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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απόφ. 23/3/23.10.2012
Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονι−
σμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλο−
νται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
(Ε.Ε.Ε.Π.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3229/2004
(Α΄ 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25
έως 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις του
άρθρου 52 παράγραφος 6 του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και
του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), συμπληρωματικά
δε τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220), σύμφωνα
με τις οποίες η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, αρμό−
δια για την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής των
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και την επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις αυτές.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του
Ν. 4002/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την οποία, έως
ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανο−
νισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα διεπόμενα
από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως και το
γεγονός ότι το εν λόγω Προεδρικό διάταγμα δεν έχει
ακόμα εκδοθεί.
3. Τη με αριθμό 55906/1673 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε
η Ε.Ε.Ε.Π. και την με αριθμό. 56660/1679 (Β 2910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Τουρισμού για την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας
της Ε.Ε.Ε.Π.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 49 σε συνδυ−
ασμό με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου
50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), με τις οποίες ρυθμίζονται
τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του
διαδικτύου.

5. Τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε συνδυασμό με την απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1248/2011.
6. Τη με αριθμό 22/2/22/10.2012 απόφαση της Επιτρο−
πής (Β΄ 2880) περί ανάληψης της αρμοδιότητας επιβολής
των κυρώσεων με βάση τις διατάξεις των παραγράφων
1, 5 και 8 του άρθρου 51 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου
49 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), η οποία δημοσιεύθηκε στη
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγοντες λόγοι δη−
μόσιας τάξης για την προστασία του κοινού από την
κατασπατάληση χρημάτων στα τυχερά παίγνια, την
απάτη και τα συναφή εγκλήματα, και ιδίως των ανηλί−
κων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και επείγοντες
λόγοι προστασίας των συμφερόντων της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
8. Την από 22−10−2012 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π.
9. Το γεγονός, ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ως και του Προϋπολογισμού της Επιτροπής, αποφασίζει:
Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία
διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου
Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,
οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προ−
βλεπόμενη άδεια. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.1 Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστο−
τόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδι−
κτύου από μη κατόχους άδειας. Η διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη
άδεια καθώς και η συμμετοχή των παικτών σε αυτά,
αποτελούν ποινικά αδικήματα του άρθρου 52 του
ν.4002/2011 (Α΄ 180) και, επιπλέον, επιφέρουν τις, προ−
βλεπόμενες από τον νόμο και την παρούσα, κυρώσεις.
1.2 Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών δια−
δικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγμα−
τικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, να
επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των οποίων οι
ιστότοποι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black
list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
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1.3 Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύ−
ματα πληρωμών, που είναι εγκατεστημένα και λειτουρ−
γούν νόμιμα στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πλη−
ρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους
που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια
στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι
πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως
αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί
η Ε.Ε.Ε.Π.
1.4 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής
επικοινωνίας παροχών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη
άδεια.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών τυχερών
παιγνίων διά του διαδικτύου είναι το νομικό ή φυσικό
πρόσωπο που αναρτά στο διαδίκτυο ή/και λειτουργεί
ιστότοπο, από τον οποίο παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες
χωρίς την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία
άδεια, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, πα−
ρέχει μέσω άλλου ιστότοπου, πρόσβαση σε τέτοιον
ιστότοπο. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, μέσω της
οποίας παρέχεται η πρόσβαση, καθώς και ο εμπλεκό−
μενος εξοπλισμός, δεν επηρεάζουν την έννοια του μη
αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 3:
ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παι−
γνίων διά του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η
πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένου από την
Ελληνική Δημοκρατία παρόχου τέτοιων υπηρεσιών, από
IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο τόπος
εγκατάστασης του μη αδειοδοτημένου παρόχου και του
εξοπλισμού του, καθώς και η κατάληξη της διαδικτυα−
κής του διεύθυνσης, δεν επηρεάζουν την έννοια της μη
αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 4:
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
4.1 Τα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να διενεργούν
έρευνες για τον εντοπισμό ιστοτόπων, από τους οποί−
ους προσφέρονται υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω
του διαδικτύου, χωρίς την επιβαλλόμενη άδεια. Στο
πλαίσιο των ερευνών αυτών μπορούν να ζητούν και
να λαμβάνουν σχετικά στοιχεία από άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, Αρχές και φορείς καθώς και από κάθε άλλη
πρόσφορη πηγή. Η Ελληνική Αστυνομία διαβιβάζει στην
Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία και εν γένει αποδεικτικό υλικό που συ−
γκεντρώνει σε περιπτώσεις που εντοπίζει τη διάπραξη
αξιόποινων πράξεων σε σχέση με τη διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη
άδεια, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες
διοικητικές κυρώσεις.
4.2 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσ−
σει κατάλογο (black list), στον οποίο καταχωρούνται οι
ιστότοποι, από τους οποίους προσφέρονται υπηρεσί−
ες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την
προβλεπόμενη άδεια. Για την εγγραφή ιστοτόπου στον
κατάλογο (black list), αρκεί ο ιστότοπος να προβάλλε−
ται στο διαδίκτυο και να προσφέρει ένα ή περισσό−
τερα τυχερά παίγνια προς διεξαγωγή. Η σύνταξη και

η γνωστοποίηση, κατά τις διατάξεις του νόμου, του
καταλόγου αυτού είναι ανεξάρτητη από την επιβολή
των προβλεπομένων, από το νόμο και την παρούσα,
διοικητικών κυρώσεων.
4.3 Οι υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. έχουν την αρμοδιότητα
βεβαίωσης των παραβάσεων, προκειμένου να εφαρμο−
στούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Με από−
φαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται διμελή
εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου, από προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτήν.
4.4. Όταν διαπιστώνεται παράβαση του νόμου, αυτή
βεβαιώνεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο κλιμά−
κια, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποχρεωτικά
αναφέρει το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το IP
του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγ−
χο, τον ιστότοπο, αν αυτός είναι ιστότοπος παροχής ή
ιστότοπος παροχής πρόσβασης, τα παρεχόμενα παίγνια,
καθώς και τα στοιχεία εκείνων που διενέργησαν τον
έλεγχο.
4.5. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον
οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και οι τυχόν αποφά−
σεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων διαβιβάζονται, μαζί
με κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο για τα εγγεγραμμένα
σε αυτόν φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις Υπηρεσίες
και Φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας και στις δικαστι−
κές Αρχές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταπολέμη−
ση του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
4.6. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον
οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., αναρτάται στον διαδικτυακό
της τόπο και αποστέλλεται στους παρόχους υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγ−
ματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, κα−
θώς και στα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρω−
μών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα, ώστε να προβούν στις προβλεπόμενες
από το νόμο ενέργειες τους.
4.7. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με κατα−
στατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές δι−
ατάξεις του Ν. 2238/1994, μετά από αίτημα της Ε.Ε.Ε.Π.
διαβιβάζουν σε αυτήν, αμελλητί, τα στοιχεία των προσώ−
πων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης
των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς
την προβλεπόμενη άδεια και είναι καταγεγραμμένοι
στο σχετικό κατάλογο (black list).
ΑΡΘΡΟ 5:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.1. Μετά από κάθε βεβαίωση παράβασης, η Ε.Ε.Ε.Π.
καλεί τους ενδιαφερόμενους σε παροχή εξηγήσεων και
στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή
μη των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της και ο Ν. 3051/2002, όπως ισχύει.
5.2. Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλή−
σεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να πραγματο−
ποιούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή εγγράφου με ψη−
φιακή υπογραφή στο σημείο επικοινωνίας του ιστότοπου.
5.3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της
Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο της Ε.Ε.Ε.Π.
Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από
την κοινοποίησή τους στον τραπεζικό λογαριασμό της
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Ε.Ε.Ε.Π. που αναγράφει η απόφαση επιβολής. Εφόσον το
πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προαναφερθείσας
προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται με βάση τον
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
5.4. Στην περίπτωση βεβαίωσης παράβασης και επιβο−
λής προστίμου σε πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
μέσω διαδικτύου, λόγω παροχής των παιγνίων αυτών
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην Ελληνική Δημοκρα−
τία, εφόσον ο πάροχος αυτός διαθέτει άδεια σε άλλη
χώρα, ενημερώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για το γεγονός η
αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις της
Ε.Ε.Ε.Π. για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του
διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διακρίνονται,
ανά κατηγορία και παράβαση, ως εξής:
6.1 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
6.1.1. Η ανάρτηση και λειτουργία ιστοτόπου παροχής
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη
άδεια αναρτημένου στο διαδίκτυο, επιφέρει πρόστιμο
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ημέρα διατή−
ρησης της ανάρτησης του, ανά προσφερόμενο από αυ−
τόν παίγνιο. Ως ημέρα διατήρησης της ανάρτησής του,
και ως μία αυτοτελής παράβαση, νοείται μία επίσκεψη
του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο την ημέρα. Μετά
τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχό−
μενων ή μη, το ανά ημέρα πρόστιμο διπλασιάζεται. Η
πρόσκληση του κοινού να συμμετέχει στη διεξαγωγή
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλε−
πόμενη άδεια στα παίγνια αυτά, μέσω διαφημίσεων, με
αναρτήσεις πρόσκλησης, προσφορά bonus και άλλες
παρεμφερείς τεχνικές προσέλκυσης ή άλλους τρόπους
εμπορικής επικοινωνίας, αποτελεί επιβαρυντική περί−
πτωση, η οποία επιφέρει επιπλέον πρόστιμο, ανά ημέρα,
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
6.1.2. Η συμμετοχή ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο επιφέ−
ρει πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά παι−
κτική συνεδρία.
6.1.3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με μαζικές
αποστολές ή επικοινωνίες, εξατομικευμένη ενημέρωση
συγκεκριμένων αποδεκτών, μέσω τηλεφωνικής γραμ−
μής, μέσω διαδικτύου, μέσω αποστολής εγγράφων ή/
και φορέων μνήμης (memory sticks) ή με οποιοδήποτε
άλλο μέσο, για την προώθηση ή/και την υποστήριξη της
συμμετοχής τους σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου
που διεξάγονται χωρίς άδεια, επιφέρει πρόστιμο από
δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000)
ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της πα−
ράβασης, τη συχνότητα και τον αριθμό των αποδεκτών.
6.2 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
6.2.1. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παροχών
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν
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διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, επιφέρει για κάθε
παραβάτη ημερήσιο πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ, ανά ημέρα δημοσίευσης της διαφήμισης ή δημο−
σιοποίησης της επικοινωνίας.
6.2.2. Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs)
με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης
ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, που επιτρέπουν την
πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο
(black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. ή/και που δεν διακόπτουν
την πρόσβαση αυτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημε−
ρών από την κοινοποίηση σε αυτούς του παραπάνω κα−
ταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο ανά ημέρα μη διακοπής
της πρόσβασης πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά
μη αδειοδοτημένο πάροχο. Μετά τη βεβαίωση επτά (7)
συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το πρόστιμο
διπλασιάζεται.
6.2.3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που
λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που
προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους
παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος,
επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε
κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλειά του.
ΑΡΘΡΟ 7:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Στην μεταβατική περίοδο από την δημοσίευση μέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Ε.Ε.Ε.Π. ενημερώνει
τις αρμόδιες Αρχές αδειοδότησης τυχερών παιγνίων
μέσω διαδικτύου των Κρατών−μελών της Ε.Ε. και του
ΕΟΧ, ώστε να επιληφθούν σχετικά στην περίπτωση
που πάροχος τέτοιων παιγνίων, ο οποίος τελεί υπό την
δικαιοδοσία και τον έλεγχό τους, παρέχει τα παίγνια
αυτά χωρίς άδεια στην Ελληνική Δημοκρατία. Επίσης,
κατά την μεταβατική περίοδο, η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, σε δημόσια προειδοποιητική
ανακοίνωση άμεσης διακοπής της παροχής μη αδει−
οδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του
διαδικτύου από όσους παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες,
ενημερώνοντας συγχρόνως για το περιεχόμενο των
διατάξεων του νόμου και της παρούσας, καθώς και για
τις συνέπειες που προβλέπονται να επέλθουν μετά την
έναρξη ισχύος της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

45200

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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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