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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014 (1)

 Καθιέρωση Ελέγχων Διαδικασίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 26, 13 παρ. 2, 61, 68, 

71, 73,117 παρ. β, 133 παρ. β και 148 παρ. β του Καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού 
Κώδικα και των άρθρων 4στ, παρ. 1, 2, 222 έως 224, 239 
έως 247 και επόμενα του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 «περί δια−
τάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 33 παράγραφος 3 
σημείο β) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001).

3. Τις διατάξεις του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/14/02/2012) 
«Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως 86 του Π.Δ. 111/2014 
(ΦΕΚ 178/29−08−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών».

5. Τις διατάξεις της Δ33Δ 5036742ΕΞ2013/14−10−2013 
(ΦΕΚ 2676/Β΄/21−10−2013) Α.Υ.Ο, για τη «Διαχείριση απο−
τελεσμάτων Ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού 
συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε Νέου 
ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, 
από τις τελωνειακές αρχές της χώρας − Τροποποίηση 
της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000».

6. Τις διατάξεις της ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014Δ19Α 
5041533ΕΞ2013 Δ.Υ.Ο, για τη «Καθιέρωση πληροφορικού 
συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε 
πλήρη εφαρμογή».

7. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24−09−2012).

8. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 Απόφαση «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 130/28−01−2013), όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/22−04−2005), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθιερώνονται «Έλεγχοι Διαδικασίας» στους οποί−
ους υπόκεινται οι διασαφήσεις που υποβάλλονται στο 
πληροφοριακό σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να διασφα−
λίσουν: α΄) την τήρηση των απαγορεύσεων − περιορι−
σμών στη διακίνηση εμπορευμάτων που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και
β΄) την επιτήρηση των καθεστώτων τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

2. α΄) Οι διασαφήσεις που ελέγχονται για τη διασφά−
λιση των απαγορεύσεων −περιορισμών, αποτελούν υπο−
σύνολο εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφο−
ριακό σύστημα ως μεσαίας επικινδυνότητας και τους 
αποδίδεται συγκεκριμένος βαθμός.

β΄) Οι διασαφήσεις που ελέγχονται για την επιτήρηση 
των καθεστώτων της παρ. 1β αποτελούν υποσύνολο 
εκείνων που υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύ−
στημα ως υψηλής επικινδυνότητας και τους αποδίδεται 
συγκεκριμένος βαθμός.

3. Οι «Έλεγχοι Διαδικασίας» συνίστανται:
• στη διασφάλιση της τήρησης των απαγορεύσεων− 

περιορισμών όσον αφορά στον έλεγχο της ύπαρξης 
του κατάλληλου πιστοποιητικού ή άδειας ή έγκρισης ή 
εγγράφων και στην επικύρωση τους, εφόσον απαιτείται.

• στην επιτήρηση των ανωτέρω καθεστώτων όσον 
αφορά στη δειγματοληψία που διενεργείται στα πλαίσια 
των καθεστώτων αυτών.
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4. Οι ως άνω έλεγχοι δεν προσμετρώνται στα ποσο−
στά των ελέγχων που πραγματοποιούνται, όπως αυτοί 
καθορίζονται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/490 /29558 (2)
Κατανομή επιτυχόντος από προστατευόμενους του

ν. 2643/98 έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41566/2064/14−11−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και τα συνημμένα αυτού έγγραφα.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2014, ενός (1) ατόμου Τ.Ε. 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας στη Διοίκηση 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής που τοπο−
θετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/17−07−2014 Απόφαση−Πρα−
κτικό της Α΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του ν. 2643/98 
(Παπαχαντζή Αγγελική).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Δ.Γ1δ/63119 (3)

Αλλαγή της επωνυμίας του Φυσικού Μεταλλικού
Νερού «ΓΚΟΥΡΑ» σε «ΘΕΟΝΗ».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη
ι. Το Π.Δ. 106/2014 περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Υγείας (ΦΕΚ173/α/2014).

2. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/83) «Όροι εκμετάλλευσης 
και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλι−
κών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική 
απόφαση Υ2/οικ. 329/9$ (ΦΕΚ 114/Β/98) και την κοινή 
υπουργική απόφαση 56561/15−6−04 περί «καθορισμού του 
καταλόγου, των οριακών τιμών». Συγκεντρώσεως και 
των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των 
Φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης 
του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία 
ορισμένων φυσικών μεταλλικών  νερών και νερών πηγής.

3. Την ΔΥ1Δ/59070/2010 απόφαση διορισμού μελών της 
Υποεπιτροπής για την αναγνώριση νερών ως φυσικών 
μεταλλικών με τις τροποποιήσεις της.

4. Η από 26−5−2014 προσκομισθείσα ετικέτα.
5. Το με αριθμ. 99/20−10−2014 πρακτικό συνεδρίασης 

της Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νε−
ρών, αποφασίζουμε:

Την αλλαγή της επωνυμίας του Φυσικού Μεταλλικού 
Νερού «ΓΚΟΥΡΑ» σε «ΘΕΟΝΗ» καθώς πληρούνται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 433/83 " 
Οροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των 
φυσικών μεταλλικών νερών και με την προϋπόθεση του 
άρθρου 8 αρ. 3 του προαναφερόμενου Π.Δ.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 95089 οίκ. (4)

Ορισμός τόπου συνεδριάσεως του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ρόδου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 1 και παρ. 3 του Κώδικα Οργανι−

σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ−
γών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (Α΄35) και β) του 
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

2) Τα με αριθμούς 2633/2−10−2014 και 3205/24−11−2014 
έγγραφα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

3) Το με αριθμό 539/30−9−2014 έγγραφο του Εφετείου 
Δωδεκανήσου.

4) Το γεγονός ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου δεν διαθέτει αίθουσα 
ακροατηρίου.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε από 1η Ιανουαρίου 2016 ως τόπο συνεδριά−
σεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, την αίθουσα 
ακροατηρίου του Εφετείου Δωδεκανήσου στο Δικα−
στικό Μέγαρο Ρόδου, όπου στεγάζονται τα Πολιτικά 
Δικαστήρια (Πλατεία Ελευθερίας 1), και ως ημέρα κατά 
την οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το εν 
λόγω Δικαστήριο, την ημέρα "Πέμπτη" της δεύτερης 
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πλήρους εργάσιμης εβδομάδας, καθώς και κάθε Πέμπτη 
των υπόλοιπων εργασίμων εβδομάδων του μήνα, πΛην 
του μηνός Σεπτεμβρίου, κατά τον οποίο, θα παραχω−
ρείται, μόνο την τελευταία Πέμπτη του μηνός αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 78953/52333 (5)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ: 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝΠΑ.».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010)» Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238 και 280 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 15524/1994(ΦΕΚ/Β/399/1994) απόφαση Νο−
μάρχη Ανατ. Αττικής, περί σύστασης ΝΠΔΔ με όνομα: 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝΠΑ», όπως μεταγενέ−
στερα τροποποιήθηκε με την αριθ. 4154,4155/2004 
(ΦΕΚ/Β/521/2004) απόφαση Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττική και την αριθ. οικ. 31249/25963/2013 
(ΦΕΚ/Β/1526/2013).

6. Την αριθ. 602/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ασπροπύργου, με θέμα: «Συμμετοχή του 
Δήμου Ασπροπύργου στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
«ΣΥΝΠΑ».

7. Την αριθ. 18/2013 ομόφωνη απόφαση διοικητικού συμ−
βουλίου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝΠΑ», περί 
αποδοχής αιτήματος του Δήμου Ασπροπύργου περί 
συμμετοχής ως μέλους στο Σύνδεσμο «ΣΥΝΠΑ», απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 15524/1994 απόφαση Νομάρχη 
Ανατ. Αττικής, ως προς το άρθρο (1) ως προς τα μέλη 
του Συνδέσμου, τα οποία, μετά την αποδοχή συμμετοχής 
του Δήμου Ασπροπύργου, είναι πλέον οι Δήμοι −μέλη:

Ασπροπύργου, Αχαρνών, Διονύσου, Μεταμόρφωσης, 
Φυλής, Ωρωπού. 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
ες βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 15524/1994 απόφαση 
Νομάρχη Ανατ. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

      Αριθμ. απόφ. 93/θ4ο/7−11−2014 (6)
Χορήγηση επαγγελματικής άδειας νόμιμου ελεγκτή 

σε 2 φυσικά πρόσωπα

  ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρων 3, 4, 6−8, 10, και 43 του ν.3693/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων 
των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ. αριθμ. 16654/117/19.4.2010 απόφασης, με 
εντολή Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικών 
«Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ αναφορικά με 
τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας 
νόμιμου ελεγκτή, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη 
του άρθρου 43 του ν.3693/2008» (Κανονιστική Πράξη 
0005/2009 της ΕΛΤΕ).

3. Τις αιτήσεις των υποψήφιων νόμιμων ελεγκτών που 
κατετέθησαν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
(ΣΟΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική 
Πράξη 0005/2009 της ΕΛΤΕ.

4. Την εισήγηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2014 αναφορικά με 
την αποστολή στοιχείων των Νόμιμων Ελεγκτών.

5. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος των 
αιτήσεων των υποψηφίων νομίμων ελεγκτών της από 
κλιμάκιο της ΕΛΤΕ.

6. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε η εξεταστική 
διαδικασία από την επιτροπή που προβλέπεται από το 
άρθρο 13 της Κανονιστικής Πράξης 0005/2009 της ΕΛΤΕ 
η οποία και εξέδωσε την εισήγηση της με ημερομηνία 
10 Ιουλίου 2014.

7. Την από 5−11−2014 εισήγηση του Συμβουλίου Ποιοτι−
κού Ελέγχου (ΣΠΕ) σχετικά με το ανωτέρω θέμα της χο−
ρήγησης άδειας νομίμων ελεγκτών φυσικών προσώπων.

8. Την υπ’ αρ. 93/7−11−2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
ΕΛΤΕ, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έκδοση Ατομικής Πράξης για την χορήγηση 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νομίμου ελεγκτή 
στους παρακάτω αιτούντες, όπως ονομαστικά παρα−
τίθενται παρακάτω, επειδή πληρούν τα κριτήρια για 
την απόκτηση επαγγελματικής άδειας νομίμου ελε−
γκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 και 
τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0005/2009 της 
Ε.Λ.Τ.Ε, και την εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο 
Νόμιμων Ελεγκτών.

 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1. ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
2. ΜΠΟΥΡΣΑΛΙΑΝ ΣΙΜΟΣ ΟΧΑΝΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014

  Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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