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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγή−
σεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ.
από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. .
1
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄)
«Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπη−
ρεσίες Taxisnet». ............................................................................. 2
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. ........................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/39549/0026
(1)
Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων
και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώ−
σεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του Ν. 2212/1952 (Α΄ 266) όπως ισχύει,
β) του άρθρου 91, παρ. 1, του Ν. 4270/2014 «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143),
γ) του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις (Α΄ 137),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. Υ.59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (Β΄ 256).
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού.
4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον επανα−
καθορισμό και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών

που απαιτούνται για την καταβολή επιχορηγήσεων και
χρηματοδοτήσεων προς διάφορους φορείς, αποφασί−
ζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιολογητικά
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την
καταβολή επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως ακολούθως:
Α. Επιχορηγήσεις − χρηματοδοτήσεις Τακτικού Προ−
ϋπολογισμού
α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την
ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγρα−
φα, που συντάσσεται από το Διατάκτη και περιλαμβάνει
κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού
προσώπου (Επωνυμία−τίτλος, Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή IBAN, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
κ.λπ.), ββ) πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π.
γ. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης−χρημα−
τοδότησης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου στο
προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι
διατάξεις από τις οποίες προβλέπεται η επιχορήγηση−
χρηματοδότηση.
δ. Αντίγραφο της αναρτημένης στο διαδίκτυο κατά−
στασης της Δ/νσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοι−
χείων και Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ., από την οποία να
προκύπτει ότι, ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται
στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απα−
ραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα
με το Ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και την υπουργική απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 27 παρ. 22
αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει
θέση σχετικής βεβαίωσης.
ε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων και Λοι−
πών Φορέων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο
φορέα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Υπηρεσία αυτή
απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηρι−
ότητας κατά το προηγούμενο έτος [αρθ. 41 Ν. 4129/2013
(Α΄ 52)]. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα
νομικά τους πρόσωπα απαιτείται αντί του ανωτέρω δι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

καιολογητικού η προσκόμιση βεβαίωσης του Υπουργού
Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών τους
στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (αρθ. 41 παρ. 3
τελ. εδάφιο Ν. 4129/2013, όπως ισχύει).

Αριθμ. ΠΟΛ. 1118
(2)
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄)
«Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρε−
σίες Taxisnet».

Β. Επιχορηγήσεις − χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ
Ι) ΝΠΔΔ η/και ΝΠΙΔ συγχρηματοδοτούμενα από κοι−
νοτικούς πόρους
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής απόφασης Έρ−
γων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ).
β. Αντίγραφο ηλεκτρονικής εντολής χρηματοδότησης
(κατανομής) από τον οικείο φορέα ή εναλλακτικά αντί−
γραφο της εντολής χρηματοδότησης.
γ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω
ηλεκτρονικής εντολής ή της έγγραφης αναγγελίας της
Τράπεζας της Ελλάδος περί εκτελέσεως της εντολής
χρηματοδότησης.
δ. Για έργα ΕΣΠΑ, αντίγραφο της αντίστοιχης ηλε−
κτρονικής πληρωμής και για έργα για τα οποία οι πλη−
ρωμές διενεργούνται μέσω επιταγών, αντίγραφο της
αντίστοιχης αναγγελίας περί εξοφλήσεως της επιταγής
που έχει εκδοθεί από το οικείο νομικό πρόσωπο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

II) ΝΠΔΔ η/και ΝΠΙΔ χρηματοδοτούμενα από εθνικούς
πόρους
Α. ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που έχουν οριστεί υπόλογοι διαχει−
ριστές:
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής απόφασης Έρ−
γων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ).
β. Αντίγραφο εντολής χρηματοδότησης (κατανομής).
γ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω
εντολής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Β. ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται μέσω υπολόγου φυ−
σικού προσώπου
α. Αντίγραφο της οικείας Συλλογικής Απόφασης Έρ−
γων ή Μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ).
β. Αντίγραφο αποφάσεως του αρμόδιου, κατά περί−
πτωση, Υπουργού, περί διαθέσεως του εκάστοτε απ'
αυτόν εγκρινόμενου ποσού της επιχορηγήσεως από
τις πιστώσεις του οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων
στο συγκεκριμένο ΝΠΙΔ για την εκτέλεση απ’ αυτό του
εγκεκριμένου έργου ή προγράμματος.
γ. Αντίγραφο επιβεβαιωμένης ηλεκτρονικής εντολής
πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω
ηλεκτρονικής εντολής.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Η αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.1998 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού δικαιολογη−
τικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ ή Ι.Δ. από πι−
στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» και η παρ. 1 της
αρ. ΧΔ 8735/1.10.1974 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1013)
καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του
Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες....,
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημο−
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται
να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και
ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε
φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά
παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και διαδικτυ−
ακών υποδομών».
2. Την Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014ΠΟΛ1055/2−3−2001
(ΦΕΚ 215 Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της πε−
ριοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα».
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
«Σύσταση Θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων» του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2013−2016» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (ΦΕΚ 130 Β΄
και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 20/25−6−2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την ΠΟΛ 1178/7−12−2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών « Εγγραφή νέων χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
8. Την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 (ΦΕΚ 478 Β΄) απόφα−
ση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1178/2010 από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1916).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. α) Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 2 του
άρθρου 2 της ΠΟΛ 1178/7−12−2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) από−
φασης Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «στο τμήμα
Μητρώου» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «στο τμήμα ή
γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης».
β) Στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης 2 του
άρθρου 2 της ΠΟΛ 1178/7−12−2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) από−
φασης Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εξής: «Ειδικά στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές
(Πρεσβείες− Προξενεία) που είναι εγκατεστημένες στην
Ελλάδα, ο κλειδάριθμος θα εκδίδεται και θα αποστέλ−
λεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από τη
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Δ.Ε. στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
(3)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.3293/2015/0001472/09−06−2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 13−01−2015 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε−
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΑΪ (QIRJAJ) ΒΑΣΙΛΗΣ
(VASIL) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α284605, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06−11−1987
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.
2. Με την Φ.3307/2015/0001465/09−06−2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε−
κτή η από 19−01−2015 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΤΣΚΑ (KOCKA) ΑΟΥΛΩΝΑ
(AULONA) ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α494356, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07−01−1987
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.
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3. Με την Φ.3308/2015/0001463/09−06−2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε−
κτή η από 20−01−2015 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ−
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΠΟ (ΡΕΡΟ) ΒΑΣΙΑΝ (VASJAN)
ον. πατρός ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α492569, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31−12−1979
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.
4. Με την Φ.3311/2015/0001461/09−06−2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 22−01−2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΟΝΤΙΑΝ (ODJAN) ΘΕΟΔΩΡΗΣ (THEODHORI)
ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α454472, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18−07−1994 και κατοικεί στο
Δήμο ΣΥΡΟΥ − ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.
5. Με την Φ.3320/2015/0001462/09−06−2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο−
δεκτή η από 28−01−2015 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΕΦΕΡΑΪ (SEFERAJ) ΒΑΣΙΛΩ
(VASILLO) ον. πατρός ΛΑΖΙ (LLAZI), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α500354, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−02−1967
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

12210

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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