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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1009
(1)
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου
Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων
και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώ−

σεις γα΄, γδ΄, γε΄ και γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του
π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως
ισχύουν.
3. Την 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίη−
ση Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων Διαδικασίες
χρήσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1592 Β΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί
αναθεώρησης διατάξεων του Ν. 703/1977 περί ανταγω−
νισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού.
5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2−
1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προ−
διαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων
συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης,
καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρή−
σεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».
6. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
8. Την αριθμ. Υ13/24.11.2011 (ΦΕΚ 2740 Β΄/25.11.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
9. Την ανάγκη ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πα−
ρακολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται μέσω
των πρατηρίων υγρών καυσίμων για τη διασφάλιση των
δημοσιονομικών συμφερόντων και την προστασία των
καταναλωτών.
10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατά−
στασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών −
εκροών με βάση τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το
είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης
ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών
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καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών
τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω
του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως:
1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατά−
στασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄),
στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:
α. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περι−
φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
β. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας,
Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
γ. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.
2. Έκδοση δελτίων
Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών
– Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία
αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.
2.1. Δελτίο παραλαβής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλή−
ρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου (ων) στις
δεξαμενές του πρατηρίου.
Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δε−
ξαμενή στην οποία πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα
εξής δεδομένα:
2.1.1. Ο α/α της δεξαμενής
2.1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγρα−
φή)
2.1.3. Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα (ΩΩΛΛ)
2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή
του καυσίμου:
2.1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής
σε mm
2.1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δε−
ξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός
της δεξαμενής
2.1.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC
2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/
των καυσίμου (ων):
2.1.5.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή
2.1.5.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία
έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής
2.1.5.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιο−
φόρου) μεταφοράς
2.1.5.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα κάθε καυσίμου
(όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του
παραστατικού παραλαβής
2.1.5.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου,
καθώς και
2.1.5.6. Ο όγκος κάθε καυσίμου στους 15οC, όπως αυτά
αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής
2.1.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του/
των καυσίμου (ων):
2.1.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε
mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου
ηρεμίας
2.1.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα
θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία
καυσίμου εντός αυτής

2.1.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δε−
ξαμενής στους 15οC
2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.2 – 2.1.4.2)
στην τρέχουσα θερμοκρασία
2.1.8. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.3 – 2.1.4.3.)
στους 15οC
2.1.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών
και παραστατικού παραλαβής στους 15οC (2.1.8 – 2.1.5.6)
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα
από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.5.1, 2.1.5.2,
2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.5.5 και 2.1.5.6, τα οποία εισάγονται στο
σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδο−
ση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοι−
χείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το
σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά
του σε λειτουργία.
2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται ηλεκτρονικά με το
πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και το αργότερο μέχρι
την ώρα 24.00΄ τα πιο κάτω δεδομένα:
2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς
2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης
της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισο−
ζύγιο
2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή του πρα−
τηρίου:
2.2.3.1. Ο α/α της δεξαμενής, η χωρητικότητα, ο τύπος
του καυσίμου
2.2.3.2. Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της
περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία
2.2.3.3. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC
2.2.3.4. Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της πε−
ριόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία
2.2.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC
2.2.3.6. α) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την
εν λόγω περίοδο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος
εισροών στην τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των
2.1.7) καθώς και
β) ο αντίστοιχος ανηγμένος όγκος στους 15οC (άθροι−
σμα των 2.1.8)
2.2.3.7. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν
λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη
θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.5.4)
2.2.3.8. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την
εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής
στους 15οC (άθροισμα των 2.1.5.6)
2.2.3.9. Ημερήσια κίνηση δεξαμενής ως εξής:
Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέ−
χουσα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α − 2.2.3.4.)
Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15οC (2.2.3.3. +
2.2.3.6.β – 2.2.3.5.)
Γ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμο−
κρασία φόρτωσης (2.2.3.2. + 2.2.3.7. – 2.2.3.4.)
Δ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15οC
(2.2.3.2. + 2.2.3.8. – 2.2.3.5.)
2.2.3.10. Διαφορές ημερήσιας κίνησης δεξαμενής ως
εξής:
Α. Στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.9.Γ. – 2.2.3.9.Α.)
Β. Στους 15οC (2.2.3.9.Δ. – 2.2.3.9.Β.)
2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία:
2.2.4.1. Ο α/α της αντλίας, το είδος καυσίμου, ο α/α
της αντίστοιχης δεξαμενής άντλησης
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2.2.4.2. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη
της περιόδου
2.2.4.3. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας
της περιόδου
2.2.4.4. Ο όγκος πωλήσεων κατά την εν λόγω περί−
οδο
α. ανά αντλία ως εξής: (2.2.4.3. – 2.2.4.2.)
β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής:
[(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.3. − (άθροισμα των
αντίστοιχων) 2.2.4.2.]
2.2.4.5. α. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.α) ανηγμένος στους
15οC
β. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15οC
Οι αναγωγές γίνονται με βάση την μέση σταθμισμέ−
νη ημερήσια θερμοκρασία της (των) αντίστοιχης (ων)
δεξαμενής (ών).
2.2.5. Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίμου ως εξής:
2.2.5.1. Απόκλιση εισροών−εκροών ημέρας (με βάση τις
καταγραφές του συστήματος εισροών), υπολογιζόμενη
ως εξής: [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα
των) 2.2.3.9.Α – 2.2.4.4.β]
2.2.5.2. Απόκλιση εισροών−εκροών ημέρας (με βάση τα πα−
ραστατικά παραλαβής) υπολογιζόμενη ως εξής: [(για δεξα−
μενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ – 2.2.4.4.β]
2.2.5.3. Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.1. και 2.2.5.2.)
υπολογισμένες στους 15οC ήτοι αντιστοίχως:
α) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των)
2.2.3.9.Β – 2.2.4.5.β] και
β) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των)
2.2.3.9.Δ – 2.2.4.5.β]
2.2.5.4. Η απόκλιση 2.2.5.1 εκφρασμένη ως ποσοστό (%)
επί των πωλήσεων βάσει των αποθεμάτων των δεξαμε−
νών, ήτοι: {2.2.5.1. x 100/[(άθροισμα των) 2.2.3.9.Α] (%).
2.2.5.5. Η απόκλιση 2.2.5.2. εκφρασμένη ως ποσοστό (%)
επί των πωλήσεων βάσει των παραστατικών παραλαβής,
ήτοι: {2.2.5.2 x 100/[(άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ] (%)
2.2.5.6. Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.4. και 2.2.5.5.)
υπολογισμένες στους 15οC, ήτοι αντιστοίχως:
α) {2.2.5.3α x 100/[(άθροισμα των) 2.2.3.9.Β] (%) και
β) {2.2.5.3β x 100/[(άθροισμα των) 2.2.3.9.Δ] (%)
2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης
Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση
στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Φ2−
1617/7.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1980 Β΄)
σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσί−
μου για λιτρομέτρηση.
Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:
2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγρα−
φή)
2.3.3. Ο α/α της αντλίας
2.3.4. Ο α/α της δεξαμενής
2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC),
όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που
λιτρομερούνται και τις αντίστοιχες επανεισαγωγές στις
δεξαμενές.
Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκ−
δοση άλλου παραστατικού.
3. Απόδειξη εσόδου
3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί ομοίως ειδικό φο−
ρολογικό στοιχείο, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα,
με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από
κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρί−
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σκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη
από τον πελάτη.
Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του εκδότη,
β) Ο α/α της δεξαμενής,
γ) Ο α/α της αντλίας,
δ) Το είδος του καυσίμου,
ε) Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα έκδοσής του
(ΩΩΛΛ),
στ) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
ζ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
η) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
θ) Η συνολική αξία.
3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα
(βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών,
στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση
ιδιαίτερου δελτίου αποστολής − τιμολογίου πώλησης,
εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθ−
μός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου
πελάτη − επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή,
όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα
τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του
Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη − επιτηδευμα−
τία.
Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω
(αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλ−
λόμενου πελάτη – επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν
την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του
διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπο−
λογιστή.
3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες,
στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτο−
νται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυ−
σίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλό−
γως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη
σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και
ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία
και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από
τη σχετική απόδειξη εσόδου.
3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις
καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελ−
τίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής
προϋποθέσεις:
α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον
αντισυμβαλλόμενο και
β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώ−
ρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και
ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον
αγοραστή – επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που
αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δι−
καιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – επι−
τηδευματία.
3.5. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που ανα−
φέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3 και 3.4 στα
σχετικά Τιμολόγια – Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια,
κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε
σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου»
οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί
με το πρωτότυπο του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής
ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει
βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
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3.6. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που δι−
ενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές
αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».
3.7. Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης
μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός
εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο απο−
στολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, αι ο
αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης
εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνά−
πτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου απο−
στολής.
3.8. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πε−
λάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας,
εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12, στο
οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών
αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαμβανο−
μένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.
4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό
Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανω−
τέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό
τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου
μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο.
1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ 26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄).
Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της
παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος
της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. και 2.3. της πα−
ρούσας (δελτίο παραλαβής και δελτίο λιτρομέτρησης)
μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε
ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνο−
νται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής
αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών
φορολογικών στοιχείων.
Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 εντάσσονται
στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρ−
θρο 10 της υπ’ αριθμ. Φ.2−1617/7.12.10 κοινής απόφασης των
Υπουργών ΑΑΝ και ΥΜΔ, υποκείμενα ομοίως στην υπο−
χρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.
5. Κυρώσεις
Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)
και του άρθρου 10 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄).
6. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
6.1. Το είδος του καυσίμου αναγράφεται όπως ορίζε−
ται στην υπ’ αριθμ. Φ2−1617/ 7.12.2010 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1980 Β΄). Ο όγκος (ποσότητα) καυσίμου
μετράται σε λίτρα (lt). Η θερμοκρασία μετράται σε βαθ−
μούς Κελσίου (oC).
6.2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι
επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατά−
ξεις της Δ33Α 5055143 ΕΞ 2010/31.12.2010 (ΦΕΚ 2047 Β΄)
Υπουργικής Απόφασης.
7. Έναρξη ισχύος
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δύο μήνες
από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Το μεσολαβούν δίμηνο θα αξιοποιηθεί από τις επιχει−
ρήσεις εγκατάστασης για την πιλοτική εφαρμογή του

συστήματος και την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλη−
μάτων που θα ανακύψουν, με παράλληλη υποχρέωση
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων εγκατάστασης
με το σύνολο των υποχρέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ913.1/2452/11/Σ. 38206
(2)
Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμαν−
ση του ξενοδοχειακού λιμένα ξενοδοχειακών εγκα−
ταστάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια Αγίου Νικο−
λάου Κρήτης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Των άρθρων 1, 3 του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α΄
9).
β. 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 Α΄ 98).
2. Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας Φ.250474/14−12−11 (ΦΕΚ 2821 Β΄/14−12−11) «Περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ−
νας».
3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ. 919.32792/2/11/
Σ 1082/21−10−11, με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2)
αυτόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του ξενοδο−
χειακού λιμένα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑ−
ΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για
τη φωτοσήμανση του ξενοδοχειακού λιμένα ξενοδοχει−
ακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια Αγίου
Νικολάου Κρήτης.
α. Θέση: Στην κεφαλή του ανατολικού και δυτικού
λιμενοβραχίονα.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την
είσοδο και έξοδο από τον ξενοδοχειακό λιμένα ξενο−
δοχειακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια
Αγίου Νικολάου Κρήτης.
γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως
«ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1629/51 «Περί
Φάρων».
δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων,
ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51
«Περί Φάρων» την Τουριστική Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ A.E. η οποία:
α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί−
δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και
υποδείξεις της Υ. Φάρων.
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β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα
του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού
Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των
φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.
γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα−
σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ράγραφος 2β.
3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή−
θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη−
ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς.
4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδι−
κή συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι
φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού
Δικτύου.
5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 913.1/2448/11/Σ. 38205
(3)
Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμαν−
ση του κυματοθραύστη έμπροσθεν των ξενοδοχει−
ακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια
Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Των άρθρων 1, 3 του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α΄
9).
β. 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 Α΄ 98).
2. Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας Φ.250474/14−12−2011 (ΦΕΚ 2821 Β΄/14−12−11)
«Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας».
3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ. 919.32792/3/11/
Σ 1083/24−10−11, με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2)
αυτόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του κυμα−
τοθραύστη έμπροσθεν των ξενοδοχειακών εγκατα−
στάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια Αγίου Νικολάου
Κρήτης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών
για τη φωτοσήμανση του κυματοθραύστη έμπροσθεν
των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ στα
Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης.
α. Θέση: Στην βόρεια και νότια κεφαλή του κυματο−
θραύστη.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων που πλέουν
έμπροσθεν των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ΜΙΡΑ−
ΜΠΕΛΛΟ στα Χαβάνια Αγίου Νικολάου Κρήτης.
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γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως
«ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1629/51 «Περί
Φάρων».
δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων,
ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει,
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51
«Περί Φάρων» την Τουριστική Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ A.E η οποία:
α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί−
δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και
υποδείξεις της Υ. Φάρων.
β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα
του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού
Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των
φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.
γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα−
σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ράγραφος 2β.
3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή−
θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη−
ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και κανονισμούς.
4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική
συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί
θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου.
5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 102880
(4)
Κατανομή μιας (1) θέσεως εκπαιδευομένου στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή
Δικαστικών λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164),
όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το
Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
β) Tου άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
γ) Tου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 243).
3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 194).
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4. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου
(Β΄ 2792).
5. Την υπ’ αριθμ. 3107/28−1−2010 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ΄ 55) με την οποία προκη−
ρύχθηκε διαγωνισμός για την Εισαγωγή Σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το με αριθμό 1037/27−9−2011 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Τις αριθμ. 105098/15−12−2011 και 1494/20−12−2011 βε−
βαιώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών για τη δέσμευση
της πίστωσης.
8. Τον από 22−10−2010 πίνακα οριστικών αποτελεσμά−
των κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής επιτροπής
εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Δι−
οικητικής Δικαιοσύνης) (Γ΄ 1070)
9. Την υπ’ αριθμ. 3762/2010 απόφαση του Γ΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Τα έγγραφα με αριθμό 1297/14−11−2011 και 99301/
15−11−2011 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων, αντίστοιχα, περί πρόβλεψης
των σχετικών πιστώσεων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλούνται οι ακόλου−
θες δαπάνες σε βάρος:
α) του κρατικού προϋπολογισμού (Φ.17−210 και 17−220
ΚΑΕ ομάδας 0200) για την κάλυψη του κόστους μισθο−
δοσίας ενός (1) διοριζομένου αποφοίτου της Σχολής
ύψους 16.750 ΕΥΡΩ περίπου για το 2012 και 33.498 ΕΥΡΩ
περίπου για το έτος 2013 και για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών: ποσού 1.050 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος
2010, 23.300 ΕΥΡΩ περίπου για το 2011 και 7.543 ΕΥΡΩ
περίπου για το έτος 2012, αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε, στις θέσεις των δοκίμων παρέδρων
πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
τη μία (1) θέση που προέκυψε από την ισοβαθμία των
υποψηφίων για την πλήρωση της τελευταίας θέσης
του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση
Διοικητικής Δικαιοσύνης), της δέκατης έβδομης (17ης)
εκπαιδευτικής σειράς και ορίζουμε το συνολικό αριθμό
των θέσεων σε δεκατέσσερις (14).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Αφεντούλη Σοφία του Δημητρίου.
Με την υπ’ αριθμ. 2317/27−12−2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθη−

κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6
του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του
Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1
του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43), και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ
αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), χορηγείται στην Αφε−
ντούλη Σοφία του Δημητρίου, κάτοικο Καστοριάς, άδεια
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να
παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων
κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού το−
μέα.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.131400/44887/25−10−11 περίληψη, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2555/7−11−2011 (τ.Β΄) και
αφορά στην υπ’ αριθμ. Φ.84853/30269/11/4−10−11 απόφαση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΡΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ον. πατρός ΛΕΚΟ, διορθώνεται ως προς την
ημερομηνία γέννησής του:
Το εσφαλμένο: 20−4−1964,
στο ορθό: 20−4−1969.
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(7)
Στην υπ’ αριθμ. 3509/6.9.2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2230/τ.Β΄/4.10.2011, στη σελίδα 30614, γίνεται η εξής δι−
όρθωση:
Το εσφαλμένο: «ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ)»,
στο ορθό: «ΝΙΚΟΥ (ΝΙΚΟ)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 1604/29−11−2011 διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2752 Β΄/02−12−2011 στη σελίδα
40932, στην Α΄ στήλη του πίνακα (Μόνιμο Προσωπικό με
Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου), από την 01 γραμμή
εκ των άνω, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ − Κλάδος, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
TE − Κλάδος, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ − Κλάδος, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ −
Κλάδος».
Στο ορθό: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ − ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑ−
ΝΙΚΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE − TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙ−
ΚΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ − ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ − ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ −
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», στην Β΄ στήλη (Προ−
βλεπόμενες οργανικές θέσεις (Α + Β)) στην 04 γραμμή
εκ των άνω, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «4» στο ορθό «2» και στη δημιουργη−
θείσα γραμμή 05 εκ των άνω συμπληρώνεται:
Το ορθό: «2», τέλος στην Γ΄ στήλη (Καλυμμένες (Α))
στην 04 γραμμή εκ των άνω, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «4» στο ορθό «2» και στη δημιουργη−
θείσα γραμμή 05 εκ των άνω συμπληρώνεται:
Το ορθό: «2».
(Από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου)
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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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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