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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Aριθμ. Φ.800/267/139898/Σ.3291 (1)
    Εγγραφή Εσόδων του Κρατικού Π/Υ προερχόμενων από 

εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή ως πρόστι−
μα, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 10 του Ν.Δ. 721/1970 «Περί Οικονομι−

κής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» 
(ΦΕΚ Α΄ 251).

β) Του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

(γ) Του άρθρου 56 του Ν.4278/2014 «Φάροι, Στρατολο−
γία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 157).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την Αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ304/01−07−2013 απόφαση Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ Β΄ 1635) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεν−
νηματά».

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για την εξα−
γορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή ως πρόστιμα, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, 
αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
κατατίθενται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων ΚΑΕ 3838 
«Έσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων και 
πρόστιμα για παραβάσεις της στρατολογικής νομο−
θεσίας».

2. Κάθε τρίμηνο το ΥΠΕΘΑ ενημερώνεται από το 
Υπουργείο Οικονομικών για το ύψος των διαμορφού−
μενων εσόδων στον ΚΑΕ 3838 και στη συνέχεια αιτείται 
την εγγραφή των αντίστοιχων ποσών στον Π/Υ του 
ΥΠΕΘΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης ανακατάταξης 
ή επανακατάταξης Οπλιτών Βραχείας Περιόδου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αυξάνονται 
οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας του ΥΠΕΘΑ ΕΦ 11−110 και στον Κωδικό Αριθμό 
Εξόδων ΚΑΕ 0400, κατά ποσό ίσο με τα εισπραχθέντα 
έσοδα στον ΚΑΕ 3838 και στη συνέχεια κατανέμονται 
ανά Γενικό Επιτελείο, ανάλογα με τις προβαλλόμενες 
απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
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Aριθμ. 5714/163550 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 860/35379/14.3.2014 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 754/Β/2014) με θέμα 
“Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής 
Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) 
έτους 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου για την θέσπι−

ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ)1290/2005, (ΕΚ) αριθμ. 247/2006, (ΕΚ) αριθμ. 378/2007 
και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 1782/2003, όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

2 Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που 
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γε−
ωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

6. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

7. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την 
πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στήριξης 
της αγροτικής ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήρι−
ξης της αγροτικής ανάπτυξης.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Συμβου−
λίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (Ε) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.

11. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδιαίτερα την υπ’ αριθμ. C(2012) 3475/
23−05−2012 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής.

12. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
32 Α΄) «Διοικητικά μέτρα διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

13 Την παράγ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, (ΦΕΚ 
113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύ−
σεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστι−
κού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄).

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

16. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

17. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

18 Τον Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/29.2.12) «Ρυθμίσεις συ−
νταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
Ν. 4046/2012.»

19. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).

20 Το Ν.Δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
άρθρο 11 του ν. 2512/1997, (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).

21. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

22. Την υπ’ αριθμ. 271562/1.8.2002 Απόφαση του υπουρ−
γού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Ορ−
γανισμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
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23. Την υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των 
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 −2013». (ΦΕΚ 393/Β΄/2008)

24. Την αριθμ. Υ48/9./7.1.2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» ΦΕΚ 2105/Β΄/2012 )

25. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) για 
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. 

26 Την με αριθμ. πρωτ: 1794/56647/10.05.2013 πρόσκλη−
ση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Ενισχύσεις στους 
γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήματα 
(211), Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονε−
κτήματα, εκτός των ορεινών (Μέτρο 212) έτους 2013 .

27. Την αριθμ. 860/35379/14.3.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 754Β΄) με θέμα ΄Εγκριση πιστώσεων 
για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (μέτρα 
211 και 212 του ΠΑΑ 2007 – 2013 ) έτους 2014, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 3094/99915/4.8.2014 
(ΦΕΚ 2124 Β΄) και 4235/128419/13.10.2014 (ΦΕΚ 2771/Β΄), 
4633/138526/04.11.2014 ( ΦΕΚ 3022/Β΄) όμοιες. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται 
συνολική δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού ύψους μέχρι 107.000.000 Ευρώ., η οποία προκύπτει: 
α) από την δέσμευση πίστωσης 50.000.000 Ευρώ με 
την αριθμ. 229/12932/29.1.2014 (Α.Δ.Α ΒΙΨ0Β –Γ0Υ ) από−
φαση Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 11777 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουρ−
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και 
β) από τη δέσμευση πίστωσης ύψους 23.000.000 με την 
αριθμ πρωτ: 1736/98230/30.7.2014 (ΑΔΑ:67ΠΤΒ−6ΘΙ) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 67988 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων. γ) από τη δέσμευση πίστωσης ύψους 19.000.000 
με την αριθμ. πρωτ: 2036|120184|25−09−2014 (ΑΔΑ 7NΦΑΒ−
ΡΔΗ:) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 82464 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημο−
σιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. δ) από τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

15.000.000 με την αριθμ πρωτ: 2574/154549/4.12.2014 ( ΑΔΑ 
61ΟΞΒ −ΑΩΘ) απόφαση Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , η οποία καταχω−
ρήθηκε με α/α 107167 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

29. Το αριθμ. πρωτ: 14738/6.02.2014 έγγραφο του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ.

30. Το αριθμ. πρωτ: 24625/3.12.14 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογών ΠΑΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 860/35379/14.3.2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης και ορίζουμε ότι η συνολική δα−
πάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων 
211 και 212 για την πληρωμή των δικαιούχων θα βαρύνει 
τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό−
ντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον 
Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρη−
ματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2014 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
107.000.000 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής 
ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 του έτους 
εφαρμογής 2013 καθώς και για πληρωμές των προη−
γουμένων ετών 

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης 
κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 73.000.000 Ευρώ
Β) Μέτρο 212: μέχρι 34.000.000 Ευρώ
Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δη−

μόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή 
η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμη−
θείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου.

Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δα−
πάνης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013, μετά την 
αριθμ. πρωτ: (2013)3255564 – 11/11/2013 επιστολή της Ευ−
ρωπαικής Κοινότητας, έχει ως ακολούθως:

Μέτρο Κοινοτική Συμμετοχή Δημόσια Δα−
πάνη

Μέτρο 211 553.562.334 705.483.324
Μέτρο 212 211.230.288 269.200.840
ΣΥΝΟΛΟ 764.792.622 974.684.164

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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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