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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και
δέρματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυ−
μία «D.M.P. HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «D.M.P.
HELLAS A.E.». .....................................................................................
1
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής
και αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελε−
τού και δέρματος στην εταιρία περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «SPINE ACTION ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ,
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ Η ΜΗ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
και δ.τ. «SPINE ACTION ΕΠΕ». ........................................... 2
Χορήγηση εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και απο−
θήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού (οδο−
ντιατρικό αλλομόσχευμα) στην ανώνυμη εταιρία
με την επωνυμία «ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
δ.τ. «ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». ........................................ 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 62257
(1)
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και
δέρματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
«D.M.P. HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «D.M.P. HELLAS A.E.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52−55 του Ν. 3984/2011
(Α 150), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργά−
νων και άλλες διατάξεις», ως τροποποιηθείσα ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Π.Δ. 26/2008
(Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προ−
τύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την

προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση,
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και
κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ
(EEL 294/25.10.2006)», καθώς και του παραρτήματος VI
του ως άνω διατάγματος.
3. Το Π.Δ. 6/01 (Α 3) «Κανονισμός Λειτουργίας του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2610/15−05−2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας.
5. Την υπ’ αριθμ. 5400/18−12−2013 αίτηση με τα επισυ−
ναπτόμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλε στον Ε.Ο.Μ. η
εταιρεία «D.M.P. HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑ−
ΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«D.M.P. HELLAS Α.Ε.».
6 Το υπ’ αριθμ. Ε.Ο.Μ.οικ./1720/11.4.2014 έγγραφο του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με το οποίο δι−
αβιβάστηκε συνημμένα το απόσπασμα πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ της από 14.1.2014 συ−
νεδρίασης με την πρόταση του Ε.Ο.Μ. κατά τα άρθρα 6
του Π.Δ. 26/2008 και 53 του Ν. 3984/2011, η οποία είναι
θετική με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι προβλεπόμε−
νες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 Ν. 3984/11
θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος και να
εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθησομένων
αποφάσεων.
7. Το από 14.1.2014 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ Ιστών
προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας και Τραπεζών
Ιστών προς Μεταμόσχευση του ΕΟΜ, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί τα απαιτούμενα
του παραρτήματος VI «Απαιτήσεις για τη διαπίστευση,
τον ορισμό, την έγκριση ή την αδειοδότηση ιδρυμάτων
ιστών σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος» του Π.Δ.
26/2008 (Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση
προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρη−
ση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών
και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς
αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/
ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» και τις διατάξεις των άρθρων
57, παρ. 3 και 64, παρ. 2, του Ν. 3984/11 (Α 150) «Δωρεά
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1ο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α'98) και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρ−
ματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «D.M.Ρ.
HELLAS, ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «D.M.Ρ. HELLAS
A.E.», με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι υπουργικές απο−
φάσεις του άρθρου 53, παρ. 3, του ν.3984/11 θα πρέπει
να κατατεθεί νέος φάκελος, εναρμονισμένος με τα
προβλεπόμενα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 62305
(2)
Χορήγηση άδειας εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και
δέρματος στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «SPINE ACTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ Η ΜΗ, ΙΑ−
ΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «SPINE ACTION ΕΠΕ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52−55 του Ν. 3984/2011
(Α 150), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργά−
νων και άλλες διατάξεις», ως τροποποιηθείσα ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Π.Δ. 26/2008
(Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προ−
τύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την
προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση,
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και
κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ
(EEL 294/25.10.2006)», καθώς και του παραρτήματος VI
του ως άνω διατάγματος.
3. Το Π.Δ. 6/01 (Α 3) «Κανονισμός Λειτουργίας του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2610/15−05−2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας.
5. Την υπ’ αριθμ. 2339/6.6.2013 αίτηση με τα επισυ−
ναπτόμενα δικαιολογητικά, που υπέβαλε στον Ε.Ο.Μ.
η εταιρεία «SPINE ACTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑ−
ΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ Η ΜΗ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡ−
ΓΑΛΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
και το διακριτικό τίτλο «SPINE ACTION ΕΠΕ».
6 Το υπ’ αριθμ. Ε.Ο.Μ.οικ./1720/11.4.2014 έγγραφο του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο δι−
αβιβάστηκε συνημμένα το απόσπασμα πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ της από 14.1.2014 συ−

νεδρίασης με την πρόταση του Ε.Ο.Μ. κατά τα άρθρα 6
του Π.Δ. 26/2008 και 53 του Ν. 3984/2011, η οποία είναι
θετική με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι προβλεπόμε−
νες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53 Ν. 3984/11
θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος και να
εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθησομένων
αποφάσεων.
7. Το από 14.1.2014 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ Ιστών
προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας και Τραπεζών
Ιστών προς Μεταμόσχευση του ΕΟΜ, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί τα απαιτούμενα
του παραρτήματος VI «Απαιτήσεις για τη διαπίστευση,
τον ορισμό, την έγκριση ή την αδειοδότηση ιδρυμάτων
ιστών σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος» του
Π.Δ. 26/2008 (Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο−
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» και τις διατάξεις των
άρθρων 57, παρ. 3 και 64, παρ. 2, του Ν. 3984/11 (Α 150)
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1ο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α'98) και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρ−
ματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SPINE
ACTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜ−
ΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ Η ΜΗ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό
τίτλο «SPINE ACTION ΕΠΕ», με τον όρο ότι όταν εκδο−
θούν οι υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53, παρ. 3,
του Ν. 3984/11 θα πρέπει να κατατεθεί νέος φάκελος,
εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ. 62307
(3)
Χορήγηση εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και αποθήκευ−
σης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού (οδοντιατρικό
αλλομόσχευμα) στην ανώνυμη εταιρία με την επω−
νυμία «ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ−
ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΥΡΑ−
ΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52−55 του Ν. 3984/2011
(Α/150), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών και Οργά−
νων και άλλες διατάξεις», ως τροποποιηθείσα ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Π.Δ. 26/2008 (Α/151)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδη−
γία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων,
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμή−
θεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ−
τάρων (EEL 102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ
(EEL 294/25.10.2006)» καθώς και του παραρτήματος VI
του ως άνω διατάγματος.
3. Το Π.Δ. 6/2001 (Α/3) «Κανονισμός Λειτουργίας του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
4. Το υπ’ αριθμ. 2610/15.5.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Υγείας.
5. Την υπ’ αριθμ. 2497/13.7.2013 αίτηση καθώς και το υπ’
αριθμ. 3434/09−08−2013 έγγραφο με τα επισυναπτόμε−
να συμπληρωματικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία
που υπέβαλε στον Ε.Ο.Μ. η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ−
ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για άδεια εισαγωγής, διάθε−
σης/διανομής και αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων
σκελετού (οδοντιατρικό αλλομόσχευμα).
6. Το υπ’ αριθμ. Ε.Ο.Μ.οικ./1720/11.04.2014 έγγραφο του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με το οποίο δι−
αβιβάστηκε συνημμένο το απόσπασμα πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ της από 14.01.2014
συνεδρίασης με την πρόταση του Οργανισμού κατά
τα άρθρα 6 του Π.Δ. 26/2008 και 53 του Ν. 3984/2011,
η οποία είναι θετική με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι
προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53
Ν. 3984/11 θα πρέπει να συμπληρωθεί τυχόν ο φάκελος
και να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις των εκδοθη−
σομένων αποφάσεων.
7. Το επισυναπτόμενο στα πρακτικά έγγραφο του Τμή−
ματος Γ΄ Ιστών προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας
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και Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση του ΕΟΜ, από
το οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί τα
απαιτούμενα του παραρτήματος VI «Απαιτήσεις για τη
διαπίστευση, τον ορισμό, την έγκριση ή την αδειοδότηση
ιδρυμάτων ιστών σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρό−
ντος» του Π.Δ. 26/2008 (Α 151) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)».
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο 1ο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α'98) και το γεγονός
ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Χορηγούμε άδεια εισαγωγής, διάθεσης/διανομής και
αποθήκευσης ιστικών μοσχευμάτων σκελετού (οδοντι−
ατρικό αλλομόσχευμα) στην ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙ−
ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», με τον όρο ότι όταν εκδο−
θούν οι υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 53, παρ. 2,
του Ν. 3984/11 θα πρέπει να κατατεθεί νέος φάκελος,
εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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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