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Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής Υπουρ−

γικής Απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατη−
γών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδη−
γό», (ΦΕΚ 2156/Β) όπως ισχύει»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ−

θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄32) και 
ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού σε συνδυασμό με το 
άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄14).

2. Τα άρθρα 32 και 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη 
ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί 
ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων με−
ταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε 
κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 220).

4. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118), όπως ισχύει.

5. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α΄ 187), όπως ισχύει.

6. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63)

7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 
1276) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄ 
30−8−2010) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 63).

12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010(ΦΕΚ Β΄ 1561) 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, 
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίω−
ση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυ−
βέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261). 

13. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό 
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» 
(ΦΕΚ Α΄ 147)

14. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 160). 

15. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141)

16. 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).

17. Την με αρ. 16597/29.12.2010 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πο−
λιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστα−
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σης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατη−
γών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» 
(ΦΕΚ 2156/Β) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Β4/
οικ27851/3242/2011 (ΦΕΚ 1290/Β) όμοια απόφαση και την 
με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.5.2011 (1301/Β) κοινή Από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού»

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της με αρ. αρ. 16597/29−12−2010 (ΦΕΚ 2156/
Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις 
σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Ι. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 της με αρ. 
16597/29−12−2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης επιβα−
τηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, ακολουθείται η 
εξής διαδικασία: 

α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς 
τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη λειτουργία της 
επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιω−
τικής Χρήσης στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή (στην οικεία 
Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ.) ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή 
ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE 
μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι της απόφασης 
αυτής και υποβάλλει αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3 της απόφασης αυτής δικαιολογητικά. Η Αρμόδια 
Διοικητική Αρχή χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγε−
λίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι 
της απόφασης αυτής.

β) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή ελέγχει τα υποβληθέ−
ντα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση συνδρομής των 
προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης 
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρή−
σης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής 
όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. 

γ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αναγγελίας:

γα) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη 
μη συγκέντρωση των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη 
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, απαγο−
ρεύει τη λειτουργία του και γνωστοποιεί εγγράφως 
στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν 
είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης. 

γβ) Εάν η Αρμόδια Διοικητική Αρχή διαπιστώσει τη 
νόμιμη συνδρομή των προϋποθέσεων, χορηγεί στον 
ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης εκ−
μίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, 
η οποία επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της 
απόφασης αυτής.

δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 
δεκαπέντε (15) ημερών η επιχείρηση εκμίσθωσης επιβα−

τηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης λειτουργεί ελεύ−
θερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική 
βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης 
αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 
3230/2004 (ΦΕΚ Α΄44), η οποία χορηγείται αυτόματα. 

ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋπο−
θέσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης εκμίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης εγγράφονται 
στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών 
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης του άρθρου 3 του Ν. 
2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των 
νομίμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται 
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ΕΣΛ εννοείται η προ−
σωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση λειτουργίας 
της επιχείρησης. 

ΙΙ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
2 της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
καταργείται. 

Άρθρο 2

Το άρθρο 3 της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακο−
λούθως:

Ι. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή 
παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».

ΙΙ. Η περίπτωση(ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή πα−
ραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι η 
επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για 
το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6τ.μ. ανά εκμι−
σθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχη−
μάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που 
ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα 
δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης».

ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά των περίπτωσεων (ζ) και (η) κα−
ταργούνται.

IV. Το δικαιολογητικό της περίπτωσης (θ) αναριθμείται 
σε (ζ). Όπου αναφέρεται το δικαιολογητικό (θ), νοείται 
το δικαιολογητικό (ζ).

V. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 καταργείται.

Άρθρο 3

I. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της με αρ. 16597/
29−12−2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, δύνα−
νται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 
2 της απόφασης αυτής»

II. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 της με αρ. 
16597/29−12−2010 κυα», όπως ισχύει, καταργούνται.

 Άρθρο 4 

I. Το άρθρο 5 της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινή υπουρ−
γική απόφαση, όπως ισχύει, καταργείται
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II. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 της με αρ. 
16597/29−12−2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως 
ισχύει, καταργούνται.

III. Το άρθρο 8 της της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει καταργείται

IV. Το άρθρο 11 της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει καταργείται.

Άρθρο 5

Ι. Το Παράρτημα Ι της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει αντικαθίσταται από 
το Παράρτημα Ι της απόφασης αυτής. 

ΙΙ. Το Παράρτημα ΙV της με αρ. 16597/29−12−2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, καταργείται. 

Άρθρο 6 

Η διαδικασία για την σύννομη λειτουργία επιχείρησης 
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης 
μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του 
δικτύου eugo (για τα ελληνικά EKE μέσω της διεύθυνσης 
http://www.ermis.gov.gr). 

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπλη−
ρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγ−
μα 1 του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.

Άρθρο 7

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία έχουν εκδο−
θεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής συνεχίζουν 
να ισχύουν με την επιφύλαξη της διάταξης της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 3 της με αρ. 16597/29−12−2010 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε 
μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο Ε.Σ.Λ. 
δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και προσκομίζο−
νται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, 
οπότε και χορηγείται βεβαίωση συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. 
16597/29−12−2010, όπως ισχύει. 

Άρθρο 8 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργείται 
η με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.5.2011 (1301/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ένταξη της διαδικασίας Χορήγη−
σης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμί−
σθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) 
χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

Άρθρο 9 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής τα Υποδείγματα 1 και 2 του Πα−
ραρτήματος Ι.
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Άρθρο 10 

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02032921012120012*
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