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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 271
(1)
Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύ−
που ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με
δημητριακά ή/και βύνη δημητριακών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 3198/05.10.2010 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως ισχύει.
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31 ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α/1929).
4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).

5) Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 184/Α/1922)
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολο−
γίας του ζύθου νόμων», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφα−
ση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιο−
ρισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 517/Β/1992).
7) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη−
μήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β΄/1725/03.11.2010).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 271/2010 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 24/11/2010 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τον καθορισμό των ποσοστών των πρώ−
των υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου ως ακολού−
θως: βύνη κριθής σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και
βύνη δημητριακών ή/και δημητριακά, κατά την έννοια
της παραγράφου 2 του Άρθρου 100 του Κ.Τ.Π., μεμο−
νωμένα ή σε μείγμα αυτών, σε ποσοστό έως 50%. Η
παραγωγική διαδικασία θα είναι παρόμοια με τη ζυθο−
ποίηση από βύνη κριθής. Η παραλαβή των δημητριακών
και της βύνης δημητριακών, ως πρώτων υλών για την
παρασκευή ζύθου από το ζυθοποιείο, γίνεται μετά από
σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή. Γενικά η
διαδικασία ελέγχου των δημητριακών και της βύνης
δημητριακών ως πρώτων υλών για την παρασκευή ζύθου
πρέπει να είναι όμοια με τη διαδικασία ελέγχου της βύ−
νης κριθής. Ο εν λόγω ζύθος που είτε θα διατεθεί στην
εσωτερική αγορά είτε θα εξαχθεί πρέπει να έχει αρχική
πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον επτά (7), βαθμό
ζύμωσης τουλάχιστον σαράντα (40) και η αλκοόλη που
περιέχεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από
την αλκοολική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμο−
ποιήθηκαν για την παραγωγή του.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Με την παρούσα απόφαση καταργούνται οι υπ’ αριθμ.
13/2005 (ΦΕΚ 375/Β΄/2005) και 389/2009 (ΦΕΚ 2601/
Β΄/2009) αποφάσεις Α.Χ.Σ.
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ
Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Ε. Βελώνη, Μ. Κοντομηνάς, Γ. Σιαμαντας, Σ.
Συνούρη − Βρετάκου, Θ. Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Ι
Πετροχείλου, Π. Μαριολέας».
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. 270
(2)
Παραγωγή ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυα−
σμό με δημητριακά ή/και βύνη δημητριακών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 3197/5−10−2010 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως ισχύει.
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α/1929).
4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
5) Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2963/1922 (ΦΕΚ 184/Α/1922)
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας
του ζύθου νόμων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 517/Β/1992).
7) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημή−
τριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β 1725/03.11.2010)
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 270/2010 του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη
κατά τη συνεδρία της 24/11/2010 και η οποία έχει
ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τους αναγκαίους όρους παραγωγής και
τις τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των
ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε
συνδυασμό με βύνη δημητριακών ή/και δημητριακά, κατά
την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 100 του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προ της ενάρξεως της παραγωγής του ζύθου, ο ζυθο−
ποιός υποχρεούται να υποβάλλει, με σχετική αίτηση −
δήλωση του, στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.
πλήρη φάκελο για κάθε τύπο ζύθου που προτίθεται
να παράγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον τύπο του
ζύθου και την εμπορική του ονομασία, το είδος και το
ποσοστό των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιεί και
τα αναλυτικά του στοιχεία.
Άρθρο 2
Οι διαδικασίες της παραλαβής και της αποθήκευσης
των πρώτων υλών από το ζυθοποιείο, η αναγνώριση
φυρών κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών ως
και κατά τη ζυθοποίηση και οι λοιποί έλεγχοι των ζυ−
θοποιείων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις που
αφορούν παραγωγή ζύθου από βύνη κριθής, εφαρμό−
ζονται ανάλογα και στην περίπτωση παραγωγής ζύθου
από βύνη κριθής σε συνδυασμό με με βύνη δημητριακών
ή/και δημητριακά.
Άρθρο 3
Στο βιβλίο που υποχρεούνται να τηρούν οι ζυθοποιοί,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του
Β.Δ. της 20.9.1922, θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερί−
δα οι ποσότητες δημητριακών ή/και βύνης δημητριακών
και τα στοιχεία (Plato, αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους,
αλκοολικός τίτλος) του παραγομένου με τη συμμετοχή
αυτών ζύθου.
Άρθρο 4
Στις μηνιαίες δηλώσεις που υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν οι ζυθοποιοί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 15 του Ν.Δ. 20.9.1922, όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 965/1980, θα καταχωρού−
νται σε ιδιαίτερη θέση οι εργασίες του προηγουμένου
μήνα που αφορούν στην παρασκευή ζύθου με χρήση
δημητριακών ή/και βύνης δημητριακών.
Άρθρο 5
Η επισήμανση κάθε νέου τύπου ζύθου που παρασκευ−
άζεται με χρήση και άλλων επιτρεπομένων πρώτων
υλών, εκτός της βύνης κριθής θα είναι σύμφωνη με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π.. και της Οδηγί−
ας 2000/13/Ε.Κ. Ειδικότερα, όσον αφορά την αναγραφή
των συστατικών, αυτή θα γίνεται με παράθεση όλων
των συστατικών του ζύθου, κατά σειρά ελαττουμένης
περιεκτικότητας ως προς τη μάζα κατά τη στιγμή της
χρησιμοποιήσεως τους στην παρασκευή του.
Άρθρο 6
Επιφυλασσομένων των κυρώσεων που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της
παρούσας, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ της
29.12.1923, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Για την επιβολή των κυρώσεων αυτών, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. της 29.12.1923 σε
συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 2969/2001 «Αι−
θυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 7
Με την παρούσα απόφαση καταργούνται οι υπ’ αριθμ.
12/2005 (ΦΕΚ 375/Β/.2005) και 390/2009 (ΦΕΚ 2601/
Β/2009) Α.Χ.Σ.
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Ε. Βελώνη, Μ. Κοντομηνάς, Γ. Σιαμαντας, Σ.
Συνούρη − Βρετάκου, Θ. Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Ι
Πετροχείλου, Π. Μαριολέας».
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947
(3)
Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του
άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.04.2005)
2. Το π.δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα−
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄/168/16.06.1989),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄/
154/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄/93/02.08.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄/58/17.03.2006) σε συνδυασμό με
το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄/19/01.02.1996), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/85/17.03.2004) και σε
συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄/213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄/
221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56/15.04.2010)
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/214/07.10.2009) και το π.δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/154//07.09.2010).
4. Το άρθρο 29 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύ−
ρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/182/14.10.2010).
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5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 46098/25.10.2010 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄/1696/27.10.2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999
(ΦΕΚ Α΄/286/22.12.1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλε−
κτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει−
ας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
129/27.06.2006), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 9,
10, 12 και 13.
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄/
655/17.05.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τη γνώμη της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 355/2010, η οποία δια−
βιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο−44404/07.10.2010 Έγγραφο
της Αρχής.
10. Το γεγονός ότι για το έτος 2009 δεν υπήρχαν
διαχωρισμένα τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ σε Ευρώ/MWh
ορίζεται ανά Κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων
των αυτοπαραγωγών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε
φορά στη σχετική απόφαση (παραγρ. 3, άρθρο 40,
ν. 2773/1999) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση της ΡΑΕ,
σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών επι−
μερισμού του.
2. Υπολογίζονται οι συντελεστές επιμερισμού σi για
κάθε τάση i και σi,j για κάθε Κατηγορία Πελάτη j στην
τάση i, σύμφωνα με τον τύπο:
σi,j = QΙσοδ,i,j/ΣQΙσοδ,i,j
Όπου:
QΙσοδ,i,j: Οι ισοδύναμες πωλήσεις της κατηγορίας j στην
τάση i που υπολογίζονται ως
QΙσοδ,i,j= Qi,j * AVRi,j/AVR1
Όπου:
Qi,j: Οι πραγματικές πωλήσεις της Κατηγορίας j στην
τάση i
AVR1: Το μέσο έσοδο της ΥΤ
AVRi,j: Το μέσο έσοδο της Κατηγορίας j στην τάση i
Για τους παραπάνω υπολογισμούς χρησιμοποιούνται
τα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία. Το μέσο
έσοδο μιας Κατηγορίας ορίζεται ως το έσοδο από χρε−
ώσεις που συνδέονται άμεσα με την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας στους Πελάτες, δηλ. τα έσοδα από τις αντα−
γωνιστικές χρεώσεις και τις χρεώσεις για τη χρήση του
Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Συνε−
πώς, από το μέσο έσοδο εξαιρούνται φόροι και τέλη, συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ και των
χρεώσεων για δαπάνες Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
3. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέσο έσοδο για τους
αυτοπαραγωγούς, οι ισοδύναμες πωλήσεις για τους
αυτοπαραγωγούς ισούνται με την καταναλισκόμενη
ενέργεια.
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4. Υπολογίζεται ετησίως ο αρχικός επιμερισμός του
ΕτΕσΕΤt+1 (δηλ. του απαιτούμενου εσόδου του Ειδικού
Λογαριασμού του Άρθρου 40 για να καλυφθούν τα ποσά
που θα καταβληθούν στο έτος t+1 στους αντισυμβαλλό−
μενους σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 του ν.
2773/1999, όπως ισχύει) ανά κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΕΤi,j),
ως το γινόμενο του ΕτΕσΕΤt+1 με το σχετικό συντελεστή
επιμερισμού. Το ποσό που δεν ανακτάται από τους Πελά−
τες, λόγω επιβολής ανώτατου ορίου χρέωσης ανά θέση
κατανάλωσης, επιμερίζεται αναλογικά με τις ισοδύναμες
πωλήσεις στις υπόλοιπες Κατηγορίες Πελατών, ώστε να
προκύπτει το τελικό ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από
την Κατηγορία Πελατών j στην τάση i (EτΕσΕΤi,j*).
5. Υπολογίζεται ετησίως η μοναδιαία χρέωση του Ειδι−
κού Τέλους ΑΠΕ για κάθε Κατηγορία Πελατών j στο επί−
πεδο τάσης i, ως το πηλίκο του ετήσιου εσόδου ΕτΕσΕΤi,j*
που έχει επιμεριστεί στην Κατηγορία αυτή προς την
εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Κα−
τηγορίας σε όλη την επικράτεια κατά το έτος t+1.
6. Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί έως την 30η Νοεμβρίου κάθε
έτους t και για το έτος t+1 σχετικά με την εφαρμογή της
μεθοδολογίας επιμερισμού του Ετήσιου Εσόδου:
i. τις Κατηγορίες Πελατών
ii. τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών επιμερισμού
του ΕτΕσΕΤi,j για κάθε κατηγορία Πελατών,
iii. τις τελικές τιμές του επιμερισμένου ετησίου εσόδου
για κάθε Κατηγορία Πελατών (ΕτΕσΕΤi,j*) μετά από τις
απαραίτητες προσαρμογές, και
iv. τις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που θα ισχύ−
ουν για κάθε Κατηγορία Πελατών.
7. Οι Προμηθευτές, Αυτοπαραγωγοί και οι Διαχειρι−
στές του Συστήματος και Δικτύου παρέχουν για το
σκοπό αυτό στη ΡΑΕ τα απαραίτητα στοιχεία έως την
15η Νοεμβρίου κάθε έτους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν
τις πωλήσεις και τα μέσα έσοδα απολογιστικά, καθώς
και τις πωλήσεις για το έτος t+1 (προϋπολογιστικά)
ανά Κατηγορία Πελατών. Για τους Αυτοπαραγωγούς,
τα στοιχεία αφορούν την καταναλισκόμενη ενέργεια
(απολογιστικά και προϋπολογιστικά).
8. Οι Κατηγορίες Πελατών, οι αριθμητικές τιμές των
συντελεστών επιμερισμού του ετήσιου εσόδου στις σχε−
τικές κατηγορίες, κατά συνέπεια και οι χρεώσεις για
το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, προσδιορίζονται κάθε έτος με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση της ΡΑΕ.
Άρθρο 2
Ειδικά για τις χρεώσεις που θα ισχύσουν για το έτος
2011, οι συντελεστές επιμερισμού σi,j θα υπολογιστούν
με βάση τα απολογιστικά δεδομένα για το 2009 για το
μέσο έσοδο των μη διαχωρισμένων τιμολογίων της ΔΕΗ
για τις κάτωθι Κατηγορίες Πελατών:
i. Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)
ii. Γεωργικής χρήσης ΧΤ
iii. Λοιποί ΧΤ
iv. Γεωργικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)
v. Λοιποί ΜΤ
vi. Υψηλής Τάσης (ΥΤ) συμπεριλαμβανομένων των λιγνι−
τωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., των αντλητικών υδροηλεκτρικών
μονάδων (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για
άντληση) και των βοηθητικών των μονάδων παραγωγής
οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα (όσον αφορά την
κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που η αντί−
στοιχη μονάδα δεν εγχέει ενέργεια στο Σύστημα)
vii. Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής.

Άρθρο 3
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
Αριθμ. Φ.80000/οικ. 32262/1367
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεωργί−
ου Κουτρουμάνη στη Γενική Γραμματέα, της Γ.Γ.Κ.Α.
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης, Αθηνά Δρέττα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τα άρθρα 52 και 54 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
2. Το Π.Δ/μα 213/92 (A 102) «Οργανισμός της Γεν. Γραμ.
Κοιν. Ασφαλίσεων»,
3. Το Π.Δ/μα 89/2010 «Διορισμός Υπουργών Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 154),
4. Την αριθμ Υ275/30.9.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη».( ΦΕΚ 1595/Β΄),
5. Το Π.Δ/μα 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας»,
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) και το
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στη Γενική Γραμματέα, της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης, Αθηνά Δρέττα, μεταβιβάζουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται:
1. Στη Δ/νση Διοίκησης πλήν του προγραμματισμού
προσλήψεων προσωπικού για την ΓΓΚΑ και τους ΦΚΑ
καθώς και της έκδοσης Π.Δ/των και υπουργικών απο−
φάσεων.
2. Στη Δ/νση Εκπαίδευσης.
3. Στη Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων έγκρισης σύνα−
ψης συμβάσεων των ΦΚΑ με ιδιωτικές κλινικές, πλην της
έκδοσης Π. Δ/των και υπουργικών αποφάσεων.
4. Στις αποφάσεις που αφορούν εγκρίσεις δαπανών
για την ΓΓΚΑ και τους ΦΚΑ μέχρι του ποσού των πε−
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
5. Στις αποφάσεις έγκρισης αγοράς μηχανογραφικού
εξοπλισμού από την ΓΓΚΑ., τους ΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ
ΑΕ μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ.
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6. Στις πράξεις έγκρισης προμηθειών, προκηρύξεις
διαγωνισμών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τη
διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στις
αποφάσεις κατακύρωσης αποτελεσμάτων, καθώς και
υπογραφής συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.
7. Στην τροποποίηση των προϋπολογισμών των ΦΚΑ,
πλην των επιχορηγουμένων από τον κρατικό προϋπο−
λογισμό.
8. Στις εντολές ελέγχου και καταγγελιών που αφορούν
στην ΓΓΚΑ και στους ΦΚΑ, στην άσκηση πειθαρχικού
ελέγχου, στη διαβίβαση των πορισμάτων στα αρμόδια
διοικητικά και πειθαρχικά όργανα, καθώς και στις δι−
καστικές αρχές,
9. Σε έγγραφα προς τις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και άλλων υπηρεσιών Διεθνών Οργανι−
σμών, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξω−
τερικών ή άλλων Υπουργείων σχετικά με τις θέσεις
της ΓΓΚΑ.
10. Σε Γενικές Εγκυκλίους με τις οποίες παρέχονται
ερμηνευτικές πληροφορίες και δίδονται οδηγίες κα−
θώς και σε έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις
και παρέχονται ή ζητούνται στοιχεία και πληροφο−
ρίες.
11. Σε έγγραφα αρμοδιότητας προϊσταμένου Δ/νσης,
αν στη σύνταξή τους συμπράττουν Δ/νσεις και των δύο
Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων.
12. Οι αρμοδιότητες οι οποίες αναφέρονται στα υπό
στοιχεία 10 και 11 του παρόντος άρθρου ασκούνται πα−
ράλληλα με τον Αναπληρωτή Υπουργό.
Άρθρο 2
Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών
και Τμηματαρχών της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης ισχύουν σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.5079/304/3.3.2006 (ΦΕΚ 306/Β΄)
υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Φ.10041/27688/1455
(5)
Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερι−
σμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.),
έτους 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4114/1960
(Α΄/164), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του
π.δ. 225/1995 (Α΄/130) και τροποποιήθηκαν με το π.δ.
176/2008 (Α΄/235).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4114/1960
(Α΄/164), της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.Δ. 1/1968
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(Α΄/270), των άρθρων 1 και 9 του π.δ. 574/1982 (Α΄/104),
του άρθρου 5 του π.δ. 437/1985 (Α΄/157), του άρθρου 27
του ν. 1558/1985 (Α΄/137), του π.δ. 213/1992 (Α΄/102), του
π.δ. 372/1995 (Α΄/201), του π.δ. 368/1997 (Α΄/241), του
άρθρου 1 της αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφασης του Πρω−
θυπουργού (Β΄/513), του π.δ. 63/2005 (Α΄/98), του άρ−
θρου 25 του ν. 3655/2008 (Α΄/58), του άρθρου 1 της αριθμ.
2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄/2234),
του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α΄/221) και του άρθρου
2 του π.δ. 96/2010 (Α΄/170/28.09.2010).
3. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 (Α΄/154) π.δ/γμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
και την υπ’ αριθμ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (Β΄/1595), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».
4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 102/14−10−2010 συνε−
δρίαση του.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄/98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Τα−
μείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους
662.609,60 € (εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων
εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών), η οποία θα καλυφθεί
από την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 2639 του Προ−
ϋπολογισμού του Τομέα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλι−
σης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη−
τα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εντάσσονται στο
πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους
2011 καθορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, στους 2.000 (δύο
χιλιάδες).
2. Η ανώτατη, κατ’ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της
οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλλει
το 80%, καθορίζεται στα € 56,75 (πενήντα έξι ευρώ και
εβδομήντα πέντε λεπτά) ημερησίως, για τον μόνο συ−
νταξιούχο που θα χρησιμοποιήσει μονόκλινο δωμάτιο
ξενοδοχείου, και στα € 48,81 (σαράντα οκτώ ευρώ και
ογδόντα ένα λεπτά) ημερησίως, για το ζεύγος συνταξι−
ούχων που θα χρησιμοποιήσει δίκλινο δωμάτιο.
3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης
και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα
καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορίζεται
στο σταθερό ποσό των € 91,30 (ενενήντα ένα ευρώ και
τριάντα λεπτά).
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. Φ.40035/28598/3314
(6)
Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρ−
θρου 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του
ΟΑΕΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του
ν. 2676/1999 (Α,1).
2. Τις διατάξεις της αρ. Υ275/30−9−2010 (β, 1595) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη».
3. Την αριθμ. 236/109/15−3−2010 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Ε.
4. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας
που διατυπώθηκε κατά την 10η/20−10−2010 συνεδρίασή
του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κλάδο υγείας
του ΟΑΕΕ, αποφασίζουμε:
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονι−
σμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει μετά την
τροποποιήση του με την ΥΑ.Φ.40035/16987/1671/23.7.2009
(Β΄/1555), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η μηνιαία ατομική εισφορά του Κλάδου Υγείας
για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 1992, ορίζεται σε ποσοστό 7,65% επί της
4ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 5 του π.δ/τος
258/2005, (Α΄/316) όπως ισχύει κάθε φορά.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

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.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
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