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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2η Τροποποίηση της αριθ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/
Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθε−
στώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙ−
ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007−2013. 1

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 31816/28−12−2011 
απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με θέμα «Διαπίστω−
ση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέ−
σεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου της Επαγγελματικής Σχολής 
(ΕΠΑ.Σ.), αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομεί−
ου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Β΄/30.1.2012. ............................. 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθ. 2970 (1)
2η Τροποποίηση της αριθ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/ 

2010) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθεστώ−
των ενισχύσεων του μέτρου 121 «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» του προγράμ−
ματος αγροτικής ανάπτυξης 2007−2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−
4−2005).

1.2. Του Π.Δ. 402/88 Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.3. Του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 

1.4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). Ειδικότερα του άρθρου 
186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του άρθρου 241, κατ’ 
εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν τα Προεδρικά Δι−
ατάγματα των Οργανισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των Περιφερειών της χώρας, της παρ. VI του άρθρου 
280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης», κατ’ 
εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν και οι Οργανι−
σμοί Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας και της παρ. 4 του άρθρου 283.

1.5. Του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/00) περί «Άσκησης 
του επαγγέλματος γεωτεχνικού».

1.6. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το 
άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
παρ. 22 του ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) και ισχύει.

1.7. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄ ) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

1.8. Της αριθ. 282966/9−7−2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
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/Β΄/2007).

1.9. Της αριθ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ 315/Β΄) κοινής από−
φασης των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο−
ποποίηση της αριθ. 324005/9−9−2008 απόφασης των 
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Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αναδιάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886/Β΄).

1.10. Της αριθ. 2049/20−4−2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/9.6.2011) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013.

1.11. Της αριθ. 51116/3184/25.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741/25.11.11) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐ−
τη».

1.12. Της αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού περί «Καθροισμού αρμοδιο−
τήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φί−
λιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

1.13. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ 
με το αριθ. 4588/14.10.11 έγγραφό της.

2. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

2.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς 
κανονισμούς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν.

2.3. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την έγκριση του «Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−
2013», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τρο−
ποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της 
αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής 
των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

3. Το γεγονός ότι: 
3.1. Τροποποιούμε την αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 

1026/Β΄/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί κα−
θεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός 
των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013 όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. 5719/3.6.2011 (ΦΕΚ 1145/Β΄/2011) όμοια 
απόφαση.

3.2. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΑΑ το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως καθ’ ύλην αρμό−
διο Υπουργείο εξακολουθεί να διατηρεί την ευθύνη για 
την εφαρμογή, μεταξύ των άλλων, της διαδικασίας αξι−
ολόγησης των σχετικών αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων 
υποψηφιότητας που υποβάλλονται για ενίσχυση στο 
πλαίσιο του Μέτρου 121, της σύστασης και συγκρότησης 
ομάδων έργου αξιολόγησης και Γνωμοδοτικών Επιτρο−
πών και ότι τα ανωτέρω δεν ασκούνται από τις Περιφέ−
ρειες κατά το Άρθρο 186 II Α τομέα «Προγραμματισμού –
Ανάπτυξης» και Β α τομέα «Γεωργίας Κτηνοτροφίας 
Αλιείας», Υποτομέα Προγραμματισμού.

3.3. Από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται 
ανάληψη νομικών δεσμεύσεων χωρίς να προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/ 
2010) κοινή απόφασή μας περί καθεστώτων ενισχύσε−
ων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007–2013, (εφεξής αριθ. 4985/21−6−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση), η οποία τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 5719/3.06.2011 (ΦΕΚ 1145/Β΄/2011) όμοια απόφαση, 
ως εξής:

Άρθρο 1

1. Όπου στο κείμενο της κοινής απόφασης που τροπο−
ποιείται γίνεται αναφορά σε Περιφέρειες ή σε Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών, νοούνται οι Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της Χώρας και οι Γενικοί Γραμματείς των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας αντίστοιχα.

2. Όπου στο κείμενο της κοινής απόφασης που τρο−
ποποιείται γίνεται αναφορά σε: «Διευθύνσεις Αγροτι−
κής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» της 
Χώρας νοούνται οι «Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής» των Περιφερειών της Χώρας. Ειδι−
κά για τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου νοείται η «Διεύθυν−
ση Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα τη Μυτιλήνη, για 
τις περιφερειακές ενότητες του Νομού Δωδεκανήσου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου νοείται η «Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα τη Ρόδο και για την 
περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων η «Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας» με έδρα 
την Κέρκυρα, αντίστοιχα.

3. Όπου στο κείμενο της Κοινής απόφασης που τρο−
ποποιείται γίνεται αναφορά σε «Διευθύνσεις Γεωργικής 
Ανάπτυξης των Περιφερειών» της Χώρας νοούνται οι 
«Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων» των Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων της Χώρας αντίστοιχα. 

Άρθρο 2

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του Άρθρου 16, 
ως εξής: 

 «1. Ο Φορέας Εφαρμογής είναι υπεύθυνος για τη δια−
δικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων ενί−
σχυσης – φακέλων υποψηφιότητας με την υποστήριξη 
των Ομάδων Έργου Αξιολόγησης του Άρθρου 17 και των 
Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Άρθρου 18.»

2. Καταργείται η παράγραφος 7 του Άρθρου 16.
3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του Άρθρου 17, 

ως εξής: 
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−

ξης και Τροφίμων συστήνονται και συγκροτούνται στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στις 
Περιφέρειες της Χώρας μία ή περισσότερες ομάδες 
έργου αξιολόγησης και ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 
και το έργο τους.»

4. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του Άρθρου 18, 
ως εξής: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων συστήνονται και συγκροτούνται στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας μία ή περισσό−
τερες Γνωμοδοτικές Επιτροπές και ορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας και το έργο τους.»
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5. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του Άρθρου 18, 
ως εξής:

«2. Κάθε Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από τρία 
μέλη. Μέλη δύναται να είναι υπάλληλοι των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή υπάλληλοι των αναφερομένων στις παρα−
γράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου Διευθύνσε−
ων των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας ύστερα από πρόταση του φορέα στον οποίο 
ανήκουν. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορί−
ζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης.» 

6. Αντικαθιστούμε το εδάφιο δ) της παραγράφου 5 
του Άρθρου 18, ως εξής:

«δ) τη διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα του πρακτικού του σημείου 
γ΄ ανωτέρω και των αιτήσεων ενίσχυσης συμπεριλαμ−
βανομένων των Δελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών 
Εκθέσεων και των Δελτίων Γνωμοδότησης.»

7. Καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του Άρθρου 
18.

8. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του Άρθρου 19, 
ως εξής: 

«1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προ−
ηγούμενου άρθρου, το πρακτικό της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του Άρθρου 18 μαζί με τις αιτήσεις ενίσχυ−
σης συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων Αξιολόγησης 
– Εισηγητικών Εκθέσεων και των αντίστοιχων Δελτίων 
Γνωμοδότησης αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα.»

Άρθρο 3

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 22, ως 
εξής:

«3. Κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 15, παράγραφος 3 η 
αίτηση πληρωμής συντάσσεται και συνυπογράφεται από 
γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτω−
ση αιτήσεων πληρωμών που προβλέπουν επενδύσεις 
για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής 

η αίτηση δύναται να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, 
τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων 
πληρωμής προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση 
πληρωμής μπορεί να συνυπογράφεται και από τεχνο−
λόγο γεωπονίας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τυπο−
ποιημένη αίτηση πληρωμής συνολικού προϋπολογισμού 
έως και 50.000 ευρώ είναι δυνατόν να συντάσσει και να 
υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.»

Άρθρο 4

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας η αριθ. 11302/ 
16.11.2010 (ΦΕΚ 1993/Β΄/2010) υπουργική απόφαση παύει 
να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
    Στην αριθ. 31816/28−12−2011 απόφαση του Διοικητή του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Β΄/30.1.2012, στη σελίδα 3999, 
γίνεται η εξής διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο: «...Αριθ. 35...»,
στο ορθό: «...Αριθ. πράξης 31816/28−12−2011...».

  (Από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)  
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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

11628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-03-22T18:48:19+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




