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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.: 2/100799/0025
(1)
Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2013
σε ποιότητα τύπωσης PROOF.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την
21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της
κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/τ.Α΄/19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, §5 του Ν. 1266/1982
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
81/τ.Α΄/2.7.1982).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ»
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988),
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1997 άρθρο 1, εδάφιο β΄
(ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).
5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.06.2012).
6) Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/9.7.2012).
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού
περίπου 292.680,00€ (πλέον φορολογικού εσόδου προ−
ερχόμενου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων
ευρώ έτους 2013 σε ποιότητα τύπωσης PROOF συσκευα−
σμένα σε κασετίνα. Κάθε σειρά θα συνοδεύεται από αριθ−
μημένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και θα περιλαμβάνει
τις οκτώ ονομαστικές αξίες (από 1 λεπτό μέχρι 2€) κοπής
2013, καθώς και τα αναμνηστικά κέρματα των 2€, κοπής
2013, με αφορμή τον εορτασμό α) των «2.400 χρόνων από
την ίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος» β) των «100 χρόνων
από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα». Μέγιστο όριο
έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των τεσσάρων χιλιάδων
σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατά−
στημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ.: 2/100801/0025
(2)
Έκδοση Συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, ονο−
μαστικής αξίας 5€ κοπής 2013, σε έντυπη συσκευα−
σία (Blister skin pack−wallet) αφιερωμένο στην επέ−
τειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων
από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη.
Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’
ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων
του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/
τ.Α΄/19.7.1974).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
81/τ.Α΄/2.7.1982).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127τ.Α΄/7.9.1984), όπως συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ»
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4. Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988),
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1977 άρθρο 1, εδάφιο β΄
(ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012).
6. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/
9.7.2012).
7. Την από 11/11/2013 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ−
δοση συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου, κοπής
2013 και ονομαστικής αξίας 5€, αφιερωμένου στην επέ−
τειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων
από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού
περίπου 65.000,00€, (πλέον φορολογικού εσόδου προ−
ερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την έκδοση συλλεκτικού νομίσματος, κοι−
νού μετάλλου, ονομαστικής αξίας 5€ κοπής 2013, σε
έντυπη συσκευασία (Blister skin pack−wallet) αφιερωμένο
στην επέτειο των «150 χρόνων από τη γέννηση και 80
χρόνων από το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη».
Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των 10.000
τεμαχίων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό
Κατάστημα και τα Υποκαταστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 10797/138249
(3)
Τροποποίηση των αριθ. 236989/12.5.2003 (Β΄705/4.6.2003)
και 436692/27.12.1994 (Β΄22/17.1.1995) αποφάσεων, όπως
ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδη−
γία 2013/45/ΕΕ της Επιτροπής (L 213/20/8.8.2013), όσον
αφορά τη βοτανική ονομασία της τομάτας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3 παρ. 3, 7 παρ. 3 και 4 και 16 παρ. 6
του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας
του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄164),
όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 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 Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», καθώς και του άρθρου 3 του
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 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 τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (Α΄153).
3. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) −
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονο−
μασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄152).
4. Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (Β΄2094/6.7.2012).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση:
α) της αριθ. 236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κα−
νονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β΄705/4.6.2003),
όπως ισχύει και
β) της αριθ. 436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός κανονι−
σμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
φωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής.» (Β΄22/17.1.1995),
όπως ισχύει, για την αντικατάσταση της βοτανικής ονο−
μασίας της τομάτας, σε συμμόρφωση προς τα άρθρα
1 και 2 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2013/45/ΕΕ της 7ης
Αυγούστου 2013 της Επιτροπής (L 213/20/8.8.2013).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθ. 236989/12.5.2003 απόφασης
(Β΄705/4.6.2003), όπως ισχύει
(Άρθρο 1 της οδηγίας 2013/45/ΕΕ)
1. Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2, η ονομασία
«Lycopersicon esculentum Mill.» αντικαθίσταται από την
ονομασία «Solanum lycopersicum L.».
2. Στον πίνακα της περ. α της παρ. 3 του Παραρ−
τήματος II του άρθρου 45, η ονομασία «Lycopersicon
esculentum» αντικαθίσταται από την ονομασία «Solanum
lycopersicum L.».
3. Στον πίνακα της παρ. 2 του Παραρτήματος III του
άρθρου 45, η ονομασία «Lycopersicon esculentum» αντι−
καθίσταται από την ονομασία «Solanum lycopersicum L.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση της αριθ. 436692/27.12.1994
(Β΄22/17.1.1995), όπως ισχύει
(Άρθρο 2 της οδηγίας 2013/45/ΕΕ)
Στον πίνακα του Παραρτήματος II του άρθρου 17, η
ονομασία «Lycopersicon esculentum Mill.» αντικαθίσταται
από την ονομασία «Solanum lycopersicum L.».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/45/ΕΕ)
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 302767/ΥΔ 8208
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 184106/ΚΠ−1751/11−7−2002 από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με τίτλο «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 μετακινείται ή απο−
σπάται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμ−
μάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III» (ΦΕΚ
930/Β΄/23−7−2002).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
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2. Το Π.Δ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 – Ίδρυ−
ση Υπουργείου …… και μετονομασία σε Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας…» (ΦΕΚ 152/25−06−2013).
3. Το Π.Δ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών». (ΦΕΚ 153/25−06−2013).
4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007) και ειδικότερα
το άρθρο 18 αυτού.
5. Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α΄/14−11−2000) και ειδικότερα το άρ−
θρο 7 παρ. 2 α΄.
6. Την υπ΄ αριθ. 184106/ΚΠ−1751/11−7−2002 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο
«Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α
του Ν. 2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρω−
τοβουλίας INTERREG III» (ΦΕΚ 930/Β΄/23−7−2002).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 300782/ΥΔ2984/15.4.2009 «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 175294/ΔΙΟΕ196/
7−6−2002 απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας
με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (ΦΕΚ 802/Β/30.4.2009).
8. Το από 22−10−2013 Εισηγητικό Υπηρεσιακό Σημείω−
μα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 2 της ανωτέρω υπ’ αριθ.
184106/ΚΠ−1751/11−7−2002 (ΦΕΚ 930/Β΄/23−7−2002) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
(σχετικό 6) ως εξής:
1. Στο τέλος του τίτλου του άρθρου προστίθεται η
φράση «και των Προϊσταμένων Μονάδων».
2. Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Για το
προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. και των Προϊσταμένων
Μονάδων απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσια−
στικά προσόντα:»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση
(γ΄) ως εξής: «γ) Για τη θέση των Προϊσταμένων Μονάδων
απαιτείται εξαετής (6) τουλάχιστον επαγγελματική εμπει−
ρία ή πενταετής (5) για όσους είναι κάτοχοι μεταπτυχια−
κού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης,
ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
ή τετραετής (4) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται περί−
πτωση (στ΄) ως εξής: «στ) Για τη θέση των Προϊστα−
μένων Μονάδων απαιτείται η καλή γνώση μιας ξένης
κοινοτικής γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής ή
της γαλλικής».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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
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