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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ. 1007 (1)
Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρ−

χείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώ−
σεων. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 

του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄).
2. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−

γείου Οικονομικών».
3. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφορο−
ποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων (παραστα−
τικών πώλησης) λιανικών συναλλαγών και την τήρηση 
βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, και 
ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν 
οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγ−
γελματικής τους δραστηριότητας, ειδικά στις μικρές 
αγροτικές επιχειρήσεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/
2000 − ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

6. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

1. Παρέχεται η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος 
(περίοδο) 2015 και εφεξής, μη ενημέρωσης λογιστικών 
βιβλίων στους αγρότες − φυσικά πρόσωπα οι οποίοι 
λόγω υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 εντάσσονται στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. και υποχρεούνται στην τήρηση λογι−
στικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), εφόσον:

α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών 
προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών 
υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο 
(1.500.000) ευρώ,

β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πλη−
ρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορο−
λογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να 
διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και

γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία 
υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

2. Όσοι αγρότες − φυσικά πρόσωπα του κανονικού 
καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειρι−
στική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δι−
καιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν 
υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. 
Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης 
διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των 
δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το 
ποσό της προ−προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 
Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση 
για τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) 
καταλαμβάνει τους αγρότες με εναπομείναντα δικαι−
ώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο 
όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο 2

Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 
2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών 
αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παρα−
γράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:

1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που 
πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά 
από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπη−
ρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια. 
Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημά−
των καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλα−
μποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων 
αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.

2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που 
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων 
εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεσή τους εκμεταλ−
λευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους 
πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) − 
πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.

4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθε−
στώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέ−
μενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 
του Ν. 2859/2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
F

   Αριθμ. 2606 (2)
Απόφαση καθορισμού κατ' αποκοπή χορηγήματος για 

καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας έτους 2015. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΔΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/

1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ 
Α΄/59).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις».

3) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Δημοσίων Υπηρεσιών».

4) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 858/Β/ 
1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Γ.Λ.Κ. και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή 
Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε 
Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1121103/2068/0006/Β/1998 
(ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών.

6) Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754 Β΄/1997) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρί−
ων Διατακτών».

7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2015 ποσού 1.650,00 ευρώ, στον 
Ειδικό Φορέα 90−38/235 Κ.Α.Ε. 1232 με ποσοστό διάθε−
σης 90% για κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Νομού 
Λευκάδας του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 στο 
ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως για το έτος 2015.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα−
τικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) του 
Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λευκάδα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΓΚΑ 
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   Αριθμ. 2091 (3)
Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του 

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 
(Α 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

3. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄ 185).

4. Το Π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2212/1952 (Α΄ 266) και του

Ν.δ. 2957/1954 (Α΄ 186) «Περί δημοσίων επενδύσεων και 
συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων 
του Δημοσίου Λογιστικού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως τα άρθρα 23, 78 και 79.

7. Τον κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2015, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

8. Τον ν. 4311/2014, ΦΕΚ Α΄ 259 «Κύρωση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων 
ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».

9. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 μέσω της 
υπερανάληψης δεσμεύσεων προκειμένου να είναι εφικτή 
η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου των 
προϋπολογιζομένων πόρων.

10. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμμα−
τος Δημοσίων Επενδύσεων 2015, την ανάληψη ετήσιας 
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων 2015 καθώς και την προέγκριση για την 
ανάληψη υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δη−
μοσίων επενδύσεων 2016 ως ακολούθως:

τα ποσά σε εκατ. ευρώ

Υπολειπόμενη 
δαπάνη για 

ολοκλήρωση συ−
νεχιζόμενων από 

προηγούμενα 
έτη έργων ΠΔΕ

Πιστώσεις 
ΠΔΕ 2015

Προέγκριση 
ανάληψης 

υποχρέωσης 
(ΠΔΕ 2016)

Σύνολο ανά−
ληψης

υποχρέωσης 
για ΠΔΕ 

2015

30.246 6.400 1.920 8.320

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
F

   Αριθμ. 516/58 (4)
Τροποποίηση της Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1975) 

υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών 
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 2963/2001 

«Οργάνωση και Λειτουργία των δημοσίων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων 
και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 268), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 39 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
τελευταία με το άρθρο 120 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152).

δ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

ε. Της αριθμ. 2821/2014 απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 
Β΄ 2893).

2. Την ανάγκη για την κατά το δυνατόν διασφάλιση 
της ποιότητας και της αξιοπιστίας του τεχνικού ελέγ−
χου οχημάτων που συμβάλει στην οδική ασφάλεια και 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

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

Άρθρο 1

Η αριθμ. Φ50/48597/5875/2009 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋπο−
θέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουρ−
γίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)» (ΦΕΚ Β΄ 1975), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
με τις αριθμ. 7265/957/2011 (ΦΕΚ Β΄ 247), 9860/1132/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1469), 28792/3638/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1454), οικ. 
34449/4375/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1730) και οικ. 64008/5839/2014 
(ΦΕΚ Β΄ 3102) υπουργικές αποφάσεις, τροποποιείται 
ως εξής:
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Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α, ως ακο−
λούθως:

«Άρθρο 12Α
Τιμολόγιο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
στη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστά−
σεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αρχικό και κάθε μεταγενέστερο 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εφαρμόζουν, το 
οποίο διαμορφώνουν ελεύθερα.

2. Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δύνανται να διαμορφώσουν (μερικά ή συ−
νολικά) το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους (αρχικό 
ή μεταγενέστερο) και σε τιμές χαμηλότερες των τελών 
διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ που 
καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική 
απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49).

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν σχετική μελέτη 
εγκεκριμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των παραγόντων που 
διαμορφώνουν το σταθερό κόστος (ενοίκιο, αποπληρω−
μή δανείων, μισθοί κ.λπ.), το μεταβλητό κόστος (αναλώ−
σιμα, λογαριασμοί επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ.) 
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την παρεχόμενη υπηρεσία του τεχνικού 
ελέγχου, καθώς επίσης και το συσχετισμό τους με τα 
στοιχεία της συγκεκριμένης αγοράς όπου αυτό λειτουρ−
γεί ή πρόκειται να λειτουργήσει, με βάση το πλήθος των 
ταξινομημένων οχημάτων, τα λειτουργούντα Δημόσια και 
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ στην περιοχή, με αναφορά στον αριθμό 
γραμμών ελέγχου τους. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται 
αυτοτελώς από τυχόν άλλες, μη σχετιζόμενες με τον τε−
χνικό έλεγχο οχημάτων, δραστηριότητες της επιχείρησης.

Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομη−
νία εφαρμογής του τιμολογίου και πάντως πριν την 
παρέλευση δεκαοκτώ μηνών, τα ΙΚΤΈΟ υποβάλλουν τα 
αποτελέσματα της οικείας χρήσης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει ένα (1) μήνα μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
F

     Αριθμ. 260/Γ5−1 (5)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της στατιστικής έρευνας Οικογενει−
ακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίη−
σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής 
τους, για το έτος 2015. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το 
άρθρο 323 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελ−
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική 
μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και 
της παρ. 1 του άρθρου 7 της από 18.11.2012 πράξης Νο−
μοθετικού περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),

β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την 
προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του 
άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄),

ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄194),

στ. της ΓΠ – 400/27.8.2012 απόφασης με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και σα−
ράντα λεπτών (344.460,40 €) − συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. όπου προκύψει − η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ 
οικονομικού έτους 2015 και η δαπάνη θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0429.

3. Για την πληρωμή της δαπάνης, σύμφωνα με την 
αριθ. 19/Α2−3/2.1.2015 απόφαση έχει εγκριθεί πίστωση 
με αριθμό καταχώρισης 41, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή της 
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), κατά 
το έτος 2015.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικο−
κυριών της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού και 
Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση των στοι−
χείων που είναι απαραίτητα για την αναθεώρηση του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των στοιχείων που 
απαιτούνται για την εκτίμηση της συνολικής ιδιωτικής 
κατανάλωσης, η μελέτη του ύψους και της διάρθρωσης 
των δαπανών των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά 
τους και με άλλα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά αυτών, η μελέτη των μεταβολών του 
επιπέδου διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση με προ−
ηγούμενες αντίστοιχες έρευνες, η μελέτη της σχέσης 
μεταξύ των αγορών και των σε είδος απολαβών των 
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νοικοκυριών και η μελέτη των ορίων χαμηλού εισοδήμα−
τος κατά διάφορες κοινωνικό − οικονομικές κατηγορίες 
και ομάδες του πληθυσμού.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι−
ασμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημέ−
νη δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα έρευνας την 
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικοδομικά 
τετράγωνα ή ένας μικρός οικισμός) και τελική μονάδα 
έρευνας το νοικοκυριό.

• Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων έρευνας 
(επιφανειών) σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2), οι μονάδες 
επιφάνειας κατανέμονται σε τρία στρώματα με βάση 
την αστικότητα των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων, 
όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της πρώην 
Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατανέμονται σε 31 και 
9 ομοιογενή στρώματα, αντίστοιχα, βάσει των κοινωνι−
κών και οικονομικών χαρακτηριστικών των Δήμων που 
περιλαμβάνουν τις επιφάνειες αυτές.

• Σε κάθε ομοιογενές στρώμα επιλέγεται δείγμα μο−
νάδων επιφάνειας, με πιθανότητα ανάλογη του μεγέ−
θους τους (αριθμός νοικοκυριών κατά την Απογραφή 
Πληθυσμού 2011), από το πλαίσιο δειγματοληψίας που 
καταρτίστηκε από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής 
Πληθυσμού και Κατοικιών έτους 2011. Tο σύνολο των 
μονάδων επιφανείας του δείγματος ανέρχεται στις 1023.

• Η έρευνα είναι ετήσια και το δείγμα των πρωτογε−
νών μονάδων (επιφανειών) κατανέμεται μέσα στο έτος 
σε 4 ισοδύναμα ανεξάρτητα δείγματα που αντιστοιχούν 
στα 4 τρίμηνα της έρευνας.

• Το μέγεθος του δείγματος των νοικοκυριών από 
τα οποία θα συλλεγούν τα στοιχεία της έρευνας, θα 
ανέλθει στα 6.300 περίπου, σε ολόκληρη τη Χώρα. Το 
ετήσιο δείγμα νοικοκυριών θα εναλλάσσεται από έτος 
σε έτος κατά το ένα τέταρτο (1/4) και επαναλαμβάνεται 
κατά τα τρία τέταρτά του (3/4).

Στο ¼ των μονάδων επιφάνειας του δείγματος που 
εναλλάσσεται θα καταρτιστεί ενημερωμένος κατάλο−
γος – πλαίσιο με τα νοικοκυριά που διαμένουν στην 
συγκεκριμένη μονάδα επιφάνειας και ακολούθως από 
τον ενημερωμένο κατάλογο – πλαίσιο θα επιλεγεί το 
δείγμα των νοικοκυριών. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της έρευνας άρχισε 
τον Αύγουστο 2014 και η διενέργειά της θα ολοκληρωθεί 
το Δεκέμβριο του 2015, περιλαμβάνοντας κατ’ έτος τις 
εξής εργασίες:

ΕΤΟΣ 2014
• σχεδιασμός ερωτηματολογίων και σύνταξη οδηγιών 

προς τους ερευνητές.
ΕΤΟΣ 2015
• εκπαίδευση των ερευνητών (ιδιωτών συνεργατών 

και υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ) για τον τρόπο συλλογής 
και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων της έρευνας

• εκτύπωση ερωτηματολογίων,
• επιλογή των νέων μονάδων επιφανείας του δείγμα−

τος, από τα πλαίσια δειγματοληψίας της Γενικής Απο−
γραφής Πληθυσμού και Κατοικιών έτους 2011,

• κατάρτιση καταλόγων−πλαισίων στις νέες επιφά−
νειες του δείγματος,

• συλλογή των στοιχείων μέσω εντύπων ερωτημα−
τολογίων,

• έλεγχος της εργασίας των ερευνητών,
• δημιουργία των προγραμμάτων εισαγωγής δεδο−

μένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της 
ΕΛΣΤΑΤ (ΟΠΣ),

• έλεγχος και κωδικογράφηση των συλλεγέντων στοι−
χείων,

• εισαγωγή δεδομένων στο ΟΠΣ,
• μηχανογραφικός έλεγχος των στοιχείων,
• πινακοποίηση των αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/

ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας – εκτός 
γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάβ−
βατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για 
εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημα−
τολογίων της έρευνας, για την κατάρτιση των καταλό−
γων – πλαισίων, για τη συλλογή των στοιχείων και τον 
έλεγχο της εργασίας των ερευνητών. Οι υπάλληλοι θα 
μετακινηθούν για τη συλλογή των στοιχείων όπου δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα Ιδιωτών−Συνεργατών.

β) Ιδιώτες – συνεργάτες για τη συλλογή των στοιχείων 
της έρευνας και την κατάρτιση των καταλόγων – πλαι−
σίων καθώς και ιδιώτες – διερμηνείς για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφα−
ση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής, ανά ΚΑΕ:

α) Για την κατάρτιση των καταλόγων πλαισίων θα 
χρησιμοποιηθούν μέχρι διακόσιοι πενήντα (250) ιδιώτες 
– συνεργάτες με αμοιβή είκοσι δύο ευρώ και εξήντα ένα 
λεπτά (22,61 €) ανά κατάλογο−πλαίσιο:

260 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογοι−πλαίσιο 
= 5.878,60 € 

β) Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας 
σε ολόκληρη την Χώρα, θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τε−
τρακόσιοι πενήντα (450) ιδιώτες – συνεργάτες με αμοιβή 
πενήντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (53,43 €) 
ανά ορθά και πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο: 

6.300 ερωτηματολόγια Χ 53,43 €/ερωτηματολόγιο = 
336.609,00 € 

γ) Για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας θα χρη−
σιμοποιηθούν μέχρι τριάντα (30) ιδιώτες – διερμηνείς 
με αμοιβή είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 
(24,66 €) ανά ορθά και πλήρως συμπληρωμένο ερωτη−
ματολόγιο.

80 ερωτηματολόγια Χ 24,66 €/ερωτηματολόγιο 
=1.972,80 € 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Ιανουαρίου 2015

O Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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   Αριθμ. οικ. 140751/11586 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτε−

λεστικού Γραμματέα» στους Προϊστάμενους Δ/νσεων 
και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου 
για τις πράξεις αρμοδιότητάς μας, όπως περιγρά−
φεται παρακάτω. 

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/
07−06−2010).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 45 
του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/09−02−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β. του Ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28−6−2006).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώ−
δικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/09−03−1999)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου» ( ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010).

8. Την αριθμ. 93617/8049/05−09−2014 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 1287 τ.Γ΄/25−09−2014), «Διορι−
σμός Μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα».

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/3−1−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Ηπείρου περί τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.

10. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/03−01−2011, απόφαση περί το−
ποθέτησης Γεν. Διευθυντών και προϊσταμένων Δ/νσεων 
της Περιφέρειας Ηπείρου.

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Δ/νσεων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας, Θε−
σπρωτίας.

12. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και 
την ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του κράτους ή της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τις πράξεις αρμοδιότητάς μας, όπως πε−
ριγράφεται παρακάτω:

Την έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας εντός της 
Περιφέρειας Ηπείρου των υπαλλήλων των αντίστοιχων 

Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων, εξαιρουμένων 
των εκτός της Περιφέρειας και εκτός της χώρας με−
τακινήσεων,του πάσης φύσεως προσωπικού της Περι−
φέρειας.

Η κατά τα προαναφερθέντα εξουσιοδότηση προς 
υπογραφή «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους 
Προϊσταμένους των ανωτέρω Διευθύνσεων και Τμη−
μάτων, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές σε 
περίπτωση έλλειψης,απουσίας ή κωλύματός τους.

Η έγκριση μετακίνησης των Γενικών Δ/ντών, των Προϊ−
σταμένων Δ/νσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου,παραμένει στον Εκτελεστικό Γραμ−
ματέα.

Οι ως άνω Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Αυτοτελών Τμη−
μάτων για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλή−
λων τους, θα υποβάλλουν ημερήσιο δελτίο μετακίνησης 
εκτός έδρας όσον αφορά τις Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άρτας 
και Πρέβεζας στον αντίστοιχο Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. και όσον αφορά την Π.Ε. Ιωαννίνων στο Περιφερει−
άρχη και στον Εκτελεστικό Γραμματέα.

Με την παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, ανακαλείται κάθε άλλη σχετική εξουσιοδοτική 
πράξη, αναφορικά με την έγκριση μετακινήσεων εκτός 
έδρας εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Περιφέρειας Ηπείρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΛΟΣ  
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
     Στην αριθ. Φ. 16161/2014/0001754/10.12.2014 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 3468/τ.Β΄/23.12.2014, στη σελίδα 40219, 
γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «(KPISTO)»,
στο ορθό: «(KRISTO)». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
F

(8)
       Στην αριθ. 310 απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης, 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3453/τ.Β΄/23.12.2014, στη σε−
λίδα 40118, στην υπογραφή, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»,
στο ορθό: «ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  





740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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