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σταγματοποιούς (διήμερους) της ΠΕ Μαγνησίας (Δη−
μοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και Αργαλαστής).........
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς
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Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους
2011 (δ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/077/397
(1)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−
σταγματοποιούς (διήμερους) της ΠΕ Μαγνησίας (Δη−
μοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και Αργαλαστής).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε.2 του άρθρου 7
του ν. 2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄) «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του
ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι−
κας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της
παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 «Ανα−
μόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/Α΄).
3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονι−
σμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄).
5. Τo υπ’ αριθμ. 30/033/2139/16−11−2012 έγγραφο της
Χ.Υ. Βόλου με το οποίο, σε συνέχεια των διαβιβαζόμε−
νων αιτήσεων των παραγωγών σύκων – αποσύκων της
Π.Ε. Μαγνησίας [της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου,
του Δήμου Ρήγα Φεραίου υπ’ αριθμ. 15310/27−09−2012
και της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής, του Δήμου
Νοτίου Πηλίου υπ’ αριθμ. 18872/28−09−2012], για την έκδο−
ση άδειας για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων
της παραγωγής τους, βεβαιώνει ότι κατόπιν επιτόπιου
ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, τα προς
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών
είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών της
Π.Ε. Μαγνησίας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη
σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το
προαναφερθέν υπό στοιχείο (5) σχετικό έγγραφο της
Χημικής Υπηρεσίας Βόλου, ως και ότι κατά την υπό
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
7. Την από 04−12−2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυν−
σης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της
Π.Ε. Μαγνησίας (Δημοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και
Αργαλαστής) για την περίοδο 2012−2013, επί καταβολή
του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22−
11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23
του άρθρου 1 του ν. 3563/07 και υπό την προϋπόθεση
της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του
ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
II. Οι χωρικά αρμόδιες Yπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό−
ντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου,
τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό
40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Βό−
λου, η Χημική Υπηρεσία Βόλου έχει ήδη προβεί στον προσ−
διορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και
απόσυκα σακχάρου (εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου).
Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη θα ληφθεί ο
ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απρι−
λίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 30/077/396
(2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−
σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της
Π.Ε. Λάρισας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001)
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
ν. 3563/07 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α΄/25−6−07).
3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισή−
μανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
των αλκοολούχων ποτών», που αντικατέστησε τον Καν.
(ΕΟΚ) 1576/1989.
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄).
5. Τo υπ’ αριθμ. 16638/14−11−2012 έγγραφο του Τελω−
νείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ.
16004/02−11−2012 αίτηση του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρι−
σας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων – απο−
σύκων του εν λόγω Δήμου, με την οποία αιτούνται την
άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της
παραγωγής τους.
6. Το υπ’ αριθμ. 30/052/2557/20−12−2012 έγγραφο της Χη−
μικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο τα προς
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών,
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής
τους που διενήργησε, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση
των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, ως
και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα
είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπό στοι−
χείο (6) σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας
και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών πα−
ράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την από 04−01−2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλ−
κοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οινου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ.,
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του
Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, για την περίοδο 2012−
2013, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−01) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν και υπό
την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών
διατάξεων του ν. 2969/2001, ως και του Καν.(ΕΚ)110/2008.
ΙΙ. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε−
ρόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του Καν.(ΕΚ)110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο−
λικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο
Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας έχει
ήδη προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου
εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως
συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και
απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «Περί
διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».
Η απόφασή αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 4399
(3)
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2011
(δ΄ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3023/2002
«Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κρά−
τος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και
έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και
των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Το ν. 2362/1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού,
έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού, καθώς
και την 2/90675/0020/24.12.2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών για τη διάθεση των πιστώσεων του οικο−
νομικού έτους 2011.
3. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Το ν. 3906/2010 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011» (ΦΕΚ
220 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 43 του
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄).
6. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016». (ΦΕΚ 222 Α΄).
7. Τις 1/2009 και 3/2009 αποφάσεις Ανώτατης Εφο−
ρευτικής Επιτροπής με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι
έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα που εκπρο−
σωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό
Κοινοβούλιο αντίστοιχα και από τις οποίες προκύπτει
το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν
τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες
εκλογές.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
10. Τη υπ’ αριθμ. 8712/22.2.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 296 Β΄) «Κα−
τανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης α΄ τριμήνου
έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα».
11. Τη υπ’ αριθμ. 33158/14.7.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1610 Β΄)
«Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης β΄ τριμήνου
έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα».
12. Τη υπ’ αριθμ. 44168/24.10.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2360 Β΄)
«Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης γ΄ τριμήνου
έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα».
13. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ
Β΄ 2105/9.7.2012).
14. To υπ’ αριθμ. 2/403/ΔΠΓΚ/4.1.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών προς το Νομικό Συμβούλιο
τους Κράτους με το οποίο γνωστοποιήθηκε η αποδοχή
της υπ’ αριθμ. 193/2012 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους από τον Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
15. Την από: 1.10.2009, δήλωση του Εκπροσώπου του
«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Αλεξίου
Τσίπρα του Παύλου, με την οποία γνωστοποιεί τη συμ−
φωνία μεταξύ των κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
που συγκροτούν τον Συνασπισμό.
16. Το γεγονός ότι οι διαμορφωθείσες πιστώσεις στον
ΚΑΕ 2595 του Ε.Φ. 07−130 οικονομικού έτους 2011 δεν
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επαρκούσαν για την κάλυψη της οικονομικής ενίσχυσης
δ’ τριμήνου έτους 2011 στα δικαιούχα κόμματα, γεγονός
που κατέστησε την εν λόγω υποχρέωση ληξιπρόθεσμη.
17. Το υπ’ αριθμ. 1361/11−1−2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το
οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση ποσού 13.504.656,00€
από την ειδική πίστωση για την χρηματοδότηση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η καταβολή της δ’ δόσης της τακτικής χρημα−
τοδότησης των πολιτικών κομμάτων για το έτος 2011.
18. Την υπ’ αριθμ. 2/2436/00007000006/29−1−2013 από−
φαση του Υπουργείου Οικονομικών με τον οποίο ενε−
γράφησαν πιστώσεις ύψους 13.504.656,00€ στον ΚΑΕ
9239 του Ε.Φ. 07−990 «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υπο−
χρεώσεων οφειλών του Ν. 4093/2012»
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ανερ−
χόμενη στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων πεντα−
κοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ
(13.504.656,00 €) που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2013 και ειδικότερα τον
Κ.Α.Ε. 9239 του Ειδ. Φορέα 07−990 αποφασίζουμε:
Α΄. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που εμπί−
πτουν στις κατωτέρω κατηγορίες:
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.),
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄της παραγ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παραγ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3023/2002:
α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
β. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.),
γ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ),
δ.. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).
ε. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ ΡΙΖ.Α.),
στ. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Β΄. Κατανέμουμε:
Το ποσό της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των
πολιτικών κομμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης για
ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, που αντι−
στοιχεί στη δόση του δ΄ τριμήνου του έτους 2011, στα
παραπάνω δικαιούχα κόμματα, ως εξής:
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ

4.950.945,77

485.386,84

5.436.332,61

ΝΔ

3.870.436,00

379.454,51

4.249.890,51

ΚΚΕ

1.189.642,83

116.631,65

1.306.274,48

992.112,44

97.265,93

1.089.378,37

ΣΥΡΙΖΑ

885.783,33

86.841,50

972.624,83

ΟΙΚΟΛ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ

409.962,77

40.192,43

450.155,20

12.298.883,14

1.205.772,86

13.504.656,00

ΛΑΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Γ΄. Το ανωτέρω ποσό της τακτικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης και της οικονομικής ενίσχυσης για ερευνητι−
κούς και επιμορφωτικούς σκοπούς που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ», κατανέμεται
μεταξύ των κομμάτων και των πολιτικών κινήσεων που τον συγκροτούν, σύμφωνα με την παρ. 15 του σκεπτικού
της παρούσας και τη μεταξύ τους συμφωνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΟΙΚ. 9425
(4)
Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους
υπηρεσιών υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1α και 4 του άρθρου 34 του
Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 31).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 Π.Δ. 63/2005
(A΄/1998) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Το Π.Δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105/09.07.2012).
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Το ποσοστό έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας
(αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά
στις υπολειπόμενες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως
ακολούθως:
1. Διαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, πο−
σοστό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €,
ποσοστό έκπτωσης 15%.
2. Ιδιωτικές Κλινικές:
α) για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%,
3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσο−
στό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 €
ποσοστό έκπτωσης 15%
4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού πο−
σοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομει−
ακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά,
μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά,
καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά
αγγειοπλαστικής, κ.α.).
5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό
έκπτωσης 10%.
6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.
Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτω−
ση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31.10.2011.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερό−
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μενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με
την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δι−
καιούχου−παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι
αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποια−
δήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των
τόκων υπερημερίας,
γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους − παρό−
χους, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 90%
της δαπάνης της εμφανιζόμενης, επί του συνόλου των
παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκα−
θάριση. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω
οφειλή του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κα−
τάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύ−
σταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄),
αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ναυπλίου του Υπουργείου Τουρι−
σμού [τέως Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)], που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.
13896/9−11−2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, σε «Ι.Ε.Κ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», και την μετεγκατάστασή του στο
Άργος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 1660
(5)
Μετονομασία και μετεγκατάσταση του Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ναυπλίου του
τέως Ο.Τ.Ε.Κ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3105/2003 «Του−
ριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον
τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 «Ανά−
πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 187/Α΄).
4. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
2105/Β΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 13896/9−11−2010 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Ίδρυση
Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Μαγειρικής Τέχνης» στο εκπαιδευτή−
ριο του ΟΤΕΚ Ναυπλίου» (ΦΕΚ 1789/Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 106/9−4−2012 απόφαση Δ.Σ. Ο.Τ.Ε.Κ. για
την μετεγκατάσταση των ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Ναυπλίου στο Άρ−
γος και την υπ’ αριθμ. 283/19−10−2012 απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Τ.Ε.Κ. για την μετονομασία των ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Ναυ−
πλίου σε ΕΠΑΣ/ΙΕΚ Πελοποννήσου με έδρα το Άργος.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

F
Αριθμ. 1721
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφα−
σης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1932), όπως ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 4, την παρ. 2 του άρθρου 5
και το άρθρο 10 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού
τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 230).
2. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. A΄ 112).
3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 187), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφαση Υπουρ−
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης
ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1932) όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17414/2.10.2009 απόφαση
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης “Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών ιαματικών
πόρων” (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1931)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2215) και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 13421/1.10.2012 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ια−
ματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του Ν. 3498/2006
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 230)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 461).
6. Το από 6−12−2012 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων με το
οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών
πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1932), όπως ισχύει.
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7. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141),
όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006 από−
φασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1932),
όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το ακό−
λουθο εδάφιο:
«Σε περίπτωση που η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε
περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, υποβάλλεται οδοιπο−
ρικό σκαρίφημα της περιοχής του προς αναγνώριση
ιαματικού φυσικού πόρου.»
β. Η παράγραφος 3 καταργείται.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις,
που απαιτούνται για την αναγνώριση φυσικού πόρου
ως ιαματικού, διενεργούνται από δημόσια ή ιδιωτικά
εργαστήρια ή εργαστήρια Α.Ε.Ι.»

3. Το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 τροποποιείται ως
εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (α) διαγρά−
φεται.
β. Η περίπτωση (γ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανάλυση των κλιματολογικών και βιοκλιματικών συν−
θηκών στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή εμφάνισης και
άντλησης του προς αναγνώριση φυσικού πόρου».
γ. Στην περίπτωση (ιβ) αντικαθίσταται η φράση «ανά
τρίμηνο» με τη φράση «ανά εξάμηνο».
δ. Η περίπτωση (ε) καταργείται.
5. Το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 5 τροποποιείται ως
εξής:
α. Οι περιπτώσεις (β), (γ) και (ζ) της παραγράφου 1
καταργούνται.
β. Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργούνται.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 16655/22.12.2006
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία
αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1932),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17414/2.10.2009
όμοια απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2215).
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02001880402130008*

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

