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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/294/30475 (1)

  Κατανομή προσωπικού
σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 3812/2009.

4. Τα έγγραφα με α.π. α) 1209/28−5−2013, 1190/23−4−2013 
και οικ. 2099/1−8−2013 (ορθή επανάληψη 9−8−2013) της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας και β) 9280/27−3−2013 του Δήμου 
Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού έτους 2013 σε εκτέλεση 
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ως εξής:

Ι) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τρία (3) άτομα σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 8/2013 και 9/2013 
Πρακτικών του Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου 
για συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 

530/2005 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Λάρισας η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
74/2007 αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Λάρισας, 
ως εξής:

δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών 
Γραμματέων

ένα (1) άτομο κατηγορίας TE ειδικότητας Τεχνολόγων 
Δασοπονίας

II) ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ένα (1) άτομο ΔΕ κατηγορίας, ειδικότητας Τεχνιτών 

Οικοδόμων, σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 16/28−5−2012, 22/12−7−2012 
και 3/2013 Πρακτικών του Τριμελούς Συμβουλίου του 
Αρείου Πάγου για συμμόρφωση της Διοίκησης προς 
την υπ’ αριθμ. 60/ΕΡ−ΔΙ/2011 αμετάκλητη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα,  14 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 7860/122147 (2)

Υλοποίηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» έτους 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 205 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρη−

ματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − 
Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄/86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δη−
μόσιο Λογιστικό ελέγχου δαπανών» (Α΄/247).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιο−
ποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας − Δα−
σοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄/102), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε το 
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), το οποίο 
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αποτελεί τον κύριο φορέα εφαρμογής της πολιτικής 
για την αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄/98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2003 «Οργάνωση και λει−
τουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και 
των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ−
νών (ΕΚΘΕ), σ' αυτό (Α΄/131).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του 
Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομέ−
νου....4046/2012» (ΦΕΚ Α΄/40).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/ 2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄/194).

8. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10−8−2012) περί τρο−
ποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄/226−2011).

10. Την αριθ. 2014380/377/0026/27.2.1998 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «περί καθορισμού δικαιολογη−
τικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ ή Ι.Δ από πι−
στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως ισχύει.

11. Την αριθ. 188763/10−10−2011 απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Σύστασης 
Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
−ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών 
προσώπων» (Β΄/2284).

12. Την αριθ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού για 
τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β΄).

13. Τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 861/2006 «για τη θέσπιση 
κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του 
Δικαίου της Θάλασσας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Τον Καν(ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου «για τη θέ−
σπιση Κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη 
στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
για την κοινή αλιευτική πολιτική».

15. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 665/2008 της Επιτροπής 
«περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρ−
μογή του Καν(ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου».

16. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1078/2008 της Επιτροπής 
περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Καν(ΕΚ) 861/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δα−
πάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη 
συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας.

17. Την αριθ.C(2013)5243/13−08−2013 Εκτελεστική Από−
φαση της Επιτροπής «για την παράταση του πολυετούς 
προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας της πε−
ριόδου 2011−2013, ώστε να ισχύει και για την περίοδο 
2014−2016».

18. Την αριθ. 0(2013)5568/30−08−2013 Εκτελεστική Από−
φαση της Επιτροπής και ειδικότερα το άρθρο 7, με το 

οποίο παρατείνεται το εθνικό πρόγραμμα της χώρας 
για τη συλλογή πρωτογενών, βιολογικών, τεχνικών, πε−
ριβαλλοντικών και κοινωνικο−οικονομικών δεδομένων 
στον τομέα της αλιείας της περιόδου 2011−2013, στην 
περίοδο 2014−2016.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
θα προκληθεί δαπάνη ανώτερου ύψους 3.800.397,60 €, 
η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με την αριμ. 43782/ΔΕ−
4475/07−10−2013 απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για την έγκριση ένταξης του έργου 
στη ΣΑΕ 086 του ΠΔΕ 2013, με κωδικό 2013ΣΕ08600001, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό 
Δήμητρα−ΕΛΓΟ όπως δια του Ινστιτούτου Αλιευτικής 
Έρευνας (INΑΛΕ), για το 2014, να συλλέγει πρωτογενή 
βιολογικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικο−
νομικά δεδομένα που αφορούν στον τομέα της αλιείας 
στο πλαίσιο πολυετούς εθνικού προγράμματος, να προ−
βαίνει στις προπαρασκευαστικές ενέργειες σύνταξης 
και υποβολής προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνι−
κού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, 
καθώς και τη δημιουργία, τήρηση, ασφαλή αποθήκευση 
σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπως καθορίζεται και 
περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του 
Συμβουλίου.

Για την εκτέλεση του προγράμματος, το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι−
σμού − ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να συμπράττει και με 
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με 
βάση σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας που θα υπο−
γραφεί μεταξύ τους μετά την έκδοση της παρούσας.

Άρθρο 2

1. Η υλοποίηση του προγράμματος, μέγιστου ύψους 
3.800.397,60 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσί−
ων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ με μορφή επιχορήγησης του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και αφορά 
δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2014.

2. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − ΔΗΜΗΤΡΑ διαβι−
βάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) το μέρος της επιχορήγησης που του αναλογεί 
βάσει του ετήσιου προσυμφωνηθέντος προϋπολογισμού 
προγραμματισμού εργασιών ανά δράση των διακριτών 
ενοτήτων και φορέα εκτέλεσης του εγκεκριμένου προ−
γράμματος.

3. Ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός ανά δράση 
των διακριτών ενοτήτων του εγκεκριμένου προγράμμα−
τος, ο/οι υπεύθυνος/οι ανά δράση καθώς και ο επιστη−
μονικός υπεύθυνος του συνόλου του προγράμματος, θα 
υποβληθούν στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας προκειμέ−
νου να περιληφθούν στη σύμβαση ανάθεσης έργου. Με 
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, ή των αρμο−
δίων οργάνων των φορέων εκτέλεσης, δηλώνεται ότι 
αποδέχονται το περιεχόμενο του πίνακα, το ποσό που 
τους αναλογεί και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα.

4. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ετήσιου προσυμφω−
νηθέντος προγραμματισμού εργασιών ανά δράση των 
διακριτών ενοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος 
μετά από την έγκριση του Συμβουλίου της Ε.Ε, (άρθρο 
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6 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1078/2008), επιφέρει την ανάλογη τροπο−
ποίηση του αντίστοιχου πεδίου του πίνακα.

Άρθρο 3

1. Το ποσό της επιχορήγησης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης καταβάλλεται τμη−
ματικά ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων 
που θα υποβληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
Η καταβολή πρώτης δόσης μπορεί να γίνει μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. Η δεύτερη δόση και κάθε 
επόμενη δόση καταβάλλεται εφόσον έχει αναλωθεί το 
80% της προηγούμενης καταβολής και ανάλογα πάντα 
με τις διαθέσιμες πιστώσεις στο ΠΔΕ.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού −ΔΗΜΗΤΡΑ μετά 
την καταβολή κάθε δόσης, διαβιβάζει προς το Ελλη−
νικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το μέρος 
της επιχορήγησης που του αναλογεί βάσει του ετήσιου 
προσυμφωνηθέντος προϋπολογισμού.

Την 15η Ιανουαρίου 2015 η Γενική Διεύθυνση Αλιείας 
ενημερώνεται για το συνολικό ποσό που αναλώθηκε 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, για την υλοποίηση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τυχόν 
κρατήσεων.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − ΔΗΜΗΤΡΑ, ως φο−
ρέας υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται να 
επιστρέψει το ποσό της επιχορήγησης που δεν χρησι−
μοποιήθηκε, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Η παραλαβή του Προγράμματος εγκρίνεται από τη 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρε−
ούται να υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας τα 
παραδοτέα και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις 
της για την παραλαβή του Προγράμματος. Ως λήξη 
του προγράμματος θεωρείται η οριστική παραλαβή του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποβολή της Τελικής 
Τεχνικής Έκθεσης του Προγράμματος στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα, τη συμπλήρωση της βάσης δεδο−
μένων και την υποβολή πίνακα τεκμηρίωσης στον οποίο 
καταγράφονται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, 
ανά δράση των διακριτών ενοτήτων του εγκεκριμένου 
προγράμματος και φορέα, καθώς και οι αντίστοιχες 
επιλέξιμες δαπάνες. Δαπάνες που έχουν πραγματοποι−
ηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος θεωρούνται 
επιλέξιμες από την υπογραφή της παρούσας. Αναλυτικά 
τα παραδοτέα του Προγράμματος, ο χρόνος υποβολής 
τους, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά και οι 
λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με την παραλαβή και 
παρακολούθηση του Προγράμματος θα καθοριστούν 
με τη Σύμβαση Ανάθεσης Έργου.

3. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού −ΔΗΜΗΤΡΑ και το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υπο−
χρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προ−

κειμένου να εξασφαλιστεί η κοινοτική χρηματοδοτική 
συνδρομή για το πρόγραμμα και να υποβληθούν τα 
αιτήματα επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο για τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση 
του εθνικού προγράμματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τους κανόνες που θεσπίστηκαν με τον Καν(ΕΚ) 861/2006 
του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά 
τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη 
για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων 
αλιείας, υποβάλλουν στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας το 
αργότερο, μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη 
της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής στις υπηρεσί−
ες της Ε. Επιτροπής, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

4. Σε περίπτωση που δαπάνες θεωρηθούν μη επιλέξι−
μες, από την Επιτροπή ή από μεταγενέστερο Κοινοτικό 
έλεγχο, συνυπολογίζονται με συμψηφισμό στην καταβο−
λή της πρώτης δόσης επιχορήγησης για την υλοποίηση 
του προγράμματος επόμενου έτους.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − ΔΗΜΗΤΡΑ διαβι−
βάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) το μέρος της επιχορήγησης που του αναλογεί 
βάσει του ετήσιου προσυμφωνηθέντος προϋπολογισμού, 
συνυπολογίζοντας με συμψηφισμό το ποσό των μη επι−
λέξιμων δαπανών που αφορούν δαπάνες του.

5. Τροποποιήσεις − προσαρμογές στις επιμέρους 
δράσεις και στον προϋπολογισμό ανά φορέα, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο μετά από έγκριση της Γενι−
κής Διεύθυνσης Αλιείας και εντός του πλαισίου της 
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με τον 
Καν(ΕΚ) 1078/08.

6. Οι φορείς υλοποίησης υπόκεινται στους προβλεπό−
μενους οικονομικούς ελέγχους σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − ΔΗΜΗΤΡΑ και το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υπο−
χρεούνται:

α) να τηρούν το σύνολο των παραστατικών που αφο−
ρούν τις δαπάνες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και β) να 
δέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από τις αρ−
μόδιες αρχές, εθνικές και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ
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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
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