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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24114
(1)
Καθορισμός ποσοστού της εκλογικής χρηματοδότησης
των πολιτικών κομμάτων για τις γενικές βουλευτικές
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4032/2011 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμεί−
ων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012 (ΦΕΚ 257Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 περ. β΄ του άρ−
θρου 1 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων από το Κράτος. ΄Εσοδα και δαπάνες, προ−
βολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των
πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών»
(ΦΕΚ 146Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3242/2004 «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης,
τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2012 «Διάλυση της Βουλής,
προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας
Βουλής» (ΦΕΚ 125 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
8. Τη με αριθμ. 15086/19.4.2012 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός
ποσοστού της εκλογικής χρηματοδότησης των πολιτι−
κών κομμάτων» (ΦΕΚ 1321 Β΄).
9. Το με αριθμ. 2/41530/22.5.2012 έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο γνωστοποιείται
το ύψος της εκλογικής χρηματοδότησης των πολιτικών
κομμάτων.
10. Την από 22.5.2012 πρόταση της Διακομματικής Επι−
τροπής Εκλογών.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
ανερχόμενη στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννια−
κοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000 €), που θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2012
και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07−130,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την εκλογική χρηματοδότηση, που θα
χορηγηθεί στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, όπως αυτά
περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του νόμου 3023/2002, για την αντιμετώπι−
ση μέρους των εκλογικών τους δαπανών στις γενικές
βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, στο ποσό
των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ
(3.900.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου
εδαφίου της περιπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 3023/2002, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
16 παρ. 1α του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) και το ανωτέρω
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 24272
(2)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολί−
τη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προ−
παρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών
της 17ης Ιουνίου 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 19 παρ. 10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμί−
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄).
β. Tου άρθρου 58 παρ. 10β του ν. 4075/2012 «Θέματα
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέ−
ων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/
ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).
γ. Των άρθρων 3 παρ.γ και 22 παρ.3 του ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247Α΄) όπως αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 παρ.3 και 22 παρ3 του
ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141Α΄).
δ. Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012» (ΦΕΚ 40Α΄).
ε. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικήτων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 112 Α΄).
στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005,
ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλο−
γικής εργασίας από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώπιση των αυ−
ξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.τ.λ.
των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012,
3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετω−
πισθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο
κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη
απασχόληση τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των
κύριων καθηκόντων απασχόλησής τους.
4. Το υπ’ αριθμ. ΕΜ/4ο/87/05−06−2012 έγγραφο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του
Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, το ύψος
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων
ευρώ (7.000.000,00), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη−
μίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 19.05.2012 έως και
17.06.2012 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας,
στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας των
βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, σε εβδομήντα
έξι χιλιάδες τετρακόσιους τέσσερις (76.404) υπαλλήλους
συνολικά, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Δικαιούχοι της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης εί−
ναι:
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχι−
φύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι Δόκιμοι
Υπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες της Ελληνικής
Αστυνομίας και οι προς αυτούς αντίστοιχοι του Πυρο−
σβεστικού Σώματος.
β. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπα−
ξιωματικοί, Λιμενοφύλακες καθώς και οι Δόκιμοι Αξιω−
ματικοί − Υπαξιωματικοί − Λιμενοφύλακες του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και το
προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών
και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι
σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
δ. Είκοσι δύο (22) πολιτικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπη−
ρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, στο Υπουργείο Προ−
στασίας του Πολίτη, λαμβάνουν εκλογική αποζημίωση
διακοσίων τριάντα (230,00) ευρώ και η δαπάνη βαρύ−
νει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 43−110 «Ελληνική
Αστυνομία».
ε. Οι εν ενεργεία Συνοριακοί Φύλακες και οι Εκπαι−
δευόμενοι Συνοριακοί Φύλακες.
στ. Οι εν ενεργεία Ειδικοί Φρουροί και οι Εκπαιδευό−
μενοι Ειδικοί Φρουροί.
ζ. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι Εκ−
παιδευόμενοι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
3. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση
όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προ−
εκλογική περίοδο, ήτοι από 19−05−2012 έως 17−06−2012
και ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ−
ρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν
εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι
τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύ−
ονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ−
ρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα
χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συν−
δικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση “οίκοι νοσηλείας’’
και νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.
ε. Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική
περίοδο, για οποιοδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικό−
πτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
4. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των ογδόντα
τεσσάρων (84,00 €) ευρώ για όλο το παραπάνω διάστη−
μα της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Η καταβολή της
εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των
εκλογικών συνεργείων της απόφασής αυτής θα πραγ−
ματοποιηθεί, μετά την λήξη της παραπάνω χρονικής
περιόδου, με μεταβίβαση πίστωσης από τον ΚΑΕ 5262
του Ειδικού Φορέα 07−130, του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών, στους αντίστοιχους ΚΑΕ
5262 των παρακάτω Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό
4.992.950,00€).
Ε.Φ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό
1.323.700,00€).
Ε.Φ. 43−140 «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥ−
ΛΑΚΗ» (ποσό 676.400€).
Ε.Φ. 43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ» (ποσό 4.600€).
Ε.Φ. 43−630 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ» (ποσό 1.350€).
Ε.Φ. 43−640 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» (ποσό
1.000€).
5. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική απο−
ζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
6. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα−
τήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθμ. 1972
(3)
Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της
διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών
κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 4014/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 «Περι−
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε−
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό−
τητας ΥΠΕΚΑ» (Α΄ 209).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
γ. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 2215.11.2009), όπως
τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.4.2010).
δ. Του π.δ. 71/2012«Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α/124/
17.5.2012).
ε) Του π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (ΦΕΚ Α΄ 19).
2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής
χρημάτων που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά τη
διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων του ν. 4014/2011.
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3. Την από 4/11/2011 Προγραμματική Σύμβαση, που έχει
υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΤΕΕ για την
επιστροφή στους δικαιούχους πολίτες των επιπλέον
ποσών που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά την
τακτοποίηση αυθαιρέτων σε εκτέλεση των διατάξεων
του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
2. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων, για την επι−
στροφή χρημάτων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά, ως εξής:
α) Να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη καταβλη−
θέντος ενιαίου ειδικού προστίμου.
β) Να έχουν καταγραφεί από τον εξουσιοδοτημένο
μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετου και στο ενδι−
άμεσο να έχουν γίνει καταβολές εφάπαξ ή σε δόσεις ή
να έχουν εμφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά
σφάλματα.
3. Τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφής εκ πα−
ραδρομής καταβληθέντων ποσών ορίζεται ως εξής:
α. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης του εξουσι−
οδοτημένου μηχανικού ότι έχει στη διάθεση του όλα τα
δικαιολογητικά και τις μελέτες, υποβάλλεται ηλεκτρονι−
κή αίτηση από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για επι−
στροφή του επιπλέον ποσού, που εκ παραδρομής είχε
δηλωθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
β. Ένταξη της διαδικασίας επιστροφής προστίμων από
το ΤΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, σύμ−
φωνα με την από 4/11/2011 Προγραμματική Σύμβαση που
έχει καταρτισθεί μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του ΤΕΕ.
γ. Καθημερινή αποστολή από το ΤΕΕ των εγγραφών
απορρίψεων προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ.
δ. Διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τη ΔΙΑΣ
ΑΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στις προδιαγραφές της
Υπηρεσίας DIASDEBIT και έχουν περιληφθεί ως Παράρ−
τημα ΙΙ στις από 2.11.2011 συμβάσεις που έχουν υπογρα−
φεί μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, της ΔΙΑΣ ΑΕ και των
Τραπεζικών Εταιρειών.
ε. Εκκαθάριση από τη ΔΙΑΣ ΑΕ των συγκεκριμένων
εγγραφών απόρριψης με αντίστοιχες χρεώσεις του υπό
Κ.Α. 26133793, Περιγραφή «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισο−
ζυγίου» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Πράσι−
νου Ταμείου και πίστωση των δηλωθέντων τραπεζικών
λογαριασμών των πολιτών.
4. Οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011, στις οποίες εφαρ−
μόζεται η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, είναι ορι−
στικές και μη αναθεωρητέες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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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