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Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη 
των Υπουργών και άλλες διατάξεις.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 1 παραγράφονται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 111 και 112 
του Ποινικού Κώδικα. Η προθεσμία της παραγραφής 
αναστέλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέ−
πονται στο άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 3 του Ποινι−
κού Κώδικα, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όσο 
διαρκεί η βουλευτική περίοδος, κατά τη διάρκεια της 
οποίας τελέστηκε η πράξη και β) όσο ισχύει η απόφα−
ση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναστολή της 
ποινικής δίωξης, της προδικασίας ή της κύριας διαδι−
κασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 
5 του άρθρου 6.» 

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Η πρόταση για άσκηση της ποινικής δίωξης υποβάλ−
λεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές, με συγκεκρι−
μένη αναφορά στα στοιχεία της αξιόποινης πράξης και 
μνεία των διατάξεων που παραβιάστηκαν, διαφορετικά 
είναι απαράδεκτη. 

2. Η Βουλή, αφού υποβληθεί το ανωτέρω αίτημα στο 
Προεδρείο, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί 
να αναθέτει σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο τον 
νομικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και την 
αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών. Με την 
ίδια απόφαση τάσσεται προθεσμία για την ολοκλήρωση 
του ελέγχου και την παράδοση της γνωμοδότησης στον 
Πρόεδρο της Βουλής.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελείται από έναν 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς 

εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, με τους αναπληρωμα−
τικούς τους, σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας 
της Βουλής, που προσκαλείται ειδικά γι’ αυτό, μεταξύ 
όλων των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων 
των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγ−
γελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής 
κατάλογο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, που 
υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην 
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

3. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο, μετά τον νομικό έλεγ−
χο των στοιχείων της κατηγορίας και την αξιολόγηση 
της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών, γνωμοδοτεί εάν 
συντρέχει περίπτωση για διερεύνηση ποινικής ευθύνης 
Υπουργού, από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή 
της παραγράφου 4. Η γνωμοδότηση του γνωμοδοτικού 
συμβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων, ανακοινώνεται στην Ολομέλειά της και 
διανέμεται στους Βουλευτές.

4. Η Βουλή, με απόφαση που λαμβάνεται με την από−
λυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, 
συγκροτεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ειδική κοινο−
βουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως 
προδήλως αβάσιμη. Με την ίδια απόφαση τάσσεται και 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής 
εξέτασης και την υποβολή του εγγράφου πορίσματος 
αυτής προς την Ολομέλεια μαζί με το αποδεικτικό υλι−
κό.

5. Η επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες του 
εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προ−
καταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε ει−
σαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών την ενέργεια 
ειδικότερων πράξεων σχετικών με το αντικείμενο 
της προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρ−
κτική εξέταση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται 
η πρόταση δίωξης καλείται από την επιτροπή να 
δώσει εξηγήσεις.

Όταν η αξιόποινη πράξη για την οποία διενεργείται 
προκαταρκτική εξέταση συνεπάγεται για τον Υπουρ−
γό οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76 
παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, η επιτροπή διατάσσει την 
κατάσχεσή τους. Για τα κατασχεθέντα αποφαίνεται το 
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Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 8, με το βούλευμα 
που εκδίδεται για την κατηγορία, κατά τις παραγρά−
φους 1 και 3 του άρθρου 11. Ο καθού η κατάσχεση 
μπορεί να ζητήσει την άρση αυτής, με αίτηση που 
απευθύνεται προς το άνω Δικαστικό Συμβούλιο όταν 
τούτο συγκροτηθεί.

6. Το πόρισμα του τέταρτου εδαφίου της παραγρά−
φου 4 πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει 
ιδίως τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά 
μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την 
προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των πραγματικών 
περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις 
και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη της ποινικής 
δίωξης. Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση 
της τυχόν μειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χω−
ριστό κεφάλαιο του ίδιου πορίσματος.

7. Εάν η Ολομέλεια της Βουλής απορρίψει, κατά το 
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4, ως προδήλως αβάσιμη 
την πρόταση για την άσκηση της ποινικής δίωξης, νέα 
πρόταση που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστα−
τικά είναι απαράδεκτη.»

Άρθρο 3

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3126/2003 
η εντός παρενθέσεως φράση «(άρθρο 5 παρ. 2)» αντι−
καθίσταται με τη φράση «(άρθρο 5 παρ. 4)». 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3126/2003 
η φράση «των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 5» 
αντικαθίσταται με τη φράση «των παραγράφων 2 έως 
και 6 του άρθρου 5». 

Άρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 προστί−
θενται εδάφια ως εξής:

«Εφόσον η πράξη για την οποία διενεργείται ανάκριση 
είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ανακριτής, με σύμ−
φωνη γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να απαγορεύσει 
την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρημα−
τοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό 
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το 
άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγο−
ρουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με 
άλλο πρόσωπο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι 
λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρ−
χονται από την τέλεση του ανωτέρω εγκλήματος. Από 
την απαγόρευση εξαιρούνται λογαριασμοί και ποσά τα 
οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των γενικότερων 
δαπανών διαβίωσης του κατηγορουμένου και της οικο−
γένειάς του, των εξόδων για τη νομική του υποστήριξη 
και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευ−
μένων ως άνω στοιχείων. Η διάταξη του ανακριτή επέχει 
θέση έκθεσης κατάσχεσης και επιδίδεται στον κατηγο−
ρούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού 
ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Σε 
περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστω−
τικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας η διάταξη επιδίδεται 
και στον τρίτο. Η απαγόρευση ισχύει από τη χρονική 
στιγμή της επίδοσης της διάταξης του ανακριτή στο 
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Από 
τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι 
άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευση χρημάτων από 
το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων. Ο κατηγορούμενος και ο τρίτος δικαιούνται 
να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή, με 
αίτηση που απευθύνεται προς το Δικαστικό Συμβού−
λιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, 
μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της 
διάταξης. Στη σύνθεση του Συμβουλίου, που κρίνει την 
αίτηση, δεν μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης 
και η προθεσμία της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 
της διάταξης. Η διάταξη ανακαλείται αν προκύψουν νέα 
στοιχεία.»

Άρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3126/2003 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«3. Κατά Υπουργού, εν ενεργεία ή μη, δεν επιτρέ−
πεται η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής, 
σύλληψης και προσωρινής κράτησης. Επιτρέπεται η 
επιβολή περιοριστικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 
282 παράγραφοι 1, 2, 4 και 296 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του 
Συντάγματος.»

Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 16 του ν. 3126/2003 προστίθεται άρθρο 
16Α ως εξής:

«Άρθρο 16Α 
Έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας

1. Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτημα παραγραφής 
της αξιόποινης πράξης ή εξάλειψης του αξιοποίνου 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, το Δικαστικό Συμ−
βούλιο ή το Ειδικό Δικαστήριο ερευνά την ουσία της 
κατηγορίας, όταν τούτο ζητήσει ο κατηγορούμενος 
Υπουργός.

2. Η πιο πάνω έρευνα γίνεται μόνο για εκείνον τον 
κατηγορούμενο που υπέβαλε σχετικό έγγραφο αίτημα 
και ακολούθως εκδίδεται βούλευμα ή απόφαση, αντί−
στοιχα επί της ουσίας της υπόθεσης.

3. Η αίτηση του κατηγορουμένου, με την οποία αυτός 
ζητά την έρευνα της ουσίας της κατηγορίας πριν από 
την έρευνα για την παραγραφή, ή την εξάλειψη του 
αξιοποίνου, δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε αίρεση 
και κατατίθεται κατά την προδικασία στον εισαγγελέα 
του Συμβουλίου, ενώπιον δε του ακροατηρίου κατά την 
έναρξη της εκδίκασης. Όταν το ζήτημα της παραγραφής 
ή της εξάλειψης του αξιοποίνου ανακύψει μεταγενέστε−
ρα η αίτηση υποβάλλεται τότε.»

Άρθρο 7

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του 
ν. 3126/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«Τέλος της ποινικής δίκης − Απόφαση

1. Η ποινική δίκη κατά Υπουργού τελειώνει σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 370 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και η κατάρτιση και δημοσίευση της απόφα−
σης γίνεται κατά το άρθρο 371 του ίδιου Κώδικα. Για την 
τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν αποφασίζει 
το Δικαστήριο με την τελειωτική απόφαση, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 373 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου είναι 
αμετάκλητη.» 
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Άρθρο 8

1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 
τηρεί Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας και λει−
τουργεί Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, προς 
εκπλήρωση των σκοπών του Κεντρικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της 
Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας Ανηλίκων 
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε σχετικό 
θέμα, που αφορά στην τήρηση του Μητρώου και στη 
λειτουργία της Γραμμής.

2. Συστήνεται Εθνική Συντονιστική Ομάδα Προστα−
σίας Ανηλίκων, με κύριο έργο την προώθηση και το 
συντονισμό των δράσεων του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. και του 
Ε.Κ.Κ.Α. Η Ομάδα αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Πρό−
εδρός της είναι ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. και στη 
σύνθεσή της μετέχουν από δύο (2) εκπρόσωποι των 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Η συμμετοχή των μελών στην Ομάδα είναι τιμητική και 
άμισθη, η δε θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεώνεται.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται αντίστοιχα τα μέλη 
της Ομάδας και καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες 
και οι δράσεις της.

3. Συστήνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3860/2010 (Α΄ 111), 
Δίκτυο που οργανώνεται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. Στο 
Δίκτυο εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά 
όλες οι υπηρεσίες αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη 
και προστασία στους ανήλικους σε κίνδυνο και στους 
ανήλικους παραβάτες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται ειδικότερα η 
συγκρότηση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι δράσεις 
του ανωτέρω Δικτύου. Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. συγκροτεί, σε 
συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού, Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, οι 
οποίες αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των 
οικείων Ο.Τ.Α. και εντάσσονται στο κατά τα ανωτέρω 
Δίκτυο υπηρεσιών που οργανώνει αυτό. 

Άρθρο 9

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Δ. ΡΕΠΠΑΣ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Χ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΘΝΙΚΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΜΥΝΑΣ

 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000972904110004*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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