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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12 1090959ΕΞ2013
(1)
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακε−
φαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βε−
βαιωμένων χρεών λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της
έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν.
Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν.
Ηρακλείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται
αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με την οποία παρέχεται εξου−
σιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (239 Α΄) «Περί
κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58 Α΄).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ. που
κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).
9. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄).
10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθι−
έρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».
11. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1212/2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βε−
βαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά
ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ
114 Α΄) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι−
κονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθε−
σμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.
13. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φο−
ρολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών
τους υποχρεώσεων λόγω δυσλειτουργιών ενόψει της
έναρξης λειτουργίας του νέου TAXIS στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνί−
ας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.
14. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφα−
λαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, κατα−
βολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι
οποίες γίνονταν αποκλειστικά στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν.
Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου και όχι
μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή ηλεκτρονικά μέσω διαδι−
κτύου και οι οποίες έληγαν από 29.5.2013 έως 3.6.2013,
παρατείνονται μέχρι και τις 6.6.2013 ημέρα Πέμπτη.
Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επί−
σης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του
Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988 για την υποβολή γνωστοποι−
ήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών
μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για
παροχή εγκρίσεων, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά στις
Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας) και Δ.Ο.Υ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ν. Ηρακλείου και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου,
καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης ή εκτύπωσης ή
εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανο−
γραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτω−
ση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων
εντύπων ή οπτικών δίσκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Aριθμ. ΠΟΛ 1129
(2)
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δή−
λωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 –
ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση
με το Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 4 περίπτωση β΄ και της παραγρά−
φου 9 περίπτωση α΄ του άρθρου 36,
β) των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄ και 11 του άρ−
θρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό
ΠΟΛ 1267/2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος
υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό
ΠΟΛ 1149/2011 (ΦΕΚ 1688B΄/29.7.2011) «Τύπος και περιεχό−
μενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ
ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α΄/27.11.1995) και του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989),
περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009) περί ανασύ−
στασης του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ
1267/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:
α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της
φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση,
εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.
β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη
λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η
δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπό−
λοιπο.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ
1267/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η περιοδική δήλωση θεωρείται υποβληθείσα εφό−
σον με την υποβολή της καταβάλλεται στο δημόσιο το
σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμε−

νων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον ποσό
δέκα ευρώ (10,00 €) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ.».
3. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ΑΥΟ ΠΟΛ 1267/2011
αναφέρεται η «26η» ημέρα αντικαθίσταται από την «20η»
ημέρα.
4. Στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης 050 – ΦΠΑ ΕΚ−
ΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο λεκτικό του κωδ. 400 του εντύπου ο συντελε−
στής «5%» αντικαθίσταται σε «3%».
β) Το λεκτικό του κωδικού 514 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔ.
522 Χ 2%» αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (λόγω
δόσεων)».
γ) Το λεκτικό που αναγράφεται πάνω από τον κωδ. 521
«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ.511 (μέχρι 3
δόσεις – μόνο για εμπρόθεσμη δήλωση)» αντικαθίσταται
ως εξής: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΩΔ.
511».
δ) Το κείμενο που αναγράφεται κάτω από τον κωδ. 522
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που
υποβάλλονται έως 31.5.2013 γίνονται αποδεκτές εφόσον
με την υποβολή καταβάλλεται τουλάχιστον το 40%
του χρεωστικού υπολοίπου. Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις
που υποβάλλονται από 1.6.2013 και οι εκπρόθεσμες που
υποβάλλονται από 1.7.2013, γίνονται αποδεκτές με την
καταβολή κατ’ ελάχιστον δέκα ευρώ (10 €).».
Επισημαίνεται ότι τα έντυπα της περιοδικής δήλωσης
050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS τα οποία έχουν
ήδη εκτυπωθεί και δεν περιλαμβάνουν τις ανωτέρω
τροποποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων με χειρόγραφη διόρ−
θωση των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄, β΄ και γ΄.
5. Ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πρόσθε−
του φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς
ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης για τις οποίες η
καταληκτική προθεσμία υποβολής ήταν η 26η ημέρα
και για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή,
λαμβάνεται εφεξής η 20η ημέρα.
6. Η παράγραφος 2 της παρούσας ισχύει για τις
εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται
από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις
που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 21267
(3)
Κλείσιμο του Λογαριασμού Νο. 2341119180, για την υλο−
ποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
ανάληψη της Προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φό−
ρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη Global
Forum on Migration and Development − GFMD.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 60 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995),
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλων διατάξεων» όπως ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄/
25−9−2008), «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα
φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
γ. Του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010), «Δημοσιονο−
μική Διαχείριση και Ευθύνη», άρθρο 4.
δ. Του άρθρου 25 του ν. 3649 (ΦΕΚ 39/Α΄/3−3−2008),
«Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις».
ε. Του π.δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.06.2012) αναφο−
ρικά με τον «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
2. Τη υπ’ αριθμ. 6447/5.2.2009 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 240/
Β΄/12−2−2009), «Ενδιάμεσος, εντός προϋπολογισμού, λο−
γαριασμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
3. Την από 12/8/2009 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Εσωτερικών και του John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation, για την επιχορήγηση 100.000,00 USD.
4. Το γεγονός ότι στον υπ’ αριθμ. 2341119180 λογαρια−
σμό για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέ−
ουν από την ανάληψη της Προεδρίας του 3ου Παγκό−
σμιου Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
Global Forum on Migration and Development − GFMD
βρίσκονται κατατεθειμένα μεταξύ άλλων τα ποσά των
68.868,80€ από την Κυβέρνηση της Σουηδίας, 68.245,41 €
από το John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
(USA), 100.528,20 € από την Κυβέρνηση της Δανίας και
100.000,00 € από την Κυβέρνηση της Ισπανίας, για τα
οποία ποσά δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις
αποδοχής των χορηγιών.
5. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω Τραπεζικός Λογαριασμός
παραμένει αδρανής, διότι έχει ολοκληρωθεί η σχετική
δράση (GFMD 2009) και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη
κλεισίματός του.
6. Το γεγονός ότι μετά το πέρας του 3ου Παγκόσμι−
ου Φόρουμ για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
Global Forum on Migration and Development − GFMD, οι
εκπρόσωποι των ξένων Κυβερνήσεων ενημερώθηκαν
τον Απρίλιο του 2013 από τον αρμόδιο Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου και συ−
ναίνεσαν ότι, θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσά των
11.233,44 € στην Κυβέρνηση της Σουηδίας, 13.264,32 €
στο John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (USA),
100.528,20 € στην Κυβέρνηση της Δανίας, 100.000,00€
στην Κυβέρνηση της Ισπανίας.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
8. Της υπ’ αριθμ. Υ39/2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄/05.07.2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο
Αθανασίου».
9. Της υπ’ αριθμ. Υ48/09.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/09.07.2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−

των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα», αποφασίζουμε:
1. Την επιστροφή των ποσών, σύμφωνα με το απο−
τέλεσμα της συνάντησης του Απριλίου 2013 μεταξύ
του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
των εκπροσώπων των ξένων Κυβερνήσεων, από τον
αρ. 2341119180 λογαριασμό για την υλοποίηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της
Προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μετα−
νάστευση και την Ανάπτυξη Global Forum on Migration
and Development − GFMD, σε λογαριασμούς που θα μας
υποδείξουν οι αντιπρόσωποι των εμπλεκομένων χωρών
ως ακολούθως:
Ποσό
επιστροφής

Δικαιούχος
Σουηδία

11.233,44 €

John D. and Catherine
T. MacArthur Foundation (USA)

13.264,32 €

Δανία

100.528,20€

Ισπανία

100.000,00 €

2. Τυχόν τραπεζικά έξοδα για τις ανωτέρω μεταφορές
ποσών βαρύνουν το λογαριασμό Νο.2341119180.
3. Το κλείσιμο του λογαριασμού αρ. 2341119180 «ει−
δικό λογαριασμό για την υλοποίηση των υποχρεώσε−
ων που απορρέουν από την ανάληψη της Προεδρίας
του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μετανάστευ−
ση και την Ανάπτυξη Global Forum on Migration and
Development − GFMD», μετά την επιστροφή των ως
άνω ποσών.
4. Τη μεταφορά του υπολοίπου του αρ. 2341119180 Λο−
γαριασμού στον υπολογαριασμό Νο. 200548 του Ελληνι−
κού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και τη διάθεσή του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού (ΚΑΕ 3919 με τίτλο «Απρόβλεπτα έσοδα»).
5. Όλα τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ειδικές
εντολές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διεύ−
θυνσης 24ης Λογαριασμών του Δημοσίου, ύστερα από
σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύ−
θυνση Οικονομικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

20902β

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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