO.
6. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/16055/4177/6−6−2013 έγγραφο
με το οποίο εγκρίθηκε η καταλληλότητα χώρου για την
κατασκευή ελικοδρομίου.
7. Το υπ’ αριθμ. 23426/6−5−2011 συμβόλαιο ανταλλα−
γής ακινήτου, συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας χήρας
Αλεξάνδρου Γιαννακοπούλου, μεταγραφέν στις 13−5−2011
στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κορρη−
σίας Δήμου Κέας στον τόμο εκατόν ογδόντα τέσσερα
(184) και αριθμό τετρακόσια σαράντα εννέα (449).
8. Την με αριθμ. πρωτ. 37158/2164/17−5−2013 απόφαση
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για έγκριση Περιβαλ−
λοντικών Όρων του έργου «κατασκευή και λειτουργία
ιδιωτικού ελικοδρομίου στη θέση Καμπί − Κατιάς του
Δήμου Κέας της νήσου Κέας Ν. Κυκλάδων σε ιδιοκτησία
MAVERICK S.R.L.».
9. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/32324/7961/30−10−2013
έντυπο τελικού ελέγχου του ελικοδρομίου MAVERICK
S.R.L. από αρμόδιους υπαλλήλους της ΥΠΑ.
10. Η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/6165/1846/5−3−2015 έκ−
θεση ελέγχου του ελικοδρομίου MAVERICK S.R.L. από
υπάλληλο της ΥΠΑ.
11. Την με αριθμ. πρωτ. Υ.Π.Α./Δ3/Α/1184/12−2−2015 εισή−
γηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς τον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
12. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
θέτουν τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 19/2009.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρο−
μίου στην εταιρεία «MAVERICK S.R.L.» στη θέση Καμπί
της νήσου Κέας κατάλληλο για χρήση από ελικόπτερα
μέγιστου μήκους έως 12 μέτρα για πτήσεις εξ όψεως
(VMC) κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τα κατωτέρω
βασικά στοιχεία ελικοδρομίου τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις του Παραρτήματος 14, Τόμος II, (Annex 14,
Volume II), της Σύμβασης του Σικάγο:
Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΚΑ
α) Περιοχή προσέγγισης − απογείωσης κύκλος 12 μέ−
τρων, από τσιμεντοκονία βιομηχανικής αντοχής.
β) Ζώνη ασφαλείας εν μέρει στερεά (από κυλινδρι−
σμένο χώμα) και εν μέρει εναέρια πλάτους 6 μέτρων.
γ) Επίπεδα προσέγγισης − απογείωσης με κλίση 8% σε
αζιμούθιο 029ο και 239ο από το κέντρο του ελικοδρομίου,
ελεύθερα εμποδίων σε απόσταση 1500 m.
δ) Υψόμετρο ελικοδρομίου 24 μέτρα από Μ.Σ.Θ.
ε) Συντεταγμένες κέντρου ελικοδρομίου: 37ο33΄ 43,00΄΄
Β και 24ο16΄ 38,00΄΄ Α.
ΙΙ. ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
α) Ημερήσια σήμανση ελικοδρομίου στο κέντρο του
δαπέδου με το γράμμα (Η) λευκού χρώματος.
β) Ημερήσια σήμανση περιοχής προσγείωσης − ανύψω−
σης με γραμμή λευκού χρώματος πάχους 30 εκατοστών.
γ) Ημερήσια σήμανση ζώνης επαφής με κυκλική γραμ−
μή κίτρινου χρώματος, πάχους 50 εκατοστών.
δ) Ανεμούριο τοποθετημένο βορειοανατολικά του
δαπέδου του ελικοδρομίου και εκτός των επιπέδων
προσέγγισης − απογείωσης.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α) Μικρός οικίσκος όπου αποθηκεύεται ο κινητός εξο−
πλισμός του ελικοδρομίου.
β) Περίφραξη του χώρου και των εγκαταστάσεων με
κτιστή πέτρινη μάντρα (περιμετρική λιθοδομή).
IV. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πυρασφάλεια του ελικοδρομίου αντιστοιχεί στην
κατά ICAO κατηγορία πυρασφάλειας Η1 και περιλαμ−
βάνει:
α) 2 τροχήλατα συγκροτήματα παραγωγής υγραφρού
με ρυθμό εκροής 250 λίτρων/λεπτό το καθένα.
β) Παροχή ύδατος συνδεδεμένη με δεξαμενή ενεργής
χωρητικότητας 12000 λίτρων.
γ) Τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 23 κιλών.
δ) Φορητό πυροσβεστήρα CO2 5 kg.
ε) Διασωστικό εξοπλισμό.
2. Το ελικοδρόμιο ανήκει στην κυριότητα και χρήση
της «MAVERICK S.R.L.», η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη
λειτουργία και τη συντήρησή του. Προς τούτο υποχρε−
ούται να ορίσει και να γνωστοποιήσει στην ΥΠΑ/Δ3/Α
εξουσιοδοτημένο άτομο ως υπεύθυνο του ελικοδρομίου.
Η «MAVERICK S.R.L.» θα ενημερώνει την ΥΠΑ για κάθε
μεταβολή που θα αφορά το ελικοδρόμιο προκειμένου η
ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της.
3. Το ελικοδρόμιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
για την εξυπηρέτηση πτήσεων για λογαριασμό της
«MAVERICK S.R.L.» καθώς και προσώπων τα οποία έχουν
εξασφαλίσει την έγκρισή της.
4. Οι προς και από το ελικοδρόμιο πτήσεις θα πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με:
− τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων Νόμων, Δια−
ταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισμών,
Διαδικασιών και Οδηγιών της ΥΠΑ και τις ευθύνες των
χειριστών των ελικοπτέρων που απορρέουν από αυτές.

− τις επιδόσεις και τους περιορισμούς του ελικοπτέρου
ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης − απογεί−
ωσης.
− τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή.
5. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του ελικο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας την «MAVERICK S.R.L.» ή τον
χειριστή του ελικοπτέρου κατά περίπτωση.
6. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της
απευθείας από και προς το εξωτερικό πτήσης των ελι−
κοπτέρων χωρίς προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή
Αερολιμένα.
7. Η ΥΠΑ δημοσιεύει τα επιχειρησιακά δεδομένα της
παρούσας απόφασης στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών
Πληροφοριών Ελλάδος (AIP GREECE) καθώς και κάθε
μεταβολή της επιχειρησιακής κατάστασης του ελικο−
δρομίου (μέσω της έκδοσης NOTAM).
8. Ο εν γένει έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης
του ελικοδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.
9. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του ελικοδρομίου,
στις εγκαταστάσεις του κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Του−
ρισμού μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποί−
ηση στα φυσικά χαρακτηριστικά, στα οπτικά βοηθήματα
και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται
μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.
10. Η παρούσα απόφαση και η απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να
βρίσκονται στο χώρο του ελικοδρομίου και να επιδει−
κνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
11. Η απόφαση αυτή ανακαλείται ελεύθερα χωρίς καμία
επιβάρυνση του Δημοσίου.
12. Σε περίπτωση ανάκλησης ή διακοπής της λειτουρ−
γίας του ελικοδρομίου η «MAVERICK S.R.L.» δεν μπορεί
να μεταβάλει τη χρήση του χώρου χωρίς προηγούμενη
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτι−
λίας και Τουρισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 13 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Aριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/
Φ31/76921/45900/2628/1497
(2)
Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων,
Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερι−
νή περίοδο 2015.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας κοινωνικών
Ασφαλίσεων.» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015, άρθρο 4).
3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 27/Α΄/27−1−2015).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28−6−2002).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 736/1977
«Περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.» (ΦΕΚ 316/Α΄/15−10−1977)
ως ειδικότερου της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002.
7. Τις διατάξεις του Y98/27−2−2015 απόφασης του πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικό−
λαο Ξυδάκη» (ΦΕΚ 299/Β΄/27−2−2015).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των
Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του
Κράτους, που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα,
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08.00−20.00 καθημερινά από την 1η Απριλίου 2015 έως
την 31η Οκτωβρίου 2015.
Για τους λοιπούς Χώρους, Μουσεία και Μνημεία πα−
ρατείνεται η ισχύς της αριθμ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/
ΤΑΜΣ/299681/173595/743/497/11−11−2014 υπουργικής από−
φασης (ΑΔΑ: 70ΘΔΓ−ΒΛ2), (ΦΕΚ 3259Β΄/4−12−2014).
Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επι−
τρέπεται έως και δεκαπέντε (15΄) λεπτά πριν τη λήξη
του ωραρίου.
2. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα
Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την
ημέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες
του Κράτους. Επίσης, τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουρ−
γούν 12:00−17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00−15:00.
3. Tην Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, Διεθνής Ημέρα Μουσείων,
όλα τα μουσεία λειτουργούν κανονικά με ελεύθερη είσοδο.
4. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγου−
μένων σχετικών αποφάσεων ως προς τους χώρους που
περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.
5. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαι−
ολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκ−
κλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοι−
νώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου.

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǻȦįİțĮȞȒıȠȣ
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x

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǻȣĲȚțȒȢ ǹĲĲȚțȒȢ,

ĭȡȠȪȡȚȠ ȆĮȜĮȝȘįȓȠȣ ȃĮȣʌȜȓȠȣ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ȆĮĲȡȫȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȂȣțȘȞȫȞ

x

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǼʌȚįĮȪȡȠȣ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȈȠȣȞȓȠȣ: ȑȦȢ ĲȘ įȪıȘ ĲȠȣ ȘȜȓȠȣ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǹȤĮǸĮȢ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǹȡȖȠȜȓįĮȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǺȡĮȣȡȫȞĮȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȁȣțİȓȠȣ ĲȠȣ ǹȡȚıĲȠĲȑȜȘ

x

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȀİȡĮȝİȚțȠȪ

x

ȆȡȦĲȠİȜȜĮįȚțȩ ȃİțȡȠĲĮĳİȓȠ ıĲȠ ȉıȑʌȚ ȂĮȡĮșȫȞȠȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȅȜȣȝʌȚİȓȠȣ

x

x

•ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȃȩĲȚĮȢ ȀȜȚĲȪȠȢ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ȂĮȡĮșȫȞĮ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǹȡȤĮȓĮȢ ǹȖȠȡȐȢ

x

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ǹțȡȠʌȩȜİȦȢ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǹșȘȞȫȞ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǹȞĮĲȠȜȚțȒȢ ǹĲĲȚțȒȢ

ǹȇȋǹǿȅȁȅīǿȀȅǿ ȋȍȇȅǿ Ȁǹǿ ȂȅȊȈǼǿǹ

ȊȆǾȇǼȈǿǹ
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ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ īȩȡĲȣȞĮȢ
ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȂĮȜȓȦȞ
ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ
ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ǻȦįȫȞȘȢ

x
x
x
x

x
x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȆȚİȡȓĮȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǻȓȠȣ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȆȑȜȜĮȢ

ȈʌȚȞĮȜȩȖțĮ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȆȑȜȜĮȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȌȣȤȡȠȪ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǻȒȜȠȣ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȁĮıȚșȓȠȣ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ǹțȡȦĲȘȡȓȠȣ ĬȒȡĮȢ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȂȣıĲȡȐ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ȈȪȡȠȣ

x

x

ȀĮĲĮțȩȝȕİȢ ȂȒȜȠȣ

x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȃİȝȑĮȢ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȁĮțȦȞȓĮȢ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȀȣțȜȐįȦȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǹȡȤĮȓĮȢ ȀȠȡȓȞșȠȣ

x
x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ĬȐıȠȣ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȀĮȕȐȜĮȢ - ĬȐıȠȣ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȀȠȡȚȞșȓĮȢ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ĭȚȜȓʌʌȦȞ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȀȑȡțȣȡĮȢ
ȆĮȜĮȚȩ ĭȡȠȪȡȚȠ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ĭĮȚıĲȠȪ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȀȞȦıȠȪ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǾȡĮțȜİȓȠȣ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǺĮıȚȜȚțȫȞ ȉȐĳȦȞ ǹȚȖȫȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȅȜȣȝʌȓĮȢ

x
x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ȅȜȣȝʌȓĮȢ

x

ȀȐıĲȡȠ ȃİȡĮȞĲȗȚȐȢ ȀȦ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǾȝĮșȓĮȢ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ǾȜİȓĮȢ

x
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x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȋĮȞȓȦȞ

ȂȠȣıİȓȠ ǹıȚĮĲȚțȒȢ ȉȑȤȞȘȢ ȀȑȡțȣȡĮȢ
ǺȣȗĮȞĲȚȞȩ țĮȚ ȋȡȚıĲȚĮȞȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ
ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ǾȡĮțȜİȓȠȣ
ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ȂȠȣıİȓȠ ǺȣȗĮȞĲȚȞȠȪ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȁİȣțȩȢ ȆȪȡȖȠȢ

ȂȠȣıİȓȠ ǹıȚĮĲȚțȒȢ ȉȑȤȞȘȢ ȀȑȡțȣȡĮȢ

ǺȣȗĮȞĲȚȞȩ țĮȚ ȋȡȚıĲȚĮȞȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ǾȡĮțȜİȓȠȣ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ

ȂȠȣıİȓȠ ǺȣȗĮȞĲȚȞȠȪ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȁİȣțȩȢ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ǼșȞȚțȩ ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ

ǼșȞȚțȩ ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ

ȆȪȡȖȠȢ

ȍȇǹȇǿȅ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ

ȈʌȒȜĮȚȠ ȆİĲȡĮȜȫȞȦȞ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩ ȂȠȣıİȓȠ ȋĮȞȓȦȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǻİȜĳȫȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ǹȝĳȓʌȠȜȘȢ

ǻǾȂȅȈǿǹ ȂȅȊȈǼǿǹ

ǼĳȠȡİȓĮ ȆĮȜĮȚȠĮȞșȡȦʌȠȜȠȖȓĮȢ-ȈʌȘȜĮȚȠȜȠȖȓĮȢ
x

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ĭȦțȓįȠȢ

ǼǿǻǿȀǼȈ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȈİȡȡȫȞ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ǾȡĮȓȠȣ

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ ȃİțȡȠȝĮȞĲİȓȠȣ

x
x

ǹȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȩȢ ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȂȠȣıİȓȠ ȃȚțȩʌȠȜȘȢ

x

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȈȐȝȠȣ - ǿțĮȡȓĮȢ

ǼĳȠȡİȓĮ ǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ ȆȡȑȕİȗĮȢ
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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

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