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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1491/67879 
Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέ−

ρειες εφαρμογής του κοινοτικού έργου «Υλοποίη−
ση και έλεγχος ηλεκτρονικής υποβολής σε μορφή 
XML, Excel και CSV δεδομένων ζωοανθρωπονόσων, 
μικροβιακής αντοχής και τροφιμογενών λοιμώξεων 
και ενημέρωσης των ιστορικών δεδομένων. Ομάδα 
1: Δημιουργία ενός συστήματος εξαγωγής δεδομέ−
νων από τις εθνικές αποθήκες δεδομένων συμβα−
τά με τα μοντέλα δεδομένων και ελεγμένα με την 
ορολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των τροφίμων, υποβολής ομάδων δεδομένων χρη−
σιμοποιώντας το Πλαίσιο Συλλογής Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί−
μων, αποστολή τους σε μορφή XML, Excel ή CSV 
και πιστοποίηση της λειτουργικής τους αποστολής, 
(τίτλος στα αγγλικά: «Implementation and testing of 
electronic submission in XML, Excel and CSV formats 
of zoonoses, antimicrobial resistance and food−borne 
outbreak data and updating the historical datasets. 
Lot 1: Building a system to export data from the national 
data repositories in compliance with the EFSA data 
models and control terminologies; submitting datasets 
via EFSA’s DCF in XML, Excel or CSV transmission 
formats and verifying the data transmission operability»).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1.1. Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014.
1.2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 
26 και 22 παρ.3.

1.3. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 1.2. εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015».

1.4. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α΄ 187), «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

1.5. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

1.6. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

1.7. Της υπ’ αριθμ. Υ44/05−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».

1.8. Της υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα».

1.9 Του Π.Δ. 113/2010 ( ΦΕΚ Α΄ 94) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες»

2. Την Οδηγία 2003/99/Ε.Κ. του Συμβουλίου, του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 «για την παρακολούθηση των ζωονό−
σων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τρο−
ποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου», σύμφωνα με την οποία η χώρα μας έχει την 
κυβερνητική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά 
με τις ζωονόσους, τους ζωονοσογόνους παράγοντες, 
τον πληθυσμό των ζώων, τη μικροβιακή αντοχή και τις 
εστίες τροφιμογενών λοιμώξεων, η οποία αποτελεί αρ−
μοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
συγκεκριμένα του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της 
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.

3. Την OC/EFSA/BIOMO/2013/01/Ref./PM/lc (2013), 23−4−2013, 
πρόσκληση της EFSA με τίτλο: «Implementation and testing 
of electronic submission in XML, Excel and CSV formats of 
zoonoses, antimicrobial resistance and food−borne outbreak 
data and updating the historical datasets», αναφορικά με 
τις νέες απαιτήσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των 
δεδομένων που περιέχονται στις υποβληθείσες αναφορές.

4. Την από 14/6/2013 πρόταση του τμήματος Ζωοαν−
θρωπονόσων, της Δ/νσης Υγείας Ζώων της Γενικής Δ/
νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

5. Την υπ’ αριθμ. EFSA RASA PLANNING AND 
MONITORING/BIOMO/BU/rdb/3−10−2013 απόφαση έγκρι−
σης της EFSA.
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6. Την υπ’ αριθμ. OC/EFSA/BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1/ 
11−11−2013 Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, με−
ταξύ αφ’ ενός της EFSA και αφετέρου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το γεγονός ότι το συνολικό κόστος του Προ−
γράμματος, όπως αυτό καθορίζεται με την αριθ. OC/
BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1 Σύμβαση ανέρχεται σε 
68.500,00€ και χρηματοδοτείται κατά 100% από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων − 
EFSA.

8. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση του έργου θα 
πρέπει να αναδειχθεί υπεργολάβος που θα αναλάβει 
μέρος του έργου, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
OC/EFSA/BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1 Σύμβαση, με τις δι−
αδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού, μέχρι συνολικού 
ποσού 58.425,00€.

9. Το γεγονός ότι η ροή της χρηματοδότησης από 
την EFSA ακολουθεί τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, 
όπως αυτές ορίζονται στην υπογραφείσα σύμβαση και 
το ποσό της προχρηματοδότησης των 20.550,00€, το 
οποίο αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής χρηματοδό−
τησης δεν επαρκεί για την προκήρυξη του πρόχειρου 
διαγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2014, 
Ειδικός Φορέας 29−110, ΚΑΕ 5392 συνολικού ποσού 
68.500,00€ και υπάρχει για το σκοπό αυτό εγκεκρι−
μένη δέσμευση πίστωσης ύψους 68.500,00€, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 424/24026/20−2−2014 απόφαση της Δ/
νσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, 
Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ ΒΙΕ7Β−Ψ3Γ), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την διάθεση ποσού ύψους εξήντα−οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (68.500,00€) για την πλη−
ρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδικός Φορέας 29−110, ΚΑΕ 
5392, οικονομικού έτους 2014) για την υλοποίηση του 
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) προγράμματος «Υλο−
ποίηση και έλεγχος ηλεκτρονικής υποβολής σε μορφή 
XML, Excel και CSV δεδομένων ζωοανθρωπονόσων, μι−
κροβιακής αντοχής και τροφιμογενών λοιμώξεων και 
ενημέρωσης των ιστορικών δεδομένων. Ομάδα 1: Δημι−
ουργία ενός συστήματος εξαγωγής δεδομένων από τις 
εθνικές αποθήκες δεδομένων συμβατά με τα μοντέλα 
δεδομένων και ελεγμένα με την ορολογία της Ευρω−
παϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων, υποβο−
λής ομάδων δεδομένων χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο 
Συλλογής Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων, αποστολή τους σε μορφή XML, 
Excel ή CSV και πιστοποίηση της λειτουργικής τους 
αποστολής, (τίτλος στα αγγλικά: «Implementation and 
testing of electronic submission in XML, Excel and CSV 
formats of zoonoses, antimicrobial resistance and food−
borne outbreak data and updating the historical datasets. 
Lot 1: Building a system to export data from the national 
data repositories in compliance with the EFSA data models 

and control terminologies; submitting datasets via EFSA’s 
DCF in XML, Excel or CSV transmission formats and 
verifying the data transmission operability»).

2. Τα κονδύλια συνολικού ύψους 68.500,00€ θα απο−
στέλλονται από την EFSA τμηματικά και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφο−
νται στην υπογραφείσα Σύμβαση με αριθ. OC/EFSA/
BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1. Πιο συγκεκριμένα:

— προχρηματοδότηση ύψους 30% του συνολικού προϋ−
πολογισμού, ήτοι 20.550 ευρώ η οποία πραγματοποιείται 
μετά την υπογραφή του συμβολαίου και πριν την λήξη 
της πρώτης φάσης του έργου.

— πρώτη ενδιάμεση πληρωμή ύψους 15% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 10.275 ευρώ η οποία 
πραγματοποιείται μετά τη επιτυχημένη ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης του έργου και την έγκριση από την 
EFSA του πρώτου παραδοτέου.

— δεύτερη ενδιάμεση πληρωμή ύψους 15% του συνο−
λικού προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 10.275 ευρώ η 
οποία πραγματοποιείται μετά τη επιτυχημένη ολοκλή−
ρωση της δεύτερης και τρίτης φάσης του έργου και 
την έγκριση από την EFSA του δεύτερου και τρίτου 
παραδοτέου

— τελική πληρωμή ύψους 40% του συνολικού προ−
ϋπολογισμού του έργου, ήτοι 27.400 ευρώ, η οποία 
πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση 
της τέταρτης και τελευταίας φάσης του έργου και την 
έγκριση από την EFSA του τέταρτου παραδοτέου.

Η 41η Δ/νση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. 
και Διεθνείς Οργανισμούς του Γ.Λ.Κ. εμφανίζει αυτά 
τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 4219) και 
ενημερώνει τον υπόλογο συμψηφισμών (24η Δ/νση Λο−
γαριασμών του Δημοσίου) και τη Δ/νση Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης για την εγγραφή σε ύψος πίστωσης 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων (ΚΑΕ 5392).

Σε βάρος των πιστώσεων του προαναφερόμενου 
ΚΑΕ 5392, θα εκδίδονται κατά τη νόμιμη διαδικασία τα 
σχετικά χρηματικά εντάλματα για την αντιμετώπιση 
των προκαλούμενων δαπανών από την εκτέλεση του 
προγράμματος.

Άρθρο 2
Κατανομή πίστωσης

Η ως άνω εγκεκριμένη πίστωση κατανέμεται ως ακο−
λούθως:

1. Για την κάλυψη της δαπάνης του υπεργολάβου που 
θα αναλάβει μέρος του έργου, όπως προβλέπεται στην 
υπ’ αριθμ. OC/EFSA/BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1 Σύμβαση 
και ο οποίος θα προκύψει με τις διαδικασίες του πρό−
χειρου διαγωνισμού, που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά 
την έκδοση της παρούσας ΚΥΑ, μέχρι συνολικού ποσού 
58.425,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

2. Για έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προσωπι−
κού που απασχολείται στο έργο μέχρι συνολικού ποσού 
1.975,00 €.

3. Για την αποζημίωση των μελών της ομάδας ερ−
γασίας που έχει συσταθεί για το έργο και για τους 
υπαλλήλους που θα συνδράμουν κατά περίπτωση στο 
έργο μέχρι συνολικού ποσού 8.100,00 €.

Τα παραπάνω χρηματικά ποσά δύναται να μεταβλη−
θούν και να ανακατανεμηθούν ανά κατηγορία ανάλογα 
με τις προκύπτουσες ανάγκες, χωρίς όμως να μεταβλη−
θεί το συνολικό ποσό του έργου.
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Άρθρο 3
Όροι διάθεσης/καταβολής πίστωσης

Το τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των 
Ζώων, της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και φορέας υλο−
ποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, και 
προκειμένου για την καταβολή της χρηματοδότησης 
καθώς και κατά την διάρκεια της υλοποίησης του χρη−
ματοδοτούμενου προγράμματος, υποχρεούται:

1. Να τηρεί τους όρους της με αριθ. OC/EFSA/
BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1 Σύμβασης μεταξύ αφ’ ενός 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί−
μων (EFSA) και αφετέρου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του χρη−
ματοδοτούμενου προγράμματος.

2. Να συντάσσει τα παραδοτέα στο τέλος της κάθε φά−
σης υλοποίησης του έργου, όπως αυτές περιγράφονται 
και απαιτούνται στην υπ’ αριθμ. OC/EFSA/BIOMO/2013/
01−CT3 LOT 1 Σύμβαση έργου σε έντυπη και ηλεκτρο−
νική μορφή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της τελευταίας.

3. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο 
το ΥΠΑΑΤ υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε όλα τα ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας και της EFSA.

4. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα 
αρμόδια εθνικά και ελεγκτικά όργανα της EFSA και να 
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του χρηματοδοτού−
μενου προγράμματος, εφόσον ζητηθούν.

5. Να επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) και να συμμετέχει στις προγραμματισμένες ανα−
σκοπήσεις προόδου του έργου.

Άρθρο 4
Λεπτομέρειες εφαρμογής

Για την υλοποίηση του έργου ορίζονται:
1. Ένας υπεργολάβος ο οποίος θα αναδειχθεί μετά 

από διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού και ο οποίος θα 
αναλάβει ένα μεγάλος μέρος του έργου και κυρίως τη 
δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 
θα συλλέγει, θα αποθηκεύει, θα επεξεργάζεται και θα 
αποστέλλει τα δεδομένα στην EFSA.

2. Η Ομάδα Εργασίας, η οποία δηλώθηκε στην τεχνι−
κή προσφορά που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την 
EFSA. Κύριες αρμοδιότητές της είναι η συνεργασία και 
η καθοδήγηση του υπεργολάβου, η επικοινωνία με την 
EFSA και τους εμπλεκόμενους φορείς, η τήρηση του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η σύνταξη των 

παραδοτέων και η αποστολή τους προς την EFSA και 
η αναδιάρθρωση της εθνικής ορολογίας στα σχετικά 
θέματα. Δύναται η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας να 
συνεπικουρηθεί από υπαλλήλους της Δ/νσης Υγείας 
των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, της Δ/νσης 
Πληροφορικής και της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της 
Ομάδας Εργασίας.

Ο τρόπος εργασίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
τους θα υλοποιηθούν όπως περιγράφονται λεπτομε−
ρώς στην υπ’ αριθμ. OC/EFSA/BIOMO/2013/01−CT3 LOT 
1 Σύμβαση. Μεταβολές όπως στην χρονική διάρκεια 
των φάσεων του έργου και στον τρόπο υλοποίησης 
του έργου θα γίνονται μετά από σχετική τροποποίηση 
της σύμβασης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και EFSA και χωρίς να 
απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν θα προκαλέσουν καμιά 
επιπλέον δαπάνη από την αρχικώς συνολικά προϋπο−
λογισθείσα για το έργο.

Άρθρο 5
Τρόπος καταβολής πίστωσης και δικαιολογητικά

ανά κατηγορία δαπάνης

Για την πληρωμή των δαπανών που θα πραγματοποι−
ούνται κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατά 
περίπτωση θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η πληρωμή του υπεργολάβου θα γίνεται τμηματικά, 
ανά φάση ολοκλήρωσης του έργου, αντίστοιχα με το 
χρονοδιάγραμμα από την EFSA. Για να υπάρχει πλη−
ρωμή θα πρέπει η EFSA να έχει εγκρίνει τα έως τότε 
απαιτούμενα παραδοτέα. Σε περίπτωση χρηματικών κυ−
ρώσεων στο Υπουργείο, λόγω υπαιτιότητας του Αναδό−
χου, μετακυλύεται και το ανάλογο ποσό στον Ανάδοχο.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής του αναδόχου είναι αυτά 
που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για την 
πληρωμή προμηθευτών του δημοσίου.

2. Για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε υλο−
ποίηση της αριθ. OC/EFSA/BIOMO/2013/01−CT3 LOT 1 
Σύμβασης, τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προ−
βλεπόμενα από τον Ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Mαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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