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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΕΛ Β 1022542 ΕΞ 2015 (1)

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 

3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 

Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με 

τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των 
Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 
του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 “Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών”.

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου 
του Ν.4093/2012, όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. Δ6Α 
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130 και 372) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 
478 Β΄) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολο−
γικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 
Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

10. Τo υπ’ αριθ. 1893/13.1.2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών.

11. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια μερικού 
επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ:

1. της χρονικής περιόδου 1/8/2014−31/8/2014 της επιχεί−
ρησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (ΑΦΜ 094027509) και

2. της χρονικής περιόδου 1/1/2014−30/9/2014 της επι−
χείρησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΑΦΜ 
090000045).

B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκ−
δοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση 
και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων 
και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέ−
τρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των 
οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ   

F
 Αριθ. ΠΟΛ: 1050 (2)
Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής/εξαίρεσης στα ει−

δικά καθεστώτα φορoλόγησης των τηλεπικοινωνια−
κών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ 
του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο 

τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το 
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ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρε−
σιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή 
ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.

2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 με το οποίο εν−
σωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 
8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν 
νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/ 
2000, ΦΕΚ 248 Α΄).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 967/2012 του Συμβου−
λίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του 
Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 282/2011 όσον 
αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους 
υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοι−
νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 815/2012 
της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον 
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους 
υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοι−
νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 904/2010 του Συμβουλί−
ου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία 
και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

6. Της παρ. 12 του άρθρου 47β και της παρ. 9 του άρ−
θρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπεται 
ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής 
ή εξαίρεσης από τα ειδικά καθεστώτα.

7. Του υπ’ αριθ. 111/2014 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 
178 Α/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονο−
μικών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής ή 
εξαίρεσης όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα φορολό−
γησης της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκα−
τεστημένους εντός της Κοινότητας μη υποκείμενους 
στο φόρο, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 47α, 47β 
και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αρμόδια αρχή για την εγγραφή στα ειδικά

καθεστώτα και τη διαγραφή/εξαίρεση από αυτά

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των δηλώσεων 
εγγραφής στα ειδικά καθεστώτα φορολόγησης των 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη διαγραφή ή την εξαί−
ρεση από αυτά είναι το Τμήμα ΣΤ΄ της Δ/νσης Ελέγχων.

Άρθρο 2
Ένταξη στα ειδικά καθεστώτα –

Δικαιούχοι και διαδικασία εγγραφής

1. Η ένταξη στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β 
και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ είναι προαιρετική. Δυνατότητα 
εγγραφής έχουν οι μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα 
υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνι−

ακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε εγκατεστημένους στην Κοινότητα μη 
υποκείμενους στο φόρο, καθώς και οι εγκατεστημέ−
νοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο, που παρέχουν 
τις ανωτέρω υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο 
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο 
αυτοί δεν διαθέτουν εγκατάσταση.

2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στα ανωτέρω ειδικά 
καθεστώτα υποκείμενων οι οποίοι:

•  είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα των άρθρων 
47β και 47γ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών,

• έχουν ήδη λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος μέλος της Ε.Ε., 
στην περίπτωση που πρόκειται για μη εγκατεστημένους 
στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο

3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που επιλέγουν να εντα−
χθούν στα ειδικά καθεστώτα υποβάλλουν δήλωση προς 
την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συ−
νημμένου στην παρούσα Παραρτήματος Ι του Εκτελε−
στικού Κανονισμού της Επιτροπής 815/2012/ΕΕ. Η διαδι−
κασία υποβολής της δήλωσης έχει ως εξής:

α. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους μη εγκατεστη−
μένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο υπο−
βάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MOSS 
στο Taxisnet. Ο εν λόγω υποκείμενος χρησιμοποιεί για 
την εγγραφή του τη σχετική επιλογή που διατίθεται 
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, συ−
μπληρώνει τα πεδία της δήλωσης με τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες προκειμένου να του χορηγηθεί ατομικός 
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και συγχρόνως 
υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης.

β. Οι δηλώσεις εγγραφής από τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού τους 
στο Taxisnet. Οι εν λόγω υποκείμενοι συμπληρώνουν 
τα κενά πεδία της δήλωσης, στην οποία εμφανίζονται 
συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία 
και τη διεύθυνση της δραστηριότητάς τους.

4. Οι δηλώσεις εγγραφής υποβάλλονται πριν από την 
έναρξη διενέργειας των συναλλαγών. Ωστόσο εάν πραγ−
ματοποιηθεί συναλλαγή που υπάγεται στο καθεστώς 
πριν την υποβολή της δήλωσης εγγραφής, η τελευταία 
θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τη δέκατη ημέρα 
του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη συναλλαγή, 
προκειμένου αυτή να καλυφθεί από το καθεστώς.

5. Ημερομηνία έναρξης χρήσης του καθεστώτος εί−
ναι η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που 
ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγ−
γραφής. Ωστόσο, όταν συντρέχουν οι λόγοι του δεύτε−
ρου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 4, ημερομηνία 
έναρξης χρήσης του καθεστώτος είναι η ημερομηνία 
της πρώτης συναλλαγής.

Άρθρο 3
Ενέργειες της φορολογικής διοίκησης κατά

την εγγραφή – Περιπτώσεις απόρριψης

1. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τις δηλώσεις εγγραφής 
και ελέγχει εντός του αμέσως επόμενου χρονικού δια−
στήματος, την πληρότητα και την εγκυρότητα της παρε−
χόμενης πληροφόρησης. Όσον αφορά την επαλήθευση 
των πληροφοριών που παρέχονται από τους εγκατε−
στημένους στην Ελλάδα υποκείμενους, αυτή πραγμα−
τοποιείται με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρη−
μένα στο μητρώο του υποκείμενου. Όσον αφορά τους 
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μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, εφόσον 
κατά την επαλήθευση των πληροφοριών προκύπτουν 
αμφιβολίες, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία για 
την ύπαρξη της επιχείρησης και τη χώρα στην οποία 
βρίσκεται η έδρα της.

2. Εφόσον διαπιστωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών, 
χορηγείται στον μη εγκαταστημένο στην Κοινότητα 
υποκείμενο στο φόρο ατομικός αριθμός φορολογικού 
μητρώου με το πρόθεμα EU και κωδικός πρόσβασης για 
τη διασφάλιση της εισόδου στο σύστημα και πραγματο−
ποιείται η εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς. Ως προς 
τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο, για την 
εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς χρησιμοποιείται ο 
αριθμός φορολογικού μητρώου που ήδη διαθέτει.

3. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα 
τον υποκείμενο στο φόρο για την εγγραφή του στο 
ειδικό καθεστώς.

4. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές 
των άλλων κρατών μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δι−
κτύου CCN/CSI, τα στοιχεία εγγραφής εντός διαστήμα−
τος δέκα ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. Τυχόν αλλαγές που κοι−
νοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο, στα στοιχεία 
που δηλώθηκαν αρχικά, διαβιβάζονται στα άλλα κράτη 
μέλη κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

5. Οι δηλώσεις εγγραφής απορρίπτονται από την αρ−
μόδια αρχή, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ένταξης στα ειδικά καθεστώτα και ειδικότερα σε πε−
ρίπτωση που:

• οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την υποβολή 
της δήλωσης είναι ελλιπείς και κατόπιν αιτήματος της 
αρμόδιας αρχής, δεν παρέχεται η ελλείπουσα πληρο−
φόρηση από τον υποκείμενο,

• οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να 
επαληθευτούν,

• υποβάλλεται δήλωση από υποκείμενο στο φόρο 
ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποκλεισμού από τη χρήση 

των ειδικών καθεστώτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 967/2012,

• πρόκειται για υποκείμενο ο οποίος εμπίπτει στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

6. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον υποκείμενο στο 
φόρο για την απόρριψη της εγγραφής με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Άρθρο 4
Διαγραφή ή εξαίρεση από τα ειδικά καθεστώτα

1. Η έξοδος από τα ειδικά καθεστώτα πραγματοποι−
είται είτε προαιρετικά, κατόπιν βούλησης του υποκεί−
μενου στο φόρο, είτε υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης 
της αρμόδιας αρχής.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο διαγράφεται εφόσον δη−
λώσει στην αρμόδια αρχή ότι δεν επιθυμεί πλέον να 
χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς. Επίσης, διαγράφεται 
σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητάς του στην 
Ελλάδα, λόγω μεταφοράς της έδρας της οικονομικής 
του δραστηριότητας ή της μόνιμης εγκατάστασής του 
σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο χρήσης του καθε−
στώτος. Η διαγραφή δηλώνεται από τον υποκείμενο στο 
φόρο μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet.

3. Η αρμόδια αρχή εξαιρεί υποχρεωτικά τον υποκείμε−
νο στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 47β και 
47γ του Κώδικα ΦΠΑ και τον ενημερώνει για την εξαί−
ρεσή του με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής ή εξαίρεσης υποκεί−
μενων στο φόρο από τα ειδικά καθεστώτα, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει άμεσα, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα 
άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματο−
ποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003721803150008*

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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