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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3586
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682
ΕΞ2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδι−
οτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682
ΕΞ2014/25−2−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. .....

1

Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Αυ−
τοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γρα−
φείου Επανεξέτασης του Αυτοτελούς Τμήματος
Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστή−
ριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. ........... 2
Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμε−
νη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που
απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμι−
ση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου 94 του νόμου 4314/2014,
σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 98 αυτού. ...... 3
Τροποποίηση Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ−
γίας, της εταιρείας «Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ
O.E.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3299/2004. ........................................................................... 4
Συγκρότηση ομάδας βαθμολόγησης σε εφαρμογή
της με αριθ. 383/2014 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμή−
ματος του ΝΣΚ. ............................................................................... 5

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολο−
γικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
του άρθρου 4 και του άρθρου 25 αυτού, όπως ισχύουν.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄ 90)
«Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποι−
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288)
«Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του
Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό
με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.
γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013−
2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου
34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανά−
πτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως
προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαρα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
ε) Της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄
18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του
Ν. 4093/2012, και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
στ) Των άρθρων 50, 51, 54 και 90 του Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα,
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ζ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865,
1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
η) Του Π.δ/τος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρο−
νισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφα−
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ι) Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ−
γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο−
ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του
Ν. 1892/1990».
3. Την αριθ. 20 της 25−06−2014 (ΥΟΔΔ 360) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
4. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−01−2013 (Β΄ 130 και
372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003)
και Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23−12−2013 (Β΄ 3317) όμοιες.
5. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και
558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01−04−2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875
ΕΞ 2014/29−04−2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2014/2−5−
2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25−7−2014 (Β΄ 2096) και
Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11−12−2014 (Β΄ 3365) όμοιες.
6. Τα έγγραφα αριθ.:
α) ΕΜΠ 908 ΕΞ 2014/18−12−2014 του Προϊσταμένου του
Κέντρου Ελέγχου φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) και
β) ΔΕΛ Β 1167999 ΕΞ2014/19−12−2014 του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της
Γ.Γ.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Δι−

εύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας.
7. Το από 22/12/2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Στον πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ6Α
1036682ΕΞ2014/25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασής
μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι−
οδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοί−
κησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
προσθέτουμε περίπτωση με α/α 12Δ, η οποία έπεται της
περίπτωσης 12Γ, ως εξής:
Την παράταση της διάρ−
κειας του φορολογικού
ελέγχου των υποθέσεων,
που αφορούν στις εντο−
λές ελέγχου, με No 1 έως
−Ν. 4174/2013,
Εξουσιοδότηση
637, που εκδόθηκαν το
«12Δ.
άρθ. 25, παρ.
έτος 2014 από τον Γενικό υπογραφής
1 και 4.
Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων για το Κέντρο
Ελέγχου Φορολογουμέ−
νων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Ο Προϊστάμενος
του Κέντρου
Ελέγχου
Φορολο−
γουμένων
Μεγάλου
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.
ΜΕ.Π.).».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/
25−02−2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/
01−04−2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29−04−2014
(Β΄ 1076), Δ6Α 1069655 ΕΞ 2014/2−5−2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983
ΕΞ 2014/25−7−2014 (Β΄ 2096) και Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/
11−12−2014 (Β΄ 3365) όμοιες.
III. Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1170232 ΕΞ 2014
(2)
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Αυτο−
τελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γραφείου
Επανεξέτασης του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέ−
τασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Δι−
εύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34
του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκε με τις διατά−
ξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου
Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
β) Των άρθρων 1 και 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ
2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρω−
σης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 59 του Π.δ/τος 111/2014 (Α΄ 178) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
δ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι−
κής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 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. Το από 19/12/2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο−
μείου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδι−
ότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και
του Γραφείου Επανεξέτασης του Αυτοτελούς Τμήματος
Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε..
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης και του Γραφείου
Επανεξέτασης του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτα−
σης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυν−
σης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών
και τροποποιούμε το άρθρο 6 της αριθ. Δ6Α 1058824
ΕΞ2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:
Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης II
της υποπαραγράφου Γ΄ της παραγράφου 4 και διαμορ−
φώνουμε την περίπτωση αυτή ως κατωτέρω:
«4. Γ. ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης
Το Τμήμα ασκεί καθ’ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρ−
μοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1΄ έως Α8΄ Επανεξέ−
τασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις πράξεις,
ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από
1/1/2015 και εφεξής και αφορούν σε υποθέσεις φορολο−
γουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός
των πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και
το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):
α) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσα−
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λονίκης, εκτός των υπαγομένων στις Δ.Ο.Υ. των νομών
της Θεσσαλίας και
β) στις Δ.Ο.Υ. μόνο των νομών της Ηπείρου, από τις
υπαγόμενες στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.»
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/
8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Έσοδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. 78030
(3)
Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενι−
αίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπη−
ρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβά−
νουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρ−
θρου 94 του νόμου 4314/2014, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 96 και 98 αυτού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2081/1992 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 94 έως 100 του Ν. 4314/2014 «Α) Για την δια−
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως
ισχύει (Α΄ 98).
3. Το Π.δ/γμα 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
4. Το Π.δ/γμα 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141).
5. Το Π.δ/γμα 158/2014 περί διορισμού Υπουργών (A΄ 240).
6. Την με αριθμό 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Β΄ 2944).
7. Το με αριθμό πρωτ. 2706/24−12−2014 έγγραφο, σχε−
τική πρόταση της Κ.Ε.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα Επιμελητήρια παρέχουν στα μέλη τους, άμεσες και
έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ορίζουν οι δι−
ατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει, και έχουν ως εξής:
1. Οι αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται
με την επιχειρηματικότητα.
2. Η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προ−
σώπων που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
3. Η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
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4. Η συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιη−
μένης αδειοδότησης.
5. Για προώθηση ένταξης στην ζήτηση νέων παραγω−
γικών διαδικασιών, ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης
και κατάρτισης και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων.
6. Η υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμ−
βουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα
πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική
οικονομία.
7. Η συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού
έργων υποδομής και η μέριμνα με κάθε μέσο, για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης,
του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές και γε−
νικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγω−
γικότητας.
8. Η καταγραφή συστηματικά των εμπορικών και
επαγγελματικών εθίμων και η παροχή πληροφοριών
στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές
αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα
συναφή θέματα.
9. Η ενημέρωση των μελών τους για τα αναπτυξιακά,
τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
10. Η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων στην εθνική
οικονομία και η υποβολή σχετικών προτάσεων με ιδιαί−
τερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας.
11. Η εκπόνηση μελετών για τα μέλη τους σε συγκεκρι−
μένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται
να δραστηριοποιηθούν και η έκδοση κλαδικών μελετών.
12. Η ανάληψη, από μόνα τα Επιμελητήρια ή σε συνερ−
γασία με άλλους φορείς, της διαχείρισης:
α. βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών,
β. εμπορικών κέντρων,
γ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων,
δ. σταθμών,
ε. λιμένων,
στ. αιθουσών δημοπρασιών,
ζ. γενικών αποθηκών,
η. εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμά−
των,
13. Η σύσταση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και με σκοπούς
α. την ανάπτυξη της πληροφορικής,
β. τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπερι−
λαμβανομένης της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των
μελών τους ή και τρίτων,
γ. την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμ−
μάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελη−
τηριακού σκοπού,
14. Η ανάληψη και διεκπεραίωση κατ’ εξουσιοδότηση
των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλου
έργου συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
15. Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 όπως ισχύει.
16. Η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και η επιχορήγηση
τέτοιων εκδόσεων, οικονομικού κυρίως περιεχομένου.
17. Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Επιμε−
λητηρίων ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

18. Η επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνι−
κών εκδηλώσεων.
19. Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσε−
ων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
20. Η οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών
οργανώσεων.
21. Η υποβολή, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψηφίου
μέλους τους, ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημά−
των και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών ή
υποψηφίων μελών τους, η συγκέντρωση και παράδοση
σ’ αυτά κάθε πιστοποιητικού και εγγράφου που εκδί−
δεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες
της τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού ή από
δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστο−
ποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
του μέλους ή του υποψηφίου μέλους, το οποίο υπέβαλε
την σχετική αίτηση.
22. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, που απο−
δεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών
τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.
Άρθρο 2
Οι ανωτέρω ανταποδοτικές υπηρεσίες, οι οποίες
προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των
Επιμελητηρίων σύμφωνα με το Ν. 2081/1992 όπως ισχύ−
ει, είναι δυνατόν να παρέχονται σε κάθε μέλος του
Επιμελητηρίου, με καταβολή στο οικείο Επιμελητήριο
ετήσιας συνδρομής, το εύρος της οποίας ορίζεται ανά
νομική μορφή ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.

50−100 €

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα
Ε.Π.Ε.

40−70 €
Αλλοδαπών

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε.
& Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινοπραξίες

30−50 €

Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα
Αλλοδαπών
Ατομικών Επιχειρήσεων

10−20 €

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνα−
νται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα
με τον αριθμό τους, ως εξής:
i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρο−
μής της έδρας της επιχείρησης
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας
συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της
οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελη−
τηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε
μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελη−
τήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή ανταποδοτικής
Ενιαίο τέλος
υπηρεσίας
Χορήγηση πιστοποιητικού
εγγραφής
5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου
πιστοποιητικού εγγραφής
10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού
ιστορικού άσκησης εμπορικής
δραστηριότητας (για χρήση στα
Ασφαλιστικά ταμεία)
10,00 €
Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής των μελών τους
5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού
καταγωγής προϊόντων
10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου
ή άλλου στοιχείου) που
συνοδεύουν το πιστοποιητικό
καταγωγής
5,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ
10,00 €
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται
ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων.
Άρθρο 4
Πέραν των ανωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, τα
Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν και άλλες υπηρεσί−
ες, το δε ύψος του σχετικού τέλους αυτών καθορίζεται
με ανάλογη διαδικασία.
Άρθρο 5
Τα μέλη των Επιμελητηρίων οφείλουν να καταβάλουν
τα ποσά των άρθρων 2 έως 4 της παρούσης εντός εκά−
στοτε οικονομικού έτους, για το οποίο παρασχέθηκαν
οι αντίστοιχες υπηρεσίες, καθόσον η καταβολή τους
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή της
οποιασδήποτε ανταποδοτικής Υπηρεσίας των Επιμε−
λητηρίων προς τα μέλη τους.
Η είσπραξη των ποσών αυτών γίνεται με μέριμνα των
Επιμελητηρίων και σε περίπτωση μη καταβολής από
μέλη τους, του νομικού προσώπου των οποίων δεν έχει
επέλθει οριστική λύση ή δεν έχει διακοπεί η δραστηριό−
τητά του και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα ποσά
αυτά δύνανται να βεβαιώνονται από τα Επιμελητήρια
και να αποστέλλονται προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ.,
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 6
Ειδικές διατάξεις, που θεσπίζουν ειδικά τέλη για την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά δι−
αιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, αδειοδοτήσεις, ειδικές
εκδόσεις από τα Επιμελητήρια, δεν θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

F

(4)
Τροποποίηση Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωση − ορι−
στικοποίηση του κόστους της επένδυσης και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της
εταιρείας «Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ O.E.» που υλο−
ποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 78106/ΥΠΕ/5/00843/Ε/Ν. 3299/2004/
29−12−2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, α) τροποποιείται η υπ’ αριθμ.
59579/ΥΠΕ/5/00843/Ε/Ν. 3299/04/27−12−2010 απόφαση
Υπαγωγής (ΦΕΚ 492/τ.Β΄/31−03−2011) ως προς το άρθρο 3
(Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου) και συγκεκριμένα
ως προς την ανάλυση κατά ομάδα δαπανών και κατά
κατηγορία επενδυτικών έργων που αφορά στην ενότητα
1 (εκσυγχρονισμός) και β) πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και η τήρηση των όρων της
υπ’ αριθμ. 59579/ΥΠΕ/5/00843/Ε/Ν. 3299/04/27−12−2010
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 492/τ.Β΄/31−03−2011) της
επένδυσης της εταιρείας «Π. ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ
O.E.» που αναφέρεται στον α): εκσυγχρονισμό ολοκλη−
ρωμένης μορφής και αναβάθμιση σε 4* με εσωτερικές
διαρρυθμίσεις της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας
«ART HOTEL ΜΑΙΝΑΛΟΝ», κατηγορίας 3*, δυναμικότητας
46 δωματίων− 94 κλινών (Ενότητα 1) και στην β) επέκτα−
ση της ίδιας ξενοδοχειακής μονάδας κατά 10 δωμάτια,
20 κλίνες, με συνολική δυναμικότητα μετά την επέκταση
στην κατηγορία των 4* 50 δωμάτια − 97 κλίνες (Ενότητα
2, κατατάσσεται στη κατηγορία 1 ως πυρόπληκτη περι−
οχή), στο Δ.Δ. Βυτίνας, του Δήμου Γόρτυνας του Νομού
Αρκαδίας, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων
εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εν−
νιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(4.314.955,52 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσί−
ων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών
(1.078.738,88 €), που αποτελεί ποσοστό 25,0000% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και πενήντα ενός λεπτών
(2.584.206,51 €) που αποτελεί ποσοστό 59,8895% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης,
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων δέκα ευρώ
και δέκα τριών λεπτών (652.010,13 €) που αποτελεί το
15,1105% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης, (ε) Τη δημιουργία 0,84 EME έναντι του 50% των
έξι (06) προβλεπόμενων νέων θέσεων εξαρτημένης ερ−
γασίας ήτοι 3 EME για την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με την Απόφαση
Υπαγωγής.
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(στ) Την επιβολή κύρωσης ποσού ύψους είκοσι πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (25.920,00 €) για τη
μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί
σε 2,16 EME.
(ζ) Τη πιστοποίηση δυναμικότητας της μονάδας σε 50
δωμάτια 97 κλίνες.
(η) Τη τήρηση των όρων του άρθρου 6 της Απόφασης
Υπαγωγής.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. Π.δ/γμα 33/2011.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του
υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ενός εκατομ−
μυρίου διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ
και είκοσι έξι λεπτών (1.216.053,26 €), το οποίο προκύπτει
μετά την αφαίρεση από την οριστικοποιηθείσα επιχο−
ρήγηση ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και
πενήντα ενός λεπτών (2.584.206,51 €) α) ενός εκατομ−
μυρίου τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων
τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1.342.233,25
€) (Α΄ δόση) και β) ποσού ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων είκοσι ευρώ (25.920,00 €) (κύρωση λόγω
μη υλοποίησης των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 105861
(5)
Συγκρότηση ομάδας βαθμολόγησης σε εφαρμογή της
με αριθ. 383/2014 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος
του ΝΣΚ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 παρ. 4γ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συμβολαιογράφων» (Α΄ 96), όπως ισχύει.

2. Τη με αριθμό 70280/2−8−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού συμβολαιο−
γράφων» (Β΄ 2349).
3. Τις με αριθμό 891/2012 και 1905/2014 ακυρωτικές
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4. Την με αριθμό 383/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εκδόθηκε κατόπιν
του με αριθ. πρωτ. 69587/10−10−2014 ερωτήματος της
υπηρεσίας μας.
5. Το με αριθμό 19065/30−12−2014 έγγραφο του Προέ−
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφε−
τείου Αθηνών.
6. Το με αριθμό 545/30−12−2014 έγγραφο της Συντο−
νιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελ−
λάδος, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση ομάδας βαθμολόγησης στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν την ευθύνη
βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων
συμβολαιογράφων, ως εξής:
1. Λάμπρος Καρέλος του Δημητρίου, Πρόεδρος Εφε−
τών Αθηνών
2. Γεώργιος Δημάκης του Σωτηρίου, Πρόεδρος Εφε−
τών Αθηνών
3. Κωνσταντίνος Βλαχάκης του Δημητρίου, συμβολαι−
ογράφος Κρωπίας, με αναπληρώτρια του την Ιωάννα
Συμεωνίδη−Μπονέλη του Γεωργίου, συμβολαιογράφο
Πατρών.
Χρέη γραμματέα της ομάδας θα εκτελέσει ο Μιχαήλ
Γιαννουλάτος του Γεωργίου, υπάλληλος της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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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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