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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/84487/0025 (1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/04−01−2006 (ΦΕΚ 

Β΄ 16) «Διαδικασία Βεβαίωσης και Διαγραφής Οφει−
λών Εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο», όπως 
ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
¡) του Ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνι−

κού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως αρ. 11 παρ. 5 (ΦΕΚ Α΄ 143),

ii) της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/04−06−2006 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία 
βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ Β΄ 16),

iii) της υπ’ αριθμ. 2/8174/0025/12−02−2008 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συμπλήρω−
ση της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/13−01−2006 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαδικασία 
βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ Β΄ 308),

iv) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−

ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213),

ν) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141),

vi) της υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
Β΄ 2105),

vii) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 112).

2) Την αναγκαιότητα να ρυθμιστούν ειδικότερα θέμα−
τα, σχετικά με τη βεβαίωση και τη διαγραφή οφειλών, 
προερχόμενων από την κατάπτωση παρασχεθείσας 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μετά την παράγραφο 7 του τμήματος Α΄ του άρθρου 
μόνου της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/04−06−2006 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδι−
κασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ Β΄ 16), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«Αναφορικά με εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο 
ομολογιακά δάνεια, οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις 
των οποίων καθορίζονται σε συμβάσεις, στις οποίες έχει 
συμβληθεί ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος (εγγυη−
τής) το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση που, δυνάμει 
σχετικών συμβατικών προβλέψεων, είναι καταβλητέα, 
από τον πρωτοφειλέτη − εκδότη του ομολογιακού δα−
νείου ή οιονδήποτε, ενεργούντα για λογαριασμό του, 
χρηματικά ποσά προς εξόφληση των απαιτήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από την κατάπτω−
ση της παρασχεθείσας εγγύησής του, η 25η Διεύθυνση 
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του 
Υπουργείου Οικονομικών υποδεικνύει το λογαριασμό 
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του Ελληνικού Δημοσίου στον οποίο θα πιστωθούν τα 
ποσά αυτά. Η ανωτέρω Διεύθυνση εντέλλεται την Τρά−
πεζα της Ελλάδος να προβεί στη μεταφορά του ως 
άνω πιστωθέντος ποσού στο λογαριασμό της αρμόδι−
ας Δ.Ο.Υ., εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου 
να αχθεί αυτό προς εξόφληση της εν στενή εννοία, 
βεβαιωθείσας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, 
οφειλής σε βάρος του πρωτοφειλέτη − εκδότη και τυχόν 
συνυποχρέων του.

Ειδικά, σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω πί−
στωση λάβει χώρα πριν την εν στενή εννοία βεβαίωση 
της οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος 
της 25ης Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, 
Δανείων και Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά 
για την, κατά το ποσό της πίστωσης, ανεξαρτήτως του 
ύψους αυτής, διαγραφή της οφειλής, αποστέλλοντας 
Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης, δεόντως συμπληρωμένα, 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».

2. Η παράγραφος 8 του τμήματος Α΄ του άρθρου μόνου 
της ανωτέρω απόφασης αναριθμείται σε παράγραφο 9.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

F  
 Aριθμ. ΠΟΛ. 1219 (2)
Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών κα−

ταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές 
του ημερολογιακού έτους 2012. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 

πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 − (ΦΕΚ 222Α΄/12.11.2012), 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992 
(ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ίσχυαν έως 31.12.2012 και του άρθρου 
10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ 222Α΄/12.11.2012) όπως ισχύουν από 1.1.2013, περί 
υποβολής στοιχείων για διασταύρωση.

3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1147/20.6.2013 (ΦΕΚ 1520 Β΄/21.6.2013) 
του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη, 
«Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού 
έτους 2012».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 
Α΄ 34) «Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών και 
υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574Β΄/ 
24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι 
για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών 
τους, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων, κατά την 
παρούσα χρονική περίοδο.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 30η Σε−
πτεμβρίου 2013, για την υποβολή όλων των καταστάσεων 

του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α΄), για τις συναλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, 
καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ως ακολούθως:

• Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους 
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3.

• Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους 
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6.

• Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους 
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9.

• Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους 
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ    

F 
Αριθμ. 4110 (3)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες 

καθαριότητας της Υπηρεσίας κατά το έτος 2013.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 

1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ 
Α/59).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και 
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 ΦΕΚ 1741/Β/ 
25.05.2012) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

4. Το υπ’ αριθμ. Ν. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 
858/Β/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας 
να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Δι−
ευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και 
Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
υπ’ αριθμ, 1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1175/11.11.1998).

6. Την υπ’ αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β΄ 754/97) 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δια−
τακτών».

7. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας για 
το έτος 2013 ποσού 3.000,00 ευρώ, στον ειδικό Φορέα 
235 και ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 100% για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

8. Το ν. 3839/2010 άρθρο 87 (αναπλήρωση προϊστα−
μένων) και την απόφαση του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. πρωτ. 
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2/37899/0004/13.5.2011 περί ορισμού προϊσταμένων τμη−
μάτων σε περιφερερειακές υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.

9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Ν. Ρο−
δόπης του ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό 
των 250,00 ευρώ, από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο του 
έτους 2013 σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης 
του 100%.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 2/5091/ 
0026/25.05.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1741/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η Διευθύντρια κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

F
 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΠΕΦ/138168/20896/17368/1046 (4)

Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης
και θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ 

180/Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νο−
μοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,

β. του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.06.2003),

γ. του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 
(Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

μετονομασία των Υπουργείων...» (ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013),
δ. του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).

2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (ΦΕΚ 2/Β/ 
03.01.2012) υπουργική απόφαση, με την οποία ορί−
στηκε ο εκκαθαριστής του Οργανισμού Προβολής 
Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., καθώς και τις ΥΠΑΙΘΠΑ/
ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/77470/2840/2421/81/20.08.2012 
(ΦΕΚ 2410/Β/31.08.2012) και ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ
ΕΦ/25835/4829/4082/260/21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β/26.02.2013) 
υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες παρατάθηκε η 
θητεία της προθεσμίας λήξης της εκκαθάρισης του ως 
άνω Οργανισμού, καθώς και του εκκαθαριστή.

3. Το υπ’ αριθμ. 521/29.07.2013 έγγραφο του εκκαθαρι−
στή του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 
Α.Ε., σχετικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης 
της εκκαθάρισης του ως άνω Οργανισμού, καθώς και 
της θητείας του εκκαθαριστή.

4. Από την απόφαση αυτή, η προκαλούμενη δαπά−
νη βαρύνει τα έσοδα της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, 
αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε, από τη λήξη της έως 31.04.2014, την 
προθεσμία λήξης της εκκαθάρισης του Οργανισμού Προ−
βολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., καθώς και τη θητεία του 
εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του Κωνσταντίνου, με 
ΑΔΤ ΑΖ 993006, Οικονομολόγου, ο οποίος, με την ΥΠΠΟΤ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (ΦΕΚ 2/Β/03.01.2012) υπουργι−
κή απόφαση, είχε οριστεί ως εκκαθαριστής του προανα−
φερόμενου Οργανισμού έως 22.08.2012 και με τις ΥΠΑΙΘ−
ΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/77470/2840/2421/81/20.08.2012 
(ΦΕΚ 2410/Β/31.08.2012) και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ
ΕΦ/25835/4829/4082/260/21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β/26.02.2013) 
όμοιες αποφάσεις είχε παραταθεί η θητεία του έως 
22.02.2013 και 31.08.2013 αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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