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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης για τη
«Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου)
με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA»,
όπως ισχύει. ......................................................................................
1
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2−4946/
15−10−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2919). .......................................................... 2
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον
τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και
απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την
κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ
των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσο−
στό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των
ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κε−
ντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλί−
ου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικα−
σία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης
και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα κα−
ταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρι−
σης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. ........................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 77401
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης για τη «Σύ−
στασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την
επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμο−

γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) –όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει − και ειδικότερα τα άρθρα
4 και 24 αυτού καθώς και των άρθρων 20 και 77 του
Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
26 αυτού.
3α. Το Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10.6.2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών»,
3β. Το Π.δ. 158/2014 (Α΄ 240) «Διορισμός Υπουργών»
4. 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 98/Α/22.4.2005),
5. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) για την ίδρυση
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει
6. Την με αριθ. 54169/31.10.14 (Β΄ 2944) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ/Β/1825/2014)
7. Την αριθ. 17546/οικ. 235.42/11.4.2012 (ΦΕΚ/Β/1482) Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση
8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (Β΄ 2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
9. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακίου
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
10. Την υπ’ αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μακεδονίας – Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5441/05.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νή−
σων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β)
κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Ταμείου
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο
Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010
(ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί της Σύστα−
σης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ.
35996/ΕΥΣ 5362/3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες
Επενδυτικού Συμβουλίου
παρ. 3 εδαφ. α. «Η θητεία όλων των μόνιμων μελών του
Επενδυτικού Συμβουλίου, λήγει την 31/12/2015.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3−09−2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

F
Αριθμ. 79760
(2)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Κ2−4946/
15−10−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2919).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 137)

Β. του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 247) και του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄50).
Δ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (45 Α΄).
Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικό−
τερα του άρθρου 8 αυτού
ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α΄ 133).
Ζ. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευ−
θύνη» (Α΄ 141)
Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
Θ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 265)
Ι. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας" (Α΄ 185)
ΙΑ. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
ΙΒ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ΙΓ. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)
ΙΔ. Της υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010555 ΕΞ 2014/13−11−2014
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών (Β΄ 3059) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
ΙΕ. Της με αριθμ. 54169/31−10−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944)
ΙΣΤ. Της υπ’ αριθμ. Κ2−4946/2014 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτι−
κών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του
Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους
και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης
των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων,
των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου
τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής
αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχεί−
ων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από
το Γ.Ε.ΜΗ.» (Β΄ 2919)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αρ. Κ2−4946/2014
(Β΄ 2919), που οριζόταν στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου
11 αυτής και ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση
της παρούσας Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F
Αριθμ. 79752
(3)
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο,
το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης
των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα
κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων,
τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που δι−
ατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δα−
πανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ,
των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε επιμελητηρίου και του
εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά κα−
ταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκ−
δοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων
ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,
τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρε−
ων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α΄)
Β. του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄) και του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄
50).
Δ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (45 Α΄).
Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικό−
τερα του άρθρου 8 αυτού
ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

41697

Ζ. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευ−
θύνη» (Α΄ 141)
Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
Θ. του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδι−
κασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον
Τουρισμό, αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ελληνικού
Τουρισμού και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει (Α΄ 175)
Ι. του άρθρου 48 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση δι−
αδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 155)
ΙΑ. της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 «Eθνική
Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 22)
ΙΒ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 265)
ΙΓ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δημο−
σίων εσόδων (ΚΕΔΕ)» (Α΄ 90)
ΙΔ. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185)
ΙΕ. του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές» (Α΄ 125).
ΙΣΤ. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
ΙΖ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ΙΗ. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)
ΙΘ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010555 ΕΞ 2014/13−11−2014
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών (Β΄ 3059) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
Κ. Της με αριθμ. 54169/31−10−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944)
ΚΑ. Της υπ’ αριθμ. 1163/2013 ΠΟΛ του Υφυπουργού
Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστρο−
φής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου»
(Β΄ 1675)
ΚΒ. Της υπ’ αριθμ. Κ1−802/2011 κοινής υπουργικής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονομικών − Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός διαδικασιών,
προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θε−
μάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας
στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» (Β΄ 470)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης ισχύουν οι εξής ορι−
σμοί:
α. Υπόχρεος: Έχει την έννοια που αποδίδεται στον Ν.
3419/2005 και περιλαμβάνει για τις ανάγκες της παρού−
σας κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποχρε−
ούται σε υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων
που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
β. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.): Η Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος (εφεξής Κ.Ε.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3419/2005
γ. Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ) : α) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
των Επιμελητηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ξενο−
δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και β) Η Διεύθυνση Εται−
ρειών και Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις ανώνυμες εται−
ρίες, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές
εταιρίες και υποκαταστήματα των ανωτέρω στην ημε−
δαπή των οποίων η εποπτεία ασκείται και το Μητρώο
τηρείται από την Διεύθυνση αυτή.
δ. Καταχωρίσεις: Έχει την έννοια που αποδίδεται
στον Ν. 3419/2005 και περιλαμβάνει για τις ανάγκες
της παρούσας κάθε πράξη ή στοιχείο που καταχωρί−
ζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε βάσει διάταξης νόμου είτε βάσει
της παρούσας.
ε. Πιστοποιητικά και αντίγραφα: Πιστοποιητικά, βε−
βαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων και
στοιχείων που καταχωρίζονται / εμφανίζονται στη Με−
ρίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και
των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο
και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημο−
σιότητας».
ε. Φορέας συγκέντρωσης: Η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρε−
σία ή φορέας που συλλέγει, συγκεντρώνει, διαχειρίζεται
και αποδίδει τα ανταποδοτικά τέλη των παρ.1 και 4 του
άρθρου 8 του Ν.3419/2005.
στ. Ενδιαφερόμενος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
το οποίο ζητά την έκδοση πιστοποιητικών ή/και την
χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από την κατά
περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μη−
τρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Άρθρο 2
Καθορισμός Ενιαίων Ειδικών Τελών
1. Τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπόμενων επιμε−
λητηριακών υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 4 του
άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει καθορίζονται ως εξής :
α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντι−
γράφων και αποσπασμάτων έχουν ήδη οριστεί με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2−
4946/15−10−2014 (Β΄ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα
ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος
ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιη−
τικό χορηγείται ατελώς.
β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε
μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται
στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1−802/23−11−2011 (Β΄
470) στα δέκα ευρώ (10,00€). Το τέλος αυτό, που είναι
ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία
υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων.
γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρε−
ου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την ως άνω κοινή
υπουργική απόφαση Κ1−802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€),
είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατη−
γορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις
Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.
δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο
Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελη−
τηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου
στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής :
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗ−
ΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες

320

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών
Ανωνύμων Εταιρειών

300

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού
Σκοπού

300

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

150

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

150

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης
Ευθύνης

100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες
και ετερόρρυθμες)

80

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προ−
σωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και
ετερορρύθμων)

80

Ατομικές επιχειρήσεις

30

Υποκαταστήματα Ημεδαπών
Επιχειρήσεων

Το 1/4 του κατά
περίπτωση τέλους
ανά νομικό τύπο

Υποκαταστήματα αλλοδαπών
ατομικών επιχειρήσεων, νομικών
προσώπων ή ενώσεων προσώπων
της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3419/2005

20

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784
του ΑΚ

100

Κοινοπραξίες

100

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι
στο Γ.Ε.ΜΗ.

20

2. Κατ’ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων
α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής
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Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό
προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 2339.
3. Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν
υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σε Φ.Π.Α. ή σε άλλη
φορολογική επιβάρυνση.
Άρθρο 3
Διαδικασία, χρόνος και τρόπος είσπραξης
των ενιαίων ειδικών τελών
Tα τέλη των στοιχείων α. και β. της παρ. 1 του ανωτέρω
άρθρου 2 καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της
αντίστοιχης κατά περίπτωση αίτησης. Τα τέλη του στοι−
χείου γ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται
στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά τη καταχώριση σύστασης ενός
νέου υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα τέλη του στοιχείου δ. της
παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται εντός του
πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμέ−
νους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους
υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογια−
κού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση
δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της
σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.
Tα τέλη των στοιχείων α. και β. της παρ. 1 του ανωτέρω
άρθρου 2 καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδι−
αφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσι−
ών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και
είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια
Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των
προβλεπομένων στην κοινή υπουργική απόφαση Κ1−
802/2011. Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο είτε μέσω
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω
εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε
φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικά τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας
για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, καταβάλλονται ηλεκτρονικά από
κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού
παραβόλου όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1163/2013 (Β΄
1675). Ειδικότερα τα τέλη των στοιχείων α. και β. της
παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2, καταβάλλονται με την
υποβολή της σχετικής αίτησης, τα τέλη του στοιχείου
γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται με την
καταχώριση σύστασης ενός νέου υπόχρεου στην αρ−
μόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή και τα τέλη του στοιχείου
δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται εντός
του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγε−
γραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύ−
στατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού
έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση
δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της
σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..
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Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη του στοι−
χείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει
διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλ−
λονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου
Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση
για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 4
Φορέας Συγκέντρωσης και κατανομή
των ενιαίων ειδικών τελών
Ως φορέας συγκέντρωσης συλλογής και διαχείρισης
των τελών των στοιχείων των α., β. και δ. της παρ. 1
του ανωτέρω άρθρου 2 ορίζεται η Κ.Ε.Ε., η οποία στα
πλαίσια του ρόλου της ως φορέα συγκέντρωσης:
α. Συγκεντρώνει σε τραπεζικό λογαριασμό της ο οποί−
ος τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυ−
μα στην Ελλάδα το σύνολο των τελών των στοιχείων
των α., β. και δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.
β. Αποδίδει στα Επιμελητήρια μέσω πίστωσης λο−
γαριασμών τους − που τηρούνται ειδικά για το σκοπό
αυτό σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας και έχουν γνω−
στοποιηθεί σε αυτήν − τα αναλογούντα ποσά, εντός
πέντε εργασίμων ημερών με χρέωση του τραπεζικού
της λογαριασμού.
γ. Συντάσσει ανά τρίμηνο αναλυτικές καταστάσεις ανά
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτι−
κά τα εισπραχθέντα ποσά ανά υπόχρεο, η ημερομηνία
είσπραξης αυτών καθώς και στοιχεία που θα ταυτοποι−
ούν τον καταβάλλοντα υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο (Αρ
Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ., Επωνυμία, ΚΑΚ όπου εφαρμόζεται, κ.τ.λ.)
τις οποίες και διαβιβάζει στα Επιμελητήρια ηλεκτρονικά
με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.
και Θεσμικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
δ. Διατηρεί αντίγραφα των ανωτέρω πράξεων (παρα−
στατικά συναλλαγής) επί είκοσι (20) έτη
Τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων και
αποσπασμάτων του στοιχείου α. της παρ. 1 του ανωτέ−
ρω άρθρου 2 και τα τέλη της αρχικής καταχώρισης και
της καταχώρισης οποιαδήποτε μεταβολής στη Μερίδα
και στο Φάκελο, των στοιχείων β. και γ. της παρ. 1 του
ίδιου άρθρου αποδίδονται κατά 50% στην κατά περί−
πτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου
και κατά 50% στην Κ.Υ.Γ.Ε.Μ.Η. της Κ.Ε.Ε..
Από το τέλος της τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου
στο Γ.Ε.ΜΗ., του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου
που εισπράττουν τα Επιμελητήρια, ποσοστό τέσσερα
τοις εκατό (4 %) παρακρατείται από την Κ.Ε.Ε. και απο−
τελεί έσοδό της. Από το έσοδο αυτό η Κ.Ε.Ε. οφείλει
να καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ και
του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ.
Από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εξαιρούνται όλα
τα τέλη που αφορούν στην αρμόδια για την καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορί−
ου και Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία αποδίδονται
απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολο−
γισμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 2339.
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Άρθρο 5
Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα
στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία

Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη
Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν στην εγγραφή και κάθε
περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νο−
μικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας υπ’ αριθμ. Κ1−884/19−04−2012 (Β΄ 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετη−
σίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για τις προ−
σωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους
λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών
το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισο−
δήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα
γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολο−
γικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο
με ταυτοχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου
δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.
Άρθρο 6
Τρόπος έκδοσης, θεώρησης
και υπογραφής αντιγράφων ή αποσπασμάτων
Η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων και
στοιχείων τα οποία τηρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και
κάθε είδους πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το

αιτηθέν έγγραφο εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή υπογε−
γραμμένο με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Η εκτύπω−
ση του αιτηθέντος εγγράφου, που αποστέλλεται από
την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
Άρθρο 7
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Καταργείται το τέλος που προβλέπεται στην παρ. 9
του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης Κ1−
802/2011. Σε περιπτώσεις υπόχρεων όπου το εν λόγω
τέλος έχει ήδη καταβληθεί στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης,
το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται με το πάγιο τέλος
τήρησης Μερίδας του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανω−
τέρω άρθρου 2.
Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης αρχίζει
δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
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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
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
*02036233112140008*

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

