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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/24649/0025 (1)
 Νέα παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώ−

ριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 
2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», δέκα (10) 
ακινήτων που περιήλθαν σε αυτή με την υπ’ αριθμ. 186/2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επι−
τροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012− 2015» (ΦΕΚ Α΄ 152)
και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 2.

2. Την υπ’ αριθμ. 186/06.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώ−
σεων και Αποκρατικοποιήσεων, που εκδόθηκε δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του 
Ν. 3986/2011, με την οποία μεταβιβάστηκαν και περιήλ−
θαν χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα και κατο−
χή τα αναφερόμενα σε αυτήν ακίνητα, κυριότητας του 
Δημοσίου.

3. Τις υπ’ αριθμ. 2/21326/0025/15.3.2012 (ΦΕΚ 785/Β΄) 
και 2/46066/0025/25.7.2012 (ΦΕΚ 2253/Β΄) αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες παρατάθηκε αρχι−
κά μέχρι 30.6.2012 με βάση την πρώτη ως άνω απόφαση 
και τελικά μέχρι 31.12.2012 με βάση την ως άνω δεύτερη 
απόφαση, η προθεσμία για την έκδοση και καταχώριση 
της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 
του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», αναφο−
ρικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με την υπ’ 
αριθμ. 186/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα−
τικοποιήσεων.

4. Την υπ’ αριθμ. 6355/5.3.2013 επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ 
Α.Ε., με την οποία μας διαβιβάστηκε το απόσπασμα 
πρακτικού της από 21.11.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. της 
εταιρείας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την νέα παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και 
καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Α.Ε», αναφορικά με τα παρακάτω δέκα (10) ακίνητα που 
περιήλθαν σε αυτή με την υπ’ αριθμ. 186/2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2061/16.09.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μέχρι τις 
31.12.2013:
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Α/Α στην 
ΔΕΑΑ 186/2011

Αριθμός Βιβλίου 
Καταγραφής

Διεύθυνση 
ακινήτου

6 2648 Ακαδημίας 3, 
Αθήνα

7 2648

Ακαδημίας 3,
Αθήνα − Κριεζώτου 

και Ζαλοκώστα 
Αθήνα

8 619
Ακαδημίας 1 και 

Βασ. Σοφίας, 
Αθήνα

9 2526
Βασ. Σοφίας 1 

και Πανεπιστημίου, 
Αθήνα

10 432 Ζαλοκώστα 1, 
Αθήνα

13 1762 Δημοκρατίας 3,
Κομοτηνή

14 3969 Νέστου και 
Πλάτωνος, Ξάνθη

24 243 Κανακάκη 3, Χανιά

30 2996
Τσακάντζα 8−10 και 

Χρυσοστόμου,
Θεσσαλονίκη

33 973
Μανωλίδου 5 
και Χίου 8, 
Καισιαριανή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1072064 ΕΞ 2013 (2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/ 

6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτι−
κού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ  

43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει 
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά 
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−
λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις 
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 
Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, 
«Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές 
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».

3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν 
οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.

4. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130 Β) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιό−
τητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 
3 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 
2134 τ.Β΄), όπως ισχύει, οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2012» 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «30 Μαΐου 2013».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
F

   Αριθμ. 9041 (3)
Παράταση του χρόνου υλοποίησης ημιτελών επενδυ−

τικών σχεδίων που αφορούν σε υποχρεώσεις της 
Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου του Μέτρου 1.1 «Επεν−
δύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Ε.Π. 
«Αγροτική Ανάπτυξης – Ανασυγκρότηση της Υπαί−
θρου 2000−2006» και συμπεριλαμβάνονται α) στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του κεφ. Δ, της υπ’ αριθμ. 
4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) κοινής υπουργι−
κής απόφασης και β) στο καθεστώς για τα πρότυπα 
αγροκτήματα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 637/20.10.2005 
(ΦΕΚ 1507/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός 

Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05).

1.3.  Την υπ’ αριθμ. 324005/09−09−2008 (ΦΕΚ 1886/Β/
12−09−2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδι−
ότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά−
δας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
135073/03−02−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
315/Β/25−02−2011).

1.4. Την υπ’ αριθ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/ 
23.02.2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α., στην Ειδική Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του ΠΑΑ 2007−2013.

1.5. Την υπ’ αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τα Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός 
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των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 5719/2.6.2011 (ΦΕΚ 
1145/Β/2011) και 2970/6.3.2012 (ΦΕΚ 645/Β/2012) όμοιες 
αποφάσεις.

1.6. Την υπ’ αριθμ. 637/20−10−2005 (ΦΕΚ 1507/Β/2005) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί 
Καθεστώτων Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης 2000−2006 για επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμε−
ταλλεύσεις», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά.

1.7. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποι−
ήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με 
αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ.

1.8. Του άρθρου 37 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», 
όπως ισχύει.

2. Την άσχημη δημοσιονομική κατάσταση που δια−
νύει η χώρα μας και ιδιαίτερα την μεγάλη ύφεση που 
δημιουργήθηκε στον τομέα των επενδύσεων η οποία 
οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

3. Τα σχετικά αιτήματα δικαιούχων του καθεστώτος 
των ανειλημμένων υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 4985/
21−06−2010 κοινής υπουργικής απόφασης, κεφ. Δ. 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για τα ημιτελή επενδυτικά σχέδια Βελτίωσης που 
αφορούν στο καθεστώς ενίσχυσης για την πληρωμή 
υποχρεώσεων της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου από την 
εφαρμογή του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυ−
γκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006» του κεφαλαίου Δ, 
της υπ’ αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) κοινής 
υπουργικής απόφασης του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ως καταλη−
κτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής η 30η 
Σεπτεμβρίου 2013.

Άρθρο 2

Για τα ημιτελή επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην 
ενίσχυση δικαιούχων για τη δημιουργία Πρότυπων 
Αγροκτημάτων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 637/20−10−2005 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1507/Β/2005) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής η 30η Σε−
πτεμβρίου 2013. Η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της γεωργικής εκμε−
τάλλευσης του δικαιούχου της ενίσχυσης ή, αναλόγως 
του περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου, από άδεια 
ίδρυσης ή από έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον 
ΕΟΤ στις περιπτώσεις που λόγων δυναμικότητας της 

εκμετάλλευσής του δεν απαιτείται η έκδοση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων.

Άρθρο 3 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παύουν να ισχύουν 
όλες οι προηγούμενες αντίστοιχες αποφάσεις (οι με 
αριθ. πρωτ. 6508/13.05.2009, 15334/17.12.2009 και 1134/
11−2−2010 υπουργικές αποφάσεις). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
      Αριθμ. οικ. 8852 (4)
    Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μου−

σικής Σχολής με την επωνυμία «ΜΠΑΡΟΚ».

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/06, 

όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 
3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976).

δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

ε. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

στ. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 (ΦΕΚ 1595/ 
Β/2004) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών 
κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου».

ζ. Την υπ’ αριθμ. 44358 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ 
(ΦΕΚ 707/τ. Β΄/20−09−1994), με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του Ωδείου στην Ευ−
σταθία Τσώνου−Ανάγνου με την επωνυμία «Μουσική 
Σχολή Ευσταθία Τσώνου» η οποία στεγάζεται σε κτίριο 
επί των Οδών Αγουρίδου και Ν. Ευθυμίου, στην Ιτέας 
Φωκίδας.

η. Την υπ’ αριθμ. 58114 ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ (ΦΕΚ 40/
τ. Β΄/24−01−1995) περί «Προσθήκης Τμημάτων και τρο−
ποποίηση επωνυμίας της Μουσικής Σχολής "Μπαρόκ"».

θ. Την υπ’ αριθμ. 8286/21−03−2013 αίτηση της Ευσταθίας 
Τσώνου − Ανάγνου με τα συνημμένα δικαιολογητικά για 
τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της Μουσικής 
Σχολής.

ι. Την υπ’ αριθμ. 028/10−01−2013 απόφαση Δημάρχου 
για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και τη Μεταβίβαση Αρ−
μοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν. 3852/2010), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και 
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής με την επωνυμία «Μου−
σική Σχολή Μπαρόκ» η οποία στεγάζεται σε κτίριο επί των 
Οδών Αγουρίδου και Ν. Ευθυμίου, στην Ιτέας Φωκίδας από 
την Ευσταθία Τσώνου − Ανάγνου στον Σπύρο Τσαμτσούρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιτέα, 28 Μαρτίου 2013 

Η Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΪΝΗ − ΚΟΛΛΙΑΛΗ      
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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