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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Δ6Α 1044519 ΕΞ2013 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 

(Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί 
αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 
(Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφω−

ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 
3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες δι−
ατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 
(A΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε−
σίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Του εδ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/ 
2011.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄38) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (Α΄ 285) 
«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις κοι άλ−
λες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμμα−
τεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδο−
νίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 
221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

στ) Της αριθ. Δ6Α 1066361ΕΞ2012/25−4−2012 (ΦΕΚ 
Β΄1363/24−2−2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, περί συγκρότησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

ζ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκρι−
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

η) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών 
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

θ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών 
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».
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κ) Την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λει−
τουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις αριθμ, Δ6Α 1157277 ΕΞ 2012/
15−11−2012 (Β΄ 3042), Δ6Α 1002441 ΕΞ 2013/7.1.2013 (Β΄6), 
Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β΄22) και Δ6Α 1000737 
ΕΞ2013/3.1.2013 (Β΄ 69) όμοιες αποφάσεις.

2. Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης κρίσιμων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποτρέπουν την μετάβα−
ση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση αυτών και την αποδοτικότερη λειτουργία 
του φορολογικού μηχανισμού, όπως το ηλεκτρονικό πα−
ράβολο και η πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών 
των οφειλών σε ρύθμιση. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού έτους 2013, ύψους 172.300,00 ευρώ πε−
ρίπου, λόγω παράτασης για ένα τρίμηνο της αναστολής 
λειτουργίας είκοσι (20) Δ.Ο.Υ. και η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ23120 (υποκατηγορία 0800) και 
του ΕΦ23110 (ΚΑΕ 0215) του Π/Υ Γεν. Κυβέρνησης, απο−
φασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−
2012 (Β΄ 2828) απόφασή μας, περί αναστολής λειτουργί−
ας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 
1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄2552) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει, παρατείνοντας την ημερομηνία αναστολής λει−
τουργίας των Δ.Ο.Υ των περιπτώσεων με α/α: 16, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 45, 47, 48, 49, 57, 59, 60, και 
64 της στήλης Β΄ του Πίνακα 1 της παρ. 1α΄ αυτής, όπως 
διαμορφώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10−1−
2013 (Β΄22) ομοία και ισχύει, αντί της 19/3/2013 την 17/6/2013.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/
19−10−2012 (Β΄ 2828) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθ. οικ. 25520/1069 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά−

ξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 186 και 282 

του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87). 
β) Τις διατάξεις των άρθρων 25, 59, 66 και 87 του 

Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ (ΦΕΚ Α΄ 26).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄45) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄131) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Πρό−
γραμμα Διαύγεια» (Α΄ 112). 

ς) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241).

ζ) Την υπ’ αριθμ. 24/2010 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφε−
ρειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

η) Την υπ’ αριθμ. 17/5−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων Δι−
ευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 41/17−1−2011 όμοια. 

θ) Την υπ’ αριθμ. 24/7−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 40). 

ι) Την υπ’ αριθμ. Οικ. 4762/141/14−1−2013 Ανάθεση άσκη−
σης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β΄ 175). 

ια) Τις διατάξεις του άρθρου 6 § 11 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 85). 

ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης Π.Ε. Εύβοιας την εξουσιοδότηση να υπογράφει, 
με την ένδειξη «με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» (Μ.Ε.Α.) 
και μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρούσας απόφα−
σης, τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:

1. Την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης 
και λειτουργίας δραστηριοτήτων των Ν.  3325/2005, 
Ν. 3982/2011 και Ν. 3526/2007 ισχύος μεγαλύτερης των 
500 KW.

2. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, σύμφωνα με το 
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄), όπως ισχύει στις:

α) Βιομηχανίες πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλι−
στήρια) με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 
KW (500 HP) και αποθηκευτική ικανότητα μέχρι 10.000 m3.

β) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, εμφιάλωσης 
υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, με αποθηκευτι−
κή ικανότητα μέχρι και 50.000 m3 και με εγκατεστημένη 
παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 KW (500 HP).

γ) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς 
περιορισμό στην εγκατεστημένη ισχύ και με αποθηκευ−
τική ικανότητα μέχρι και 10.000 m3.

δ) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρο−
γονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής 
φυσικού αερίου, με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ 
μέχρι και 367 KW (500 HP) και αποθηκευτική ικανότητα 
μέχρι και 10.000 m3.

3. Την έγκριση σχολικών εκδρομών−μετακινήσεων 
αριθμ. 129287/Γ2/10−11−2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2769/Β΄) εκτός των εγκρίσεων για μετακινήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 της ίδιας απόφασης.

4. Χορήγηση άδειας εργασίας αλλοδαπών (όταν τους 
έχει δοθεί πολιτικό άσυλο Ν. 2901/2001).

5. Επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 
8 της Υ.Α. Δ9Β.Δ/Φ166/οικ. 13068/ΓΔΦΠ 2488/11−6−2009 
(ΦΕΚ 1249/Β΄).
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6. Επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις ναυπήγησης, 
μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

7. Επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παρά−
γει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά, που δεν 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

8. Επιβολή προστίμων μεγαλύτερων των 3.000,00 € 
σε Ανώνυμες Εταιρείες λόγω εκπρόθεσμης υποβολής 
στοιχείων του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Την επιβολή προστίμων ποσού άνω των 3.000,00 € 
για παραβάσεις της αριθμ. 484/36/Φ. 15/17−1 −2012 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 230 Β΄) κατά τις διατάξεις των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011.

10. Την επιβολή προστίμων ανεξαρτήτως ποσού που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της Υ.Α. 10735/651/
21−9−2012 «Περί ατμολεβήτων» (ΦΕΚ 2656 Β΄).

11. Επιβολή προστίμων του Ν.  3668/2008 και του 
Ν. 2093/1992.

12. Επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανη−
τικές εκπτώσεις και προσφορές των Ν. 3377/2005 και 
Ν. 3769/2009.

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη 
σχετική απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Χαλκίδα, 6 Μαρτίου 2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

F
          Aριθ. απόφασης 561/06 (3)
Καθορισμός κριτηρίων για την διαπίστωση της ανάγκης 

εκτεταμένης προσαρμογής της αποτύπωσης των ακι−
νήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα με εφαρμο−
γή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης 
και απεικόνισης κατά το άρθρο 19 Α του Ν. 2664/1998.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 Α §1 του Ν. 2664/1998 

«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/
Α΄/3.12.1998), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24§2 
του Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄, 144/2011).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.  2664/1998 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/
Α΄/3.12.1998).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 § 5 της υπ’ αρ. 10887/2007 
απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 416/2007) 
περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του Οργανι−
σμού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ−
ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

4. Την υπ’ αρ. 531/4β/28−12−2012 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με την οποία η εταιρεία προτείνει 
στον Οργανισμό την έκδοση απόφασης με την οποία θα 
καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαπίστωση της ανά−
γκης εκτεταμένης προσαρμογής της αποτύπωσης των 
ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα με εφαρ−
μογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης 
κατά το άρθρο 19 Α του Ν. 2664/1998.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ο.Κ.Χ.Ε.

6. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, απο−
φασίζει: 

Άρθρο 1

Γεωμετρικά σφάλματα που, κατά την έννοια της δια−
τάξεως του άρθρου 19 Α §1 του Ν. 2664/1998, λαμβάνο−
νται υπόψη, μετά από αναφορά των δικαιούχων, για την 
προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων μίας 
κτηματογραφημένης περιοχής λόγω επαναπροσδιορισμού 
της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, είναι: α) ο 
λανθασμένος εντοπισμός (θέση) των γεωτεμαχίων, όταν 
κατά την αναφορά σφάλματος υποδεικνύεται γεωτεμάχιο 
που δεν έχει καμία επαφή (επικάλυψη) με το καταχωρι−
σθέν στα κτηματολογικά διαγράμματα, β) η λανθασμένη 
απόδοση των ορίων των γεωτεμαχίων και γ) η μη κατα−
χώριση γεωτεμαχίων ή εγγραπτέων δικαιωμάτων στις 
κτηματολογικές εγγραφές λόγω μη εντοπισμού.

Άρθρο 2

Για την οριοθέτηση των περιοχών που περιλαμβά−
νει η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 19 Α του 
Ν. 2664/1998, δεν λαμβάνονται υπόψη: α) οι αστικές περιο−
χές, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές κτηματογράφησης, β) οι εκτάσεις 
για τις οποίες έχει συνταχθεί, θεωρηθεί ή κυρωθεί δασι−
κός χάρτης και έχουν συμπεριληφθεί στις κτηματολογικές 
εγγραφές ως ανήκουσες στο Ελληνικό Δημόσιο, ή σε ΟΤΑ 
ή φέρουν κτηματολογική εγγραφή με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣ−
ΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» και γ) εκτάσεις για τις οποίες υφίσταται 
ή εκκρεμεί η κύρωση διοικητικής πράξης.

Άρθρο 3

Α. Οι ελάχιστες τιμές αναφορών σε γεωμετρικά σφάλ−
ματα κατά την προαναφερόμενη έννοια που πρέπει να 
συντρέχουν για την οριοθέτηση των κτηματολογικών 
ενοτήτων και την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της 
θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, ορίζονται σω−
ρευτικά ως ακολούθως:

1. Οι αναφορές σε γεωμετρικό σφάλμα πρέπει να αφο−
ρούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των γεωτε−
μαχίων της κτηματολογικής ενότητας και 

2. το ποσοστό των γεωτεμαχίων για τα οποία υπο−
βλήθηκε αναφορά και των επηρεαζόμενων να καλύπτει 
το 50% του συνόλου των γεωτεμαχίων της κτηματο−
λογικής ενότητας.

Β. Εάν δεν συντρέχουν οι ως άνω υπό (Α) οριζόμενες 
ελάχιστες τιμές αναφορών σφαλμάτων, οι κτηματολο−
γικές ενότητες επανελέγχονται και ορίζονται κριτήρια 
σωρευτικά ως ακολούθως:

1. Οι αναφορές σε γεωμετρικό σφάλμα πρέπει να αφο−
ρούν σε ποσοστό 20% των γεωτεμαχίων της κτηματο−
λογικής ενότητας και

2. ποσοστό 25% των αναφορών επί του ποσοστού 
20% των γεωτεμαχίων της κτηματολογικής ενότητας 
να αφορά σε λανθασμένη θέση.

Τα ίδια κριτήρια υπό Β.1 και Β.2 λαμβάνονται υπόψη 
συμπληρωματικά και για την οριοθέτηση πρόσθετων κτη−
ματολογικών ενοτήτων, όταν συντρέχουν οι ως άνω υπό 
(Α) οριζόμενες ελάχιστες τιμές αναφορών σφαλμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ 
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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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