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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1228/16300 (1)
    Τροποποίηση της αριθμ. 101137/6−10−2011 απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 
στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των 
καθηκόντων τους» (Β΄2384/26−10−2011), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ζ υποπερ. iv του 

π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής 
από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω 
αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανι−
σμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και 
κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου 
και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/
ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ 
της Επιτροπής» (Α΄307), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

2. Την αριθμ. Υ44/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο 
Μάξιμο» (Β΄2094/6−7−2012).

3. Την Υ385/28−8−13 (ΦΕΚ 2164 Β΄) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 
Λεωνίδα Γρηγοράκου».

4. Την από 17−12−2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ−
στασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποίηση της αριθμ. 101137/6−10−2011 απόφασης, 

όπως ισχύει

1. Το Παράρτημα του άρθρου 3 της αριθμ. 101137/6−10−
2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2384/26−10−2011), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4272/47516/20−4−2012 
(Β΄1423/30−4−2012) απόφαση και αντικαταστάθηκε με 
τις αριθμ. 11972/117798/23−11−2012 (Β΄3245/5−12−2012) και 
9092/102427/22−8−2013 (Β΄2212/9−9−2013) αποφάσεις, τρο−
ποποιείται ως ακολούθως:

α) Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) στην εγγραφή με αύξοντα αριθμό 2 − Περιφερει−

ακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στη στήλη 4 προστίθεται 
το όνομα «Υψηλός Ιωάννης του Κωνσταντίνου» και στη 
στήλη 5 προστίθεται το όνομα «Παπαμανώλη Αικατερίνη 
του Στεφάνου» και

ββ) στην εγγραφή με αύξοντα αριθμό 4 − Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας στη στήλη 4 προστίθεται το όνομα 
«Αντωνοπούλου Παρασκευή του Δημητρίου» και διαγρά−
φεται το όνομα «Μπομπόλης Αθανάσιος του Μιχαήλ».

β) Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εγγραφή με 
αύξοντα αριθμό 1 − Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρ−
νανίας στη στήλη 4 διαγράφεται το όνομα «Αραμπατζής 
Χρήστος του Βλάσιου».
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γ) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην εγγραφή με 
αύξοντα αριθμό 1 − Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 
στη στήλη 5 προστίθεται το όνομα «Σπανός Κωνσταντί−
νος του Αναστασίου» και διαγράφεται το όνομα «Αντω−
νίου−Πιππή Ιφιγένεια του Κωνσταντίνου».

δ) Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην εγγραφή με 
αύξοντα αριθμό 4 − Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας στη 
στήλη 4 διαγράφεται το όνομα «Μητσιάδου Καλλιόπη 
του Βασιλείου».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F
     Αριθμ. 270/5608 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 

266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 
1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθη−
κε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄38).

δ) Του Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγρο−
τικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και 
την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου.» (Α΄210), 
όπως ισχύει.

ε) Του Ν. 4171/2013 (Α΄ 166), «Κύρωση του Μνημονίου 
Κατανόησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ−
νησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία 
στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις», ειδικά 
το άρθρο 3. 

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΕΕ L 299 
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δια−
τάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου, 

β) (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπι−
ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή−
ριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003» (ΕΕ L 30 της 31.01.2009). 

γ) (ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/21.10.2005)

δ) (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκη−
πευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

ε) (ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1782/03.

στ) (ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευ−
ση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών 
και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και 
του ΕΓΤΑΑ.

3. Τα Π.Δ.
α) 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), 
β) 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 153/Α΄/2013).

4. Την Υ44 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». (ΦΕΚ 2094/Β΄/2012).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 της αριθ. πρωτ. 266355/
11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται από το ακό−
λουθο κείμενο:

«2. Ο έλεγχος των φακέλων των υποβληθέντων επι−
χειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.) στη Διεύθυνση Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας, γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 1 
του άρθρου 26 της παρούσας. Η καταληκτική ημερομη−
νία υποβολής των επιχειρησιακών ταμείων και προγραμ−
μάτων συνοδευόμενων από τις αντίστοιχες εισηγήσεις, 
στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του 
ΥΠΑΑ&Τ είναι η 5η Νοεμβρίου. Εισηγήσεις και αιτήσεις 
επιχειρησιακών ταμείων και προγραμμάτων που υπο−
βάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
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Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2013 όσα επιχει−
ρησιακά προγράμματα και επιχειρησιακά ταμεία συνο−
δευόμενα από τις αντίστοιχες εισηγήσεις παρελήφθη−
σαν από την αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής 
μετά την ανωτέρω προθεσμία θα εξεταστούν εντός 
των προβλεπόμενων από την ενωσιακή νομοθεσία προ−
θεσμιών.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. κοινή υπουργική 
απόφαση 266355/11−02−2009 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. οικ. 8993/142681 (3)

Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε σκάφη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του β.δ. 666/1966 (Φ.Ε.Κ. 160Α΄/22−8−66) «Περί αδειών 

αλιευτικών σκαφών».
2. Του π.δ. 261/1991 (Φ.Ε.Κ. 98Α΄/1−7−91) «Προϋποθέσεις 

για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκά−
φη», ιδίως το άρθρο 1 αυτού.

3. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 
141 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 94/2012 περί 
«Τροποποίησης του π.δ. 85/2012, Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Φ.Ε.Κ. 149 Α΄) και το π.δ. 98/2012 περί «Τροποποίησης 
του π.δ. 85/2012» (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄).

4. Του π.δ. 86/2012, Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών, (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄).

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 2240/31541/13−3−2013 (Β΄ 613/
15−3−2013) απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., περί «χορή−
γησης νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκά−
φη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 
8158/127169/18−10−2013 (Β΄2758) όμοιά της.

6. Του Καν. (ΕΚ) 2371/20−12−2002 (L 358/31−12−2002), 
περί «της διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση νέας επαγγελματικής 
άδειας αλιείας σκαφών, για αλιεία με αλιευτικά εργα−
λεία της παράκτιας αλιείας (διχτυωτά, αγκιστρωτά, πα−
γίδες καθώς και τα εργαλεία για την αλιεία οστράκων 
και δολωμάτων) στους παρακάτω δικαιούχους:

α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΙΠΗΣ του Χρήστου (Π.Ε. Α. και 
Ν. Τομέα Αθηνών)

β. ΦΙΛΙΜΩΝ ΤΣΑΚΚΙΡΗΣ του Νικολάου (Π.E. Λασιθίου)
γ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕΡΕΣΗΣ του Ιωάννη (Π.Ε. Κα−

βάλας)
δ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ του Γεωργίου (Π.Ε. Αχαΐας)
ε. ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ του Πέτρου (Π.Ε. Μεσσηνίας)
στ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΕΟΥΔΗΣ του Νικολάου (Π.Ε. Κα−

λύμνου)
ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΠΗΣ του Χρήστου (Π.Ε. Αν. Αττικής 

και Β. Τομέα Αθηνών)
η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ του Γεωργίου (Π.Ε. Αχα−

ΐας)
2. Οι δικαιούχοι, κατά τον χρόνο χορήγησης της 

άδειας αλιείας στο καταμετρημένο σκάφος, πρέπει να 
εξακολουθούν να είναι επαγγελματίες αλιείς.

3. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται σε σκάφη τα οποία 
έχουν:

α. ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m) 
έως και δέκα μέτρα (≤10,00m).

β. χωρητικότητα έως και πεντέμισι GT (≤5,50 GT)
γ. ισχύς κινητήρα, μικρότερη ή ίση των σαράντα KW 

(≤40 KW).
δ. Η ηλικία των σκαφών (μετρούμενη από το έτος 

ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας), εάν δεν πρόκειται για 
νέο ναυπήγημα, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 
δέκα (10) ετών. 

Έκδοση απόφασης χορήγησης της επαγγελματικής 
άδειας αλιείας στο νέο σκάφος, από την Περιφερειακή 
Υπηρεσία αλιείας, σε σκάφος με χαρακτηριστικά που 
παρεκκλίνουν, θεωρείται μη νόμιμη.

4. Εφόσον πρόκειται για έκδοση χορήγησης νέας 
άδειας αλιείας, από την Περιφερειακή Υπηρεσία αλιείας, 
σε δικαιούχο ο οποίος είναι συγγενής αλιέα−πλοιοκτήτη 
ενεργού αλιευτικού σκάφους που φέρει το αλιευτικό 
εργαλείο «βιντζότρατα» (SB), πρέπει να προηγηθεί η 
Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Αλιείας για την 
διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «βιντζότρατα» (SB) 
από το υπάρχον αλιευτικό σκάφος, η οριστική διαγραφή 
από τα σχετικά ναυτιλιακά του έγγραφα και από το 
Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.).

5. Τα σκάφη των οποίων οι άδειες θα χορηγηθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας, δεν θα μπορούν να ενταχθούν 
για την επόμενη δεκαετία σε προγράμματα χρηματο−
δότησης για μόνιμη παύση αλιευτικής δραστηριότητας.

6. Η μεταβίβαση των σκαφών, στα οποία έχει χορηγη−
θεί άδεια αλιείας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
επιτρέπεται να γίνεται μετά παρέλευση πενταετίας από 
την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και μόνο σε 
επαγγελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του π.δ. 261/1991. Από τον περιορισμό των πέντε ετών 
εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω πραγ−
ματικής αδυναμίας−ανικανότητας του πλοιοκτήτη για 
λόγους υγείας, να εργασθεί επί του σκάφους.

7. Η υλοποίηση της απόφασης πρέπει να πραγματο−
ποιηθεί σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την έκδο−
ση της παρούσας, χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  
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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
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