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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι−
κράτεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγω−
γής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄). .........................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 196033
(1)
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επικρά−
τεια στον τομέα εισροών φυτικής παραγωγής, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3844/2010
(ΦΕΚ 63/Α΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ
102Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
γ. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄): «Σχέσεις
Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις».
δ. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
45 Α΄): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
ε. Των άρθρων 9 και 17 (παρ. 5)του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ
63 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και άλλες διατάξεις».
η. Του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164 Α΄): «Οργάνωση παραγω−
γής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυ−
τικών ειδών», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις

των νόμων 2040/1992 άρθρο 2 (ΦΕΚ 70 Α΄), 2325/1995
(ΦΕΚ 153 Α΄).
θ. Του ν. 1565/1985 (ΦΕΚ 164 Α΄): «Λιπάσματα», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 2040/1992
άρθρο 17 (ΦΕΚ 70 Α΄), 2326/1995 (ΦΕΚ 153 Α΄), 2732/1999
άρθρο 6 (ΦΕΚ 154 Α΄), 2945/2001 άρθρο 35 (ΦΕΚ 223 Α΄),
3147/2003 άρθρο 32 (ΦΕΚ 135 Α΄).
ι. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138Α΄). «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις»
ια. Του π.δ.334/2001 (ΦΕΚ 225 Α΄): «Καθορισμός οργά−
νων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 11
του Ν. 1565/1985 Λιπάσματα (Α΄ 164)».
ιβ. Του άρθρου 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΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
2. Την υπ’ αριθμ. 303206/26−5−1997 (ΦΕΚ 461 Β΄) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας: «Προϋποθέσεις χορήγη−
σης αδειών επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 332679/
13−3−01 (ΦΕΚ 277 Β΄), 225012/31−3−03 (ΦΕΚ 395 Β΄) και
289663/6−6−08 (ΦΕΚ 1128 Β΄) όμοιες.
3. Την υπ’ αριθμ. 366884/16−5−1994 (ΦΕΚ 409 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός ενδοκοι−
νοτικής απόκτησης και εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
Πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών
ειδών».
4. Την υπ’ αριθμ. 244542/19−4−2006 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.
250744/17−6−2006 (ΦΕΚ 861/τ.Β΄/2003), 225020/31−3−2003
(ΦΕΚ 492/τ.Β΄/2003), 225021/31−3−2003 (ΦΕΚ 705/τ.Β΄/2003)
και 225018/31−3−2003 (ΦΕΚ 493/τ.Β΄/2003) κοινών υπουρ−
γικών αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2004/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004
(L.14, 18−1−2005, σελ 18)».
5. Την υπ’ αριθμ. 394200/5925/08−10−1999 (ΦΕΚ 1939 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας: «Άδειες εμπορίας
λιπασμάτων τύπου Α ή Β.», όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 336105/2000(ΦΕΚ 194 Β΄), 332617/2001 (ΦΕΚ 56
Β΄), 224996/2003 ΦΕΚ (386 Β΄), 308976/2006 (ΦΕΚ 1394
Β΄), 259306/2007 (ΦΕΚ 54 Β΄) όμοιες.
6. Την υπ’ αριθμ. 291180/11034/19−9−2002 (ΦΕΚ 1274 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση «Άδειες κυκλοφορίας νέων
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τύπων λιπασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 257921/15−6−2004 (ΦΕΚ 955Β΄) όμοια.
7. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β/25−11−11)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρζάκη».
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 1276
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και
του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./1861330/27−8−2010 (ΦΕΚ
1334 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών: «Απλούστευση διαδικασιών σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή
της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/
Α΄/3–5–2010)».
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (ΦΕΚ 1561
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουρ−
γία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης (ΕΚΕ)−Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση διαδικασιών
από τα ΕΚΕ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406/31−1−2011 όμοια (ΦΕΚ 261 Β΄).
11. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
12. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Πάροχοι υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νό−
μιμα εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
δύναται να παρέχουν στην Ελληνική επικράτεια χωρίς
εγκατάσταση, τις κάτωθι υπηρεσίες:
α) εμπορίας σπόρων σποράς, λοιπού πολλαπλασια−
στικού υλικού και λιπασμάτων,
β) διενέργεια καλλιεργητικού ελέγχου σε σπόρους
σποράς υπό επίσημη επίβλεψη,
γ) διενέργεια δειγματοληψιών σε σπόρους σποράς
υπό επίσημη επίβλεψη,

δ) διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων
σποράς υπό επίσημη επίβλεψη,
ε) διενέργεια δειγματοληψιών για αναλύσεις σε εδάφη,
φυτικούς ιστούς, σε νερό άρδευσης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν έγγραφη δήλωση
στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος Ι (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
της απόφασης αυτής. Στη δήλωση αναγράφονται τα
στοιχεία ταυτότητας του παρόχου, στοιχεία επικοινω−
νίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, το χρόνο
και τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Η δήλωση υποβάλλεται απ’ ευθείας στη Διεύθυνση
Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και συνοδεύεται από:
α) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους
εγκατάστασης επικυρωμένη και μεταφρασμένη στα ελ−
ληνικά, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε
αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική
δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω
και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης
της βεβαίωσης.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το κράτος μέλος
εγκατάστασης, προσκομίζονται έγγραφα τα οποία απο−
δεικνύουν τη διετή τουλάχιστον ενασχόληση του παρό−
χου με τη δραστηριότητα. Για την περίπτωση νομικού
προσώπου προσκομίζεται επιπλέον βεβαίωση αρμόδιας
αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, σχετικά με
τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και το νόμιμο εκπρό−
σωπο αυτής.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 που θα αναγράφει:
«αποδέχομαι τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, Κοινοτική και
Εθνική νομοθεσία και τις πιθανές κυρώσεις που μπορεί
να μου επιβληθούν».
3. Η Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής χορηγεί
εντός πέντε εργασίμων ημερών από την παραλαβή της
Δήλωσης σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, από τη
χορήγηση της οποίας μπορεί να ασκεί τις υπηρεσίες της
παρ. 1 της παρούσας στην ελληνική επικράτεια.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣKANΔAΛIΔHΣ

F
Αριθμ. 103810
(2)
Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του Π.Δ. 365/2002
(Α΄ 307) όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις ι) και
ια) και 25 του Π.Δ.365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστα−
σίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή
τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος
μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής
τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση 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/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής»
όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005.
2. Την υπ’ αριθμ. 98998/2000 (Β΄945) απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Όροι φυτοϋγειονομικών ελέγχων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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στους συνοριακούς Φυτοϋγειονομικούς Σταθμούς σε
φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα με προέ−
λευση τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
98/22/ΕΚ της Επιτροπής».
3. Την υπ’ αριθμ. 2011/787/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση
της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2011 «που επιτρέπει
προσωρινά στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα
κατά της εξάπλωσης του Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. όσον αφορά την Αίγυπτο».
3. Την υπ’ αριθμ. 196018/2011 (B΄ 2741) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάν−
νη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Άρθρο μόνο
Το Παράρτημα Χ του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως
ισχύει τροποποιείται ως εξής:
Μετά το Μέρος Β΄ προστίθεται νέο Μέρος Γ΄ που
έχει ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Γ΄
1) Ορίζονται τα Σημεία Εισόδου και οι υπηρεσίες φυ−
τοϋγειονομικού ελέγχου των Σημείων Εισόδου κατά την
εισαγωγική περίοδο 2011 – 2012, σε εφαρμογή της υπ’
αριθμ. 2011/787/ΕΕ Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτρο−
πής, της 29ης Νοεμβρίου 2011 «που επιτρέπει προσωρινά
στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της
εξάπλωσης του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. όσον αφορά την Αίγυπτο» (L319/112, 2.1.2011) που
έχουν ως εξής:

ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.1) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 334, Τ.Κ. 26443, Πάτρα.

1.2) ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Ταχ. Δ/νση: Μεταξά και Δαμασκηνού, Τ.Κ. 30200,
Μεσολόγγι.

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Θυρ. 436, Τ.Κ. 570 01,
Θέρμη Θεσσαλονίκης.

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 36, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

2) Σε κάθε αποστολή οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο φυτοϋγειο−
νομικών ελεγκτών.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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