
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1454
17 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλή−

γησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 
5.5.2010 στην Αθήνα. .................................................................... 1

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ετερόρ−
ρυθμου εταίρου της επιχείρησης ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., KOSTA CHRISTAKIS του 
Γεωργίου. .............................................................................................. 2

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου. ................................... 3

Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟ−
ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». ................................................... 4

Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ 
Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία νέας 
Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑΣΥ Α.Ε. .............................. 5

Πράξη Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΕΘΕΛ 
Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυ−
μης Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε. .................................................... 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 26228/Β.346 (1)
Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγη−

σαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 5.5.2010 
στην Αθήνα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 και ιδίως την παράγραφο 5 του 

ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/τ.Α/21−7−2009) «Κανόνες τεκμηρί−
ωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαι−
οδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδό−
τησης και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 73 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27/τ.Α/16.2.2009) 
«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 
ενσωμάτωση των οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε−
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με 

τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/τ.Α/ 
31.3.2009) «Σύστημα άυλων τίτλων, διατάξεις για την 
κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατά−
ξεις».

3. Το άρθρο 1 του ν.128/75 «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την 
λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 178/τ.Α/28−8−1975).

4. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α/
22−4−2005).

5. Το άρθρο 22 και ιδίως την παράγραφο 3 του 
ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27−11−1995) «Περί Κώδικος Δη−
μοσίου Λογιστικού.

6. Τα Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α/7−10−2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α/5−11−2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και Π.Δ. 
184/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α) «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και των αρμοδιοτήτων του».

7. Την υπ’ αριθμ. 11916/ΔΙΟΕ 568/4−3−2009 (ΦΕΚ 498/
τ.Β/18−3−2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Το υπ’ αριθμ. 13327/18−2−2011 έγγραφο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

9. Την ανάγκη παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των 
επεισοδίων της 5−5−2010 στην Αθήνα, σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. 13327/18−2−2011 έγγραφο του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας 
δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λο−
γαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
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Στις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια 
των επεισοδίων της 5−5−2010 στην Αθήνα εγκρίνεται 
η δανειοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα για την 
αποκατάσταση των ζημιών τους ως ακολούθως:

Α) Το ύψος των δανείων των επιχειρήσεων ανέρχεται 
στο ποσό της ζημιάς το οποίο πιστοποιείται από την 
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 73 
του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/τ.Α/16−2−2009).

Β) Η διάρκεια κάθε δανείου καθορίζεται κατόπιν συμ−
φωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ανάλογα με το ύψος του δανείου, με ανώ−
τατο όριο χρονικής διάρκειας τα 10 έτη.

Γ) Ως επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται το επι−
τόκιο euribor εξαμήνου με περιθώριο 4%, πλέον της 
εισφοράς του ν.128/75.

Δ) Το επιτόκιο επιδοτείται κατά 50% καθ’ όλη τη 
διάρκεια του δανείου και βαρύνει το λογαριασμό του 
ν.128/75, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν 
προηγουμένως καταβάλει την οφειλόμενη δόση που 
αντιστοιχεί στο κεφάλαιο και στο ποσό των τόκων της 
δική τους συμμετοχής.

Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμη−
νιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση την 31/12/2011. 
Ο εκτοκισμός και η καταβολή των τόκων θα γίνεται σε 
εξαμηνιαίες δόσεις αντιστοίχως.

Για τους τόκους και το κεφάλαιο των ανωτέρω δανεί−
ων θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2322/1995, όπως 
ισχύει.

Τίθεται προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα για την υπαγωγή τους στις ανωτέρω ρυθμί−
σεις μέχρι 30/9/2011.

Κάλυψη δαπάνης:
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθεί θα βαρύνει το λογαριασμό 
του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F

   (2)
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ετερόρρυθμου 

εταίρου της επιχείρησης ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., KOSTA CHRISTAKIS του Γεωργίου. 

 Με την υπ’ αριθμ. Π.Τ.Π. 455/10/06−06−2011 Καταλογι−
στική Πράξη του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτη−
μάτων Πειραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας υγρών καυσίμων − σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθ. 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 και επόμ. του
Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει − σε βάρος 
του ετερόρρυθμου εταίρου της επιχείρησης ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., KOSTA CHRISTAKIS του 

Γεωργίου και της Ελένης, κατόχου του με υπ’ αριθμ. 
C159991 Κυπριακού διαβατηρίου και της με υπ’ αριθμ. 
838249 Άδειας Παραμονής της Υποδ/νσης Αλλοδαπών, 
Α.Φ.Μ. 132269705, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, με 
τελευταίες γνωστές δ/νσεις διαμονής ή/και επαγγελμα−
τικής δραστηριότητας στην Ελλάδα τις εξής: Αφεντούλη 
3, Πειραιάς και Λυσάνδρου 7, Αθήνα και ήδη αγνώστου 
διαμονής, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη 8.434.905,20 € 
(οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χι−
λιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) κηρύ−
χθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για 
54.826.883,80 € (πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακό−
σιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ 
και ογδόντα λεπτά) ως προς τα συνολικώς επιβληθέντα 
πολλαπλά τέλη και καταλογίστηκε αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον για 6.326.178,90 € (έξι εκατομμύρια τριακό−
σιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ 
και ενενήντα λεπτά) που αντιστοιχούν στις δασμοφο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.

Για την καταβολή των συνολικώς ως άνω επιβληθέ−
ντων και καταλογισθέντων ποσών (πολλαπλών τελών 
πλέον δασμοφορολογικών κ.λπ. επιβαρύνσεων) κηρύ−
χθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεη σαν 
αστικά συνυπεύθυνη, σύμφωνα με τα αρθ. 161 και επόμ. 
του ίδιου ως άνω Νόμου, η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ATHENS PETROLEUM Co), με 
τελευταία γνωστή έδρα την οδό Λυσάνδρου 7, Αθήνα, 
Α.Φ.Μ. 999960564 (Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών), νομίμως εκάστοτε 
εκπροσωπούμενη.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα». 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 

F

   (3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου.  

 Με την υπ’ αριθμ. Π.Τ.Π. 455/10/06−06−2011 Καταλογι−
στική Πράξη του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτη−
μάτων Πειραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας υγρών καυσίμων − σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθ. 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 και επόμ. του 
Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει − σε βάρος 
της ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου και της 
Αθηνούλας Καλαμαρά, Κύπριας υπηκόου που γεννήθη−
κε στην Αμμόχωστο Κύπρου την 28−07−1964, κατόχου 
του διαβατηρίου με υπ’ αριθμ. C 232764/ημ/νία εκδόσ. 
27.8.1999/ημ/νία λήξεως 27−08−2009, εκδόσεως Κυπρια−
κής Δημοκρατίας και του Α.Φ.Μ. 126082610 αρμοδιότη−
τας Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά, με τελευταίες γνωστές δ/νσεις 
διαμονής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα τις εξής: Ευαγγελικής Σχολής 2 (Ν. Ιωνία), Θέση 
Αγ. Γεώργιος (Ασπρόπυργος), Αγνώστων Ηρώων 60−62 
(Ν. Ιωνία) και Ν. Αργυρού 10 (Πειραιάς) και ήδη αγνώστου 
διαμονής, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη 15.463.992,87 € 
(δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χι−
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λιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα επτά 
λεπτά) από πολλαπλά τέλη, κηρύχθηκε αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπόχρεη για 47.797.796,13 € (σαράντα 
επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες 
επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά) ως 
προς τα συνολικώς επιβληθέντα πολλαπλά τέλη και 
καταλογίστηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για 
6.326.178,90 € (έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι 
χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα 
λεπτά) που αντιστοιχούν στις δασμοφορολογικές επι−
βαρύνσεις.

Για την καταβολή των συνολικώς ως άνω επιβληθέ−
ντων και καταλογισθέντων ποσών (πολλαπλών τελών 
πλέον δασμοφορολογικών κ.λπ. επιβαρύνσεων) κηρύ−
χθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεη σαν 
αστικά συνυπεύθυνη, σύμφωνα με τα άρθ. 161 και επόμ. 
του ίδιου ως άνω Νόμου, η − εκπροσωπούμενη από την 
ανωτέρω παραβάτιδα − εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ−
ΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ML OIL CO), με τελευταία γνωστή έδρα 
την οδό Ευαγγελικής Σχολής 2, Νέα Ιωνία και υπ/μα 
Θέση Άγιος Γεώργιος, Ασπρόπυργος Αττικής, Α.Φ.Μ. 
999274238 (Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας), νομίμως εκάστοτε εκπρο−
σωπούμενη.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα». 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 

F

   Αριθμ. Δ17α/02/99/ΦΝ 380 (4)
Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟ−

ΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗ−
ΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5, και ιδίως της παρ. 6, 

του Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138).

2. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων 
Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 37).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 409/1986 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών προς 
το κοινοτικό δίκαιο» (ΦΕΚ Α΄ 191).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2876/2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 221).

6. Το Π.Δ. 208/2000 (ΦΕΚ Α΄ 187), το Π.Δ. 150/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 211) και το Π.Δ. 228/2007 (ΦΕΚ Α΄ 260), με τα οποία συ−
στήθηκε και παρατάθηκε η λειτουργία της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ 
της ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ. 

7. Τη θετική Γνωμοδότηση της Διυπουργικής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, μετατροπή κ.λπ. 

Υπηρεσιών, Φορέων κ.λπ. του Δημόσιου Τομέα για τη 
ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟ−
ΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με την Υ. 169/13−1−2010 
(ΦΕΚ 19Β/15−1−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ανωτέρω Π.Δ/τος 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί−
ται επιβάρυνση στο ελληνικό δημόσιο για λειτουργικές / 
διοικητικές δαπάνες ύψους κατ’ ελάχιστο 4.000.000 ετη−
σίως η οποία θα καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολο−
γισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
(ΥΠΥΜΕΔΙ) (Ειδ. Φ. 39−130). Όμως η επιβάρυνση αυτή δεν 
αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση στο σύνολο της αφού, 
η στελέχωση της νέας εταιρείας θα γίνει ουσιαστικά 
με αποσπάσεις ή/και διάθεση υπάρχοντος προσωπικού 
Υπηρεσιών και Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Ν. 3899/2010 
(ΦΕΚ Α 212).

11. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314).
12. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την ταχύτερη 

προώθηση της μελέτης και κατασκευής του Διευρω−
παϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης και ιδιαιτέρως του 
έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), προϋ−
πολογισμού άνω των 2.000 εκατ. ευρώ, καθώς και του 
λοιπού οδικού δικτύου που άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί 
το έργο ή συνδέεται με αυτό. Επισημαίνεται ότι στο 
αντικείμενο της υπό σύσταση εταιρείας περιλαμβάνεται 
κατ’ ελάχιστον η κατασκευή 185 χλμ .αυτοκινητόδρο−
μου καθώς και η κατασκευή/βελτίωση 161 χλμ. δίϊχνης 
εθνικής οδού, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη 
μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», που εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρακάτω ανα−
φέρεται ως «Εταιρεία».

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επέκταση, βελτί−

ωση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, οργάνωση, 
εξοπλισμός, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση του 
έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, του υπολοίπου 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης, καθώς και 
του λοιπού οδικού δικτύου το οποίο άμεσα ή έμμεσα 
εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό.

β. Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων 
διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέ−
της και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της 
συντήρησης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού 
και/ή της εκμετάλλευσης ή /και της χρηματοδότησης 
ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και 
της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέ−
λεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των 
σχετικών μελετών.

γ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συ−
ντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε 
άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών ή 
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δικτύων, στην Κρήτη και στη λοιπή Ελλάδα ή στην αλ−
λοδαπή που ανατίθεται σ’ αυτήν κατά τις εκάστοτε 
κείμενες διατάξεις, είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε 
από τρίτους.

δ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συ−
ντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση παροδίων εκτά−
σεων.

ε. Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κα−
τασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης 
και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και 
επικοινωνιών. Η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα πα−
ραπάνω.

στ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο 
εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η Εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας, δι−
έπεται από τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές 
και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορί−
ζονται στο άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 και των διατάξεων 
του Ν. 2190/94 και του ν. 2527/1997, η Εταιρεία δεν υπά−
γεται στις διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και 
τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας για την υλοποίηση 
και πληρωμή των προγραμματισμένων έργων αρμοδιό−
τητάς της, θα γίνεται σταδιακά από το Π.Δ.Ε. σύμφωνα 
με την πρόοδο υλοποίησης των έργων και τις δημιουρ−
γούμενες ανάγκες πληρωμών. 

5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το 
οποίο θα αφορά μόνο λειτουργικές / διοικητικές δαπά−
νες ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ (Ειδικός 
Φορέας 39−/ 130). Η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου 
που αφορά στις λειτουργικές διοικητικές δαπάνες και 
οι οποίες κατ’ ελάχιστον θα είναι 4.000.000 € κατ’ έτος 
θα γίνεται επίσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της 
ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ (Ειδικός Φορέας 39−130).

6. Για την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 
της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ. Α του 
Ν. 3429/2005, οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 
και ο Κ.Ν. 2190/1920 εκτός από τις διατάξεις του εκείνες 
που αντίκεινται στο άρθρο αυτό.

7. Για τη στελέχωση της υπό σύσταση εταιρείας θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως στελέχη της εταιρείας ΕΓΝΑ−
ΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ καθώς και στελέχη της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ της 
ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ θα προσφέρει 
επίσης την τεχνογνωσία και τα οργανωτικά συστήματα 
στην υπό σύσταση εταιρεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ   

Αριθμ. 28737/2637 (5)
Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ 

Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. − Μετονομασία νέας 
Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντες υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινω−
νιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 33/03.03.2011),

2) Των άρθρων 68 και επόμενα του ν. 2190/1920, όπως 
ισχύουν,

3) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993,

4) Του ν. 3429/2005 «περί ΔΕΚΟ» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως 
ισχύουν,

5) Του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄113/ 
2011),

Β: 1) Τους από 04.03.2011 Ισολογισμούς Μετασχηματι−
σμού των Ανώνυμων Εταιρειών, με τις επωνυμίες «ΤΡΑΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΜ ΑΕ» (Αρ.
Μ.Α.Ε. 48374/01/Β/01/139 και Α.Φ.Μ. 099939905 ΦΑΕΕ Πει−
ραιά), «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΗΣΑΠ ΑΕ» (Αρ.
Μ.Α.Ε. 3151/98/Β/86/03 και Α.Φ.Μ. 094051478 ΦΑΕΕ Αθη−
νών) και «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε» με 
διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΛ ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 48261/01/Β/01/109 
και Α.Φ.Μ 099939745 ΦΑΕΕ Αθηνών) ,

2) Τις υπ’ αριθμ. ΤΡΑΜ 574/21.03.2011 και ΗΣΑΠ 
1822/21.03.2011, αντιστοίχως, Εκθέσεις της αρμόδιας ΔΟΥ 
(ΔΕΚ Αθηνών), καθώς και την από 21.03.2011 Έκθεση της 
αρμόδιας ΔΟΥ (ΔΕΚ Αθηνών) για την ΑΜΕΛ, βάσει των 
ανωτέρω, από 04.03.2011, Ισολογισμών Μετασχηματι−
σμού των συγχωνευόμενων εταιρειών,

3) Τις από 28.03.2011 (ΤΡΑΜ), 24.03.2011 (ΗΣΑΠ) και 
24.03.2011 (ΑΜΕΛ) Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσε−
ων των συγχωνευόμενων εταιρειών περί εγκρίσεως των 
ανωτέρω εκθέσεων αντιστοίχως,

4) Το με υπ’ αριθμ. 1308/31.5.2011 έγγραφο της Βουλής 
των Ελλήνων με το οποίο μας διαβιβάζεται η Έκθε−
ση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής 
για τη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σταθερές 
Συγκοινωνίες – ΣΤΑ.ΣΥ.».

5) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω 
της ανάληψης των έως την συντέλεση της συγχώνευσης 
χρεών των εν λόγω εταιρειών, καθώς και της κρατικής 
επιδότησης του προϋπολογισμού του ομίλου ΟΑΣΑ, το 
ύψος της οποίας, κατά μέγιστο όριο, μπορεί να ανέλθει 
στο άθροισμα του ποσού των αναληφθέντων εκ του Δη−
μοσίου χρεών (βάσει του άρθρου 3 του ν. 3920/2011) και 
ποσού ίσου με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ 
αποσβέσεων) του εν λόγω ομίλου, αποφασίζουμε: 
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Άρθρο πρώτο
Συγχωνεύονται οι ανώνυμες εταιρείες με τις ακόλου−

θες επωνυμίες: 
1. «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτ−

λο «ΤΡΑΜ ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 48374/01/Β/01/139 και Α.Φ.Μ. 
099939905 ΦΑΕΕ Πειραιά) και

2. «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΗΣΑΠ ΑΕ» 
(Αρ.Μ.Α.Ε. 3151/98/Β/86/03 και Α.Φ.Μ. 094051478 ΦΑΕΕ 
Αθηνών) με απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΛ ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 48261/01/
Β/01/109 και Α.Φ.Μ 099939745 ΦΑΕΕ Αθηνών) 

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Απορροφώσα Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΕΛ 
ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 48261/01/Β/01/109 και Α.Φ.Μ 099939745 
ΦΑΕΕ Αθηνών) που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, απο−
καλούμενη εφεξής στο παρόν για λόγους συντομίας 
«Απορροφώσα Εταιρεία».

2. Απορροφώμενες Εταιρείες 
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΜ ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 
48374/01/Β/01/139 και Α.Φ.Μ. 099939905 ΦΑΕΕ Πειραιά) 
που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και 

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΗΣΑΠ ΑΕ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 3151/98/
Β/86/03 και Α.Φ.Μ. 094051478 ΦΑΕΕ Αθηνών) που εδρεύει 
στον Δήμο Αθηναίων, αποκαλούμενες εφεξής στο παρόν 
για λόγους συντομίας «Απορροφώμενες Εταιρείες».

IΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ − ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρεί−
ας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε», όπως 
αποτυπώνεται και στον από 04.03.2011 Ισολογισμό Με−
τασχηματισμού της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος κα−
ταρτίστηκε, υπεγράφη από το ΔΣ αυτής και ελέγχθηκε 
από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, η σχετική Έκθεση 
της οποίας εγκρίθηκε από την από 24.03.2011 Γ.Σ. της 
εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εβδομήντα 
εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων πεντακο−
σίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών 
(70.167.543,95€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τρι−
ακόσιες ενενήντα χιλιάδες και επτακόσιες δεκαεπτά 
(2.390.717) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ 
και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκάστη, μη εισηγμέ−
νες στο ΧΑΑ, που ανήκουν κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3920/ 
2011 στον ΟΑΣΑ.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο των Απορροφώμενων Εται−
ρειών, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική τους 
αξία έχουν ως εξής: 

1. Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΜ ΑΕ» έχει μετο−
χικό κεφάλαιο ύψους τριακοσίων εβδομήντα έξι εκατομ−
μυρίων εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα ευρώ 
και πέντε λεπτών (376.159.080,05€), όπως αποτυπώνεται 
και στον από 04.03.2011 Ισολογισμό Μετασχηματισμού 
της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος υπεγράφη από το ΔΣ 
αυτής και ελέγχθηκε από την αρμόδια Δημόσια Υπηρε−
σία, η σχετική Έκθεση της οποίας εγκρίθηκε από την 

από 28.03.2011 Γ.Σ. της εταιρείας, διαιρούμενο σε δώδεκα 
εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες 
είκοσι τρεις μετοχές (12.816.323), ονομαστικής αξίας η 
κάθε μια είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(29,35€), που ανήκουν επίσης στον ΟΑΣΑ κατ’ άρθρο 1 
παρ. 3 ν. 3920/2011.

2. Η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΗΣΑΠ ΑΕ» έχει με−
τοχικό κεφάλαιο ύψους επτακοσίων πενήντα τεσσά−
ρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιά−
δων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (754.759.581,86€), όπως αποτυπώνεται και στον 
από 04.03.2011 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της εν 
λόγω εταιρείας, ο οποίος υπεγράφη από το ΔΣ αυτής 
και ελέγχθηκε από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, η 
σχετική Έκθεση της οποίας εγκρίθηκε από την από 
24.03.2011 ΓΣ της εταιρείας, ενσωματωμένο σε μια μετο−
χή, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πε−
ντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 
(754.759.581,86€), που ανήκουν στον ΟΑΣΑ, κατ’ άρθρο 
3 παρ 4 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ Α΄ 283).

γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρεί−
ας αυξάνεται συνολικά, συνεπεία της συγχώνευσης δι’ 
απορρόφησης των Απορροφώμενων Εταιρειών, κατά 
το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν τριάντα 
εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξα−
κοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών 
(1.130.918.661,91€), που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα 
μετοχικά κεφάλαια των Απορροφώμενων Εταιρειών. 
Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας 
Εταιρείας αυξάνεται συνολικά ως εξής:

(α) κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι εκα−
τομμυρίων εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα 
ευρώ και πέντε λεπτών (376.159.080,05€) που αντιστοιχεί 
στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της 
«ΤΡΑΜ ΑΕ», 

(β) κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πε−
ντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 
(754.759.581,86€) που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφε−
ρόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΗΣΑΠ ΑΕ».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός 
δισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων ογδό−
ντα έξι χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (1.201.086.205,86€) και ενσωματώνεται εφεξής 
σε μια (1) ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας ενός 
δισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων ογδό−
ντα έξι χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα έξι 
λεπτών (1.201.086.205,86€).

ΙΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Επειδή η ΟΑΣΑ Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, είναι ο μονα−
δικός μέτοχος, με ποσοστό 100% των μετοχών όλων 
των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν συντρέχει λόγος 
ανταλλαγής των μετοχών, ούτε υπολογισμός χρημα−
τικού ποσού μετρητών, το οποίο άλλωστε δεν κατα−
βλήθηκε.

Η Απορροφώσα Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε», με τη νέα επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥ−
ΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», βάσει του άρθρου 1, παράγραφος 5, πε−
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ρίπτωση β) του ν. 3920/2011, θα εκδώσει, εντός προθε−
σμίας εξήντα ημερών (60) τη νέα ονομαστική μετοχή 
αξίας ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων ενός εκατομ−
μυρίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ 
και ογδόντα έξι λεπτών (1.201.086.205,86€), σύμφωνα με 
το προκύπτον, κατά τα ανωτέρω συνεπεία της απορ−
ρόφησης, μετοχικό κεφάλαιό της ύψους ενός δισεκα−
τομμυρίου διακοσίων ενός εκατομμυρίων ογδόντα έξι 
χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών 
(1.201.086.205,86€), βάσει των εγκριθέντων Ισολογισμών 
Μετασχηματισμών των συγχωνευομένων εταιρειών και 
των Εκθέσεων των αρμοδίων Δ.Ο.Υ.

Η νέα μετοχή ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗ−
ΝΩΝ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΑΣΑ Α.Ε.» (Αρ.Μ.Α.Ε. 
99170/098/Β/93001, Α.Φ.Μ. 094419265 ΦΑΒΕ Αθηνών και 
έδρα τον Δήμο Αθηναίων) και άμα τη εκδόσει της σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 παραδίδεται από 
την Απορροφώσα Εταιρεία στην εν λόγω εταιρεία, μο−
ναδικό μέτοχο της προκύπτουσας από τη συγχώνευση 
εταιρείας, σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, οι οποίες επιστρέφονται 
και καταστρέφονται.

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχι−

κά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφούνται, 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποι−
ασδήποτε άλλης διατυπώσεως, με την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσής τους, στην Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμη 
και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς στην παρούσα. 
Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των 
Απορροφώμενων Εταιρειών, 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. 

2. Αν από την παρούσα δεν προκύπτει η ταυτότητα 
των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων, που 
μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, καταχωρείται στα 
οικεία βιβλία μεταγραφών/ κτηματολογικά φύλλα από−
σπασμα της παρούσης υπουργικής απόφασης ή του Κα−
ταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία αυτά. 
Εάν οι Απορροφώμενες Εταιρείες έχουν τίτλους κυριό−
τητας ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων 
επί ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία 
βιβλία μεταγραφών/κτηματολογικά φύλλα, η Απορρο−
φώσα Εταιρεία μπορεί να ζητήσει τη μεταγραφή αυτών 
στο όνομά τους. Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή 
άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται 
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για οποιαδήποτε 
μεταγραφή που αφορά στη διαδοχή της Απορροφώσας 
Εταιρείας στη θέση των Απορροφώμενων Εταιρειών στα 
οικεία βιβλία/κτηματολογικά φύλλα. 

3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ακινήτων, των Απορροφώμενων Εταιρειών, κάθε σχετική 
πράξη ή συμφωνία που αφορά την 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 κεφάλαιό 
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 των Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο 
ή τέλος ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή 
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργα−
νισμών ή τρίτων.

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων/ 
Κτηματολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμ−
βάσεις, πράξεις ή συμφωνίες ανέρχονται σε ποσοστό 
1% αυτών που προβλέπονται από το νόμο.

4. Τα χρέη των εταιρειών που συγχωνεύονται, έναντι 
του Δημοσίου, του ΟΑΣΑ, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλι−
στικών Ταμείων, τα οποία περιέρχονται στην Απορρο−
φώσα Εταιρεία μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, 
αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, διαγράφονται από 
τις οικονομικές καταστάσεις της και μεταφέρονται ως 
έχουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά τη συντέ−
λεση της συγχώνευσης, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω 
του Υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνει το υπόλοιπο 
του υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού 
(κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών που συγ−
χωνεύονται.

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 τη 
συντέλεση της συγχώνευσης. 

6. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία 
συντελείται με την έκδοση της παρούσης, τη δημοσί−
ευση περίληψής της στο ΦΕΚ και καταχώρησή της στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η Απορροφώσα Εταιρεία 
υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και 
στις υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιρειών 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 διατά−
ξεις του ν.3920/2011, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφώ−
μενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα 
Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης 
βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση. 

Με την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης οι Απορροφώμενες Εταιρείες θεωρούνται 
αυτοδικαίως λυμένες έναντι πάντων, εξαφανιζόμενης 
της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια.

7. Από την καταχώρηση της παρούσης στα Μητρώα 
των Ανωνύμων Εταιρειών και της δημοσίευσης περί−
ληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όλες οι 
πράξεις των Απορροφώμενων Εταιρειών, ως και τα οι−
κονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 
ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των 
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συγχωνευόμενων εταιρειών και ένθεν, από λογιστικής 
άποψης, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της 
Απορροφώσας Εταιρείας.

V. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡ−
ΡΟΦΩΣΑΣ

Από την, κατά τα άνω, παράδοση της μετοχής προς 
τον μοναδικό μέτοχο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ−
ΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παρέχεται 
στον τελευταίο το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 
της Απορροφώσας Εταιρείας.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώνεται και συ−

ντελείται με την καταχώρηση της παρούσης Πράξης, 
αμελλητί και άνευ οιουδήποτε ελέγχου, στο αρμόδιο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε μία των συγχω−
νευόμενων εταιρειών και τη δημοσίευση περίληψής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρ−
θρο 1, παράγραφος 6, περίπτωση δ του ν. 3920/2011.

Άρθρο δεύτερο
Με τη συντέλεση της συγχώνευσης η απορροφώσα 

εταιρεία μετονομάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», 
που έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοι−
νωνιακού έργου με επίγεια και υπόγεια μέσα σταθερής 
τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι−τραμ και 
λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς) μέσα στα όρια της Περι−
φέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010, 
εκτός από τις νήσους.

Άρθρο τρίτο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας 

ορίζονται, μέχρι την έκδοση νέας απόφασης, οι εξής: 
1. Σπυράκος Βασίλειος Ιωάννης, του Χριστόφορου 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιο−
λόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΤ054289, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. 
Χ080942, μέλος.

3. Πετραλιάς Αντώνιος του Ρένου, Συγκοινωνιολόγος 
− οικονομολόγος με Α.Δ.Τ. ΑΒ050587, μέλος.

4. Μισιούδη Χρυσή του Πασχάλη, Δικηγόρος με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ518933, μέλος.

5. Δημαρέλος Βασίλειος του Γεωργίου, πολιτικός μη−
χανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΕ183288, μέλος.

6. Πολίτου Δέσποινα του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός 
– Συγκοινωνιολόγος με Α.Δ.Τ. Π363727, μέλος.

7. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί−
ρηση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό 
της, που εκλέγεται κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3429/2005, 
όπως ισχύει.

Μέχρι την εκλογή και γνωστοποίηση του εκπροσώ−
που των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας λειτουργεί νομίμως, σε κάθε περίπτωση, με 
τα υπόλοιπα μέλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ  

   Αριθμ. 28738/2638 (6)
Πράξη Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΕΘΕΛ 

Α.Ε. και ΗΛΠΑΠ Α.Ε. − Μετονομασία νέας Ανώνυμης 
Εταιρείας σε ΟΣΥ Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄ 33/ 
03.03.2011),

2) Των άρθρων 68 και επόμενα του ν. 2190/1920, όπως 
ισχύουν,

3) Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993,

4) Του ν. 3429/2005 «περί ΔΕΚΟ» (ΦΕΚ 314 Α), όπως 
ισχύουν,

5) Του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 
2011),

Β. 1) Τους από 04.03.2011 Ισολογισμούς Μετασχη−
ματισμού των Ανώνυμων Εταιρειών, με τις επωνυμίες 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕ−
ΩΦΟΡΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΕΘΕΛ Α.Ε» (Αρ.Μ.Α.Ε. 
31381/002/Β/94/0206 και Α.Φ.Μ. 094382949 ΦΑΕ Πειραιά) 
και «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΠΑΠ Α.Ε.» (Αρ.Μ.Α.Ε. 99108/098/Β/86/0004 και Α.Φ.Μ 
094029564 ΦΑΕΕ Αθηνών),

2) Τις από 18/03/2011 Εκθέσεις της αρμόδιας ΔΟΥ (ΔΕΚ 
Αθηνών), βάσει των ανωτέρω, από 04.03.2011, Ισολογι−
σμών Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρει−
ών ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ) αντιστοίχως,

3) Τις υπ’ αριθμ. 02/11 από 23/03/2011 (ΕΘΕΛ) και 61/2 
από 23.03.2011 (ΗΛΠΑΠ) Αποφάσεις των Γενικών Συνε−
λεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών περί εγκρί−
σεως των ανωτέρω Ισολογισμών Μετασχηματισμού και 
εκθέσεων Δ.Ε.Κ. αντιστοίχως,

4) Το με υπ’ αριθμ. 1307/31.5.2011 έγγραφο της Βουλής 
των Ελλήνων με το οποίο μας διαβιβάζεται η Έκθε−
ση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής 
για τη θέση του Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οδικές Συ−
γκοινωνίες − Ο.ΣΥ.»

5) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω 
της ανάληψης των έως την συντέλεση της συγχώνευσης 
χρεών των εν λόγω εταιρειών, καθώς και της κρατικής 
επιδότησης του προϋπολογισμού του ομίλου ΟΑΣΑ, το 
ύψος της οποίας, κατά μέγιστο όριο, μπορεί να ανέλθει 
στο άθροισμα του ποσού των αναληφθέντων εκ του Δη−
μοσίου χρεών (βάσει του άρθρου 3 του ν. 3920/2011) και 
ποσού ίσου με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ 
αποσβέσεων) του εν λόγω ομίλου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Συγχωνεύονται, με απορρόφηση της πρώτης από 
τη δεύτερη, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΠΑΠ Α.Ε.» (Αρ.Μ.Α.Ε. 99108/098/Β/86/0004 και Α.Φ.Μ 
094029564 ΦΑΕΕ Αθηνών) και η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΘΕΛ 
Α.Ε» (Αρ.Μ.Α.Ε. 31381/002/Β/94/0206 και Α.Φ.Μ 094382949 
ΦΑΕ Πειραιά).

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Απορροφώσα Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», 
με διακριτικό τίτλο «ΕΘΕΛ Α.Ε» (Αρ.Μ.Α.Ε. 31381/002/
Β/94/0206 και Α.Φ.Μ 094382949 ΦΑΕ Πειραιά) που εδρεύ−
ει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, αποκαλούμενη εφεξής στο 
παρόν για λόγους συντομίας «Απορροφώσα Εταιρεία».

2. Απορροφώμενη Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙ−

ΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΗΛΠΑΠ Α.Ε.» (Αρ.
Μ.Α.Ε. 99108/098/Β/86/0004 και Α.Φ.Μ. 094029564 ΦΑΕΕ 
Αθηνών) που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποκαλού−
μενη εφεξής στο παρόν για λόγους συντομίας «Απορ−
ροφώμενη Εταιρεία».

II. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ − ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ.

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», όπως αποτυπώνεται 
και στον από 04.03.2011 Ισολογισμό Μετασχηματισμού 
της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος υπεγράφη από το ΔΣ 
αυτής και ελέγχθηκε από την αρμόδια Δημόσια Υπηρε−
σία, η σχετική Έκθεση της οποίας εγκρίθηκε από την 
από 23.03.2011 ΓΣ της εταιρείας, ανέρχεται σήμερα σε 
εννιακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες επτά 
χιλιάδες και είκοσι ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
(985.207.021,25€), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια 
επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέ−
ντε μετοχές (16.786.625), ονομαστικής αξίας η κάθε μια 
πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69€), 
που ανήκουν στον ΟΑΣΑ, κατ’ άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 
2669/1998 (ΦΕΚ Α΄ 283/18.12.1998) και άρθρο 1 παρ. 3 του 
ν. 3920/2011.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
όπως αποτυπώνεται και στον από 04.03.2011 Ισολογι−
σμό Μετασχηματισμού της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος 
καταρτίστηκε, υπεγράφη από το ΔΣ αυτής και ελέγ−
χθηκε από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, η σχετική 
Έκθεση της οποίας εγκρίθηκε από την από 23.03.2011 
ΓΣ της εταιρείας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πε−
ντακοσίων εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και 
οκτώ λεπτών (509.485.558,08€) και διαιρείται σε εκατόν 
εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε 
χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (173.885.856) μετοχές 
ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 
(2,93€) εκάστη, μη εισηγμένες στο ΧΑΑ, που ανήκουν 
στον ΟΑΣΑ κατ’ άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 
Α΄ 283/18.12.1998).

γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρεί−

ας αυξάνεται συνολικά, συνεπεία της συγχώνευσης δι’ 
απορρόφησης της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατά το 
ποσό των πεντακοσίων εννέα εκατομμυρίων τετρακοσί−
ων ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ και οκτώ λεπτών (509.485.558,08€), που αντιστοιχεί 
στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώ−
μενης Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός 
δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκα−
τομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών 
(1.494.692.579,33€) και ενσωματώνεται σε μια ονομαστική 
μετοχή ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου τετρα−
κοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων 
ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα 
ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.494.692.579,33€).

III. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ − ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Επειδή η ΟΑΣΑ Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, είναι μοναδικός 
μέτοχος, με ποσοστό 100% των μετοχών όλων των συγ−
χωνευόμενων εταιρειών, δεν συντρέχει λόγος ανταλλα−
γής των μετοχών, ούτε υπολογισμός χρηματικού ποσού 
μετρητών, το οποίο άλλωστε δεν καταβλήθηκε.

Η Απορροφώσα Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», με τη νέα επωνυ−
μία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «ΟΣΥΑ.Ε.», βάσει του άρθρου 1, παρά−
γραφος 5, περίπτωση α του ν. 3920/2011, θα εκδώσει, 
εντός προθεσμίας εξήντα ημερών (60) τη νέα ονομα−
στική μετοχή αξίας ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων 
ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και 
τριάντα τριών λεπτών (1.494.692.579,33€), σύμφωνα με το 
προκύπτον, κατά τα ανωτέρω συνεπεία της απορρόφη−
σης, μετοχικό κεφάλαιο της ύψους ενός δισεκατομμυρί−
ου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξα−
κοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα 
εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.494.692.579,33€), 
βάσει των εγκριθέντων Ισολογισμών Μετασχηματισμού 
των συγχωνευόμενων εταιρειών και των Εκθέσεων των 
αρμοδίων Δ.Ο.Υ.

Η νέα μετοχή ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗ−
ΝΩΝ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΑΣΑ Α.Ε.» (Αρ.Μ.Α.Ε. 
99170/098/Β/93001, Α.Φ.Μ. 094419265 ΦΑΒΕ Αθηνών και 
έδρα τον Δήμο Αθηναίων) και άμα τη εκδόσει της, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, παραδίδεται από 
την Απορροφώσα Εταιρεία στην εν λόγω εταιρεία, μο−
ναδικό μέτοχο της προκύπτουσας από τη συγχώνευση 
εταιρείας, σε αντικατάσταση των παλαιών μετοχών των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, οι οποίες επιστρέφονται 
και καταστρέφονται.

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχι−

κά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφούνται, 
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποι−
ασδήποτε άλλης διατυπώσεως, με την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης τους, στην Απορροφώσα Εταιρεία, ακόμη 
και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς στην παρούσα. 
Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της 
Απορροφώμενης Εταιρείας, στα οποία συμπεριλαμβά−
νονται και τα ακίνητα, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε 
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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.

2. Αν από την παρούσα δεν προκύπτει η ταυτότητα 
των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων, που 
μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, καταχωρείται στα 
οικεία βιβλία μεταγραφών/ κτηματολογικά φύλλα από−
σπασμα της παρούσης υπουργικής απόφασης ή του 
Καταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία 
αυτά. Εάν η Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν τίτλους 
κυριότητας ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαι−
ωμάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί 
στα οικεία βιβλία μεταγραφών/κτηματολογικά φύλλα, 
η Απορροφώσα Εταιρεία μπορεί να ζητήσει τη μετα−
γραφή αυτών στο όνομα τους. Κανένας φόρος, τέλος 
χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση 
δεν οφείλεται από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για 
οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στη διαδοχή της 
Απορροφώσας Εταιρείας στη θέση της Απορροφώμενης 
Εταιρείας στα οικεία βιβλία/κτηματολογικά φύλλα.

3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
ακινήτων, της Απορροφώμενης Εταιρείας, κάθε σχετική 
πράξη ή συμφωνία που αφορά την 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 κεφάλαιό 
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 των Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο 
ή τέλος ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή 
δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργα−
νισμών ή τρίτων.

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων/ 
Κτηματολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμ−
βάσεις, πράξεις ή συμφωνίες ανέρχονται σε ποσοστό 1 
% αυτών που προβλέπονται από το νόμο.

4. Τα χρέη των εταιρειών που συγχωνεύονται, έναντι 
του Δημοσίου, του ΟΑΣΑ, του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλι−
στικών Ταμείων, τα οποία περιέρχονται στην Απορρο−
φώσα Εταιρεία μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, 
αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, διαγράφονται από 
τις οικονομικές καταστάσεις της και μεταφέρονται ως 
έχουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά τη συντέ−
λεση της συγχώνευσης, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω 
του Υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνει το υπόλοιπο 
του υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού 
(κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών που συγ−
χωνεύονται.

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 τη 
συντέλεση της συγχώνευσης.

6. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία 
συντελείται με την έκδοση της παρούσης, τη δημοσί−
ευση περίληψης της στο ΦΕΚ και καταχώρηση της στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η Απορροφώσα Εταιρεία 
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.3920/2011, 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.

Με την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται 
αυτοδικαίως λυμένη έναντι πάντων, εξαφάνιζαμενης 
της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια.

7. Από την καταχώρηση της παρούσης στα Μητρώα 
των Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευση περίλη−
ψης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όλες οι 
πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρείας, ως και τα οι−
κονομικά 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. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡ−
ΡΟΦΩΣΑΣ

Από την, κατά τα άνω, παράδοση της μετοχής προς 
τον μοναδικό μέτοχο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ−
ΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παρέχεται 
στον τελευταίο το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη 
της Απορροφώσας Εταιρείας.

VI. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώνεται και συντε−

λείται με την καταχώρηση της παρούσης Πράξης, αμελ−
λητί και άνευ οιουδήποτε ελέγχου, στο αρμόδιο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε μία των συγχωνευόμε−
νων εταιρειών και την δημοσίευση περίληψης της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 6, περίπτωση δ του ν. 3920/2011.

Άρθρο δεύτερο
Με τη συντέλεση της συγχώνευσης η απορροφώσα 

εταιρεία μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΣΥ Α.Ε.» που 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του δημόσιου συγκοινωνιακού 
έργου με επίγεια οδικά μέσα μέσα στα όρια της Περι−
φέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010, 
εκτός από τις νήσους.

Άρθρο τρίτο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εται−

ρείας ορίζονται, μέχρι την έκδοση νέας απόφασης, 
οι εξής:



 

 

 
19818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1. Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. Ξ456251 Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Ηλεκτρο−
λόγος Μηχανολόγος με Α.Δ.Τ. Ν294552, μέλος.

3. Ντεντιδάκη Έλλη του Αντωνίου Δικηγόρος με Α.Δ.Τ. 
Ξ146458, μέλος.

4. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου, τρα−
πεζικός υπάλληλος με Α.Δ.Τ. Π648612, μέλος.

5. Σαραντόπουλος Δημήτριος του Σαράντου, Ηλεκτρο−
λόγος − Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΖ077655, μέλος.

6. Κωνσταντινίδης Σταύρος του Ζαφειρίου, Πολιτι−
κός Μηχανικός−Συγκοινωνιολόγος, με Α.Δ.Τ. Χ 075241, 
μέλος.

7. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχεί−
ρηση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό 
της, που εκλέγεται κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3429/2005 
όπως ισχύει.

Μέχρι την εκλογή και γνωστοποίηση του εκπροσώ−
που των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας λειτουργεί νομίμως, σε κάθε περίπτωση, με 
τα υπόλοιπα μέλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ    



 

 

 



 

 

 
19820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014541706110012*

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.: 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)

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

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




