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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2017 (1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων

ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/12/2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.  2074/1992 
(ΦΕΚ 128 Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.  2628/1998 
(ΦΕΚ  151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Την αρ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα −δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7−10−2009).

11. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009). 

12. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014). 

13. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015). 

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.08.2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015). 

15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη 
συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο−
μηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008. 

16. Την αρ. 2/31229/0023/9−4−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης και 
αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκ−
δοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία 
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων 
ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065 Β΄/2012), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για 
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα 
με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα 
Δεκέμβριο 2015 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρμογής: 31.12.2015.
ISIN: XS0292467775
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Ονομαστική Αξία: 1.000.000.000,00
Δείκτης Αναφοράς: 117,39452
Λόγος Δεικτών (Index Ratio): 1,14624
Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο: 1.146.240.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 31/12/2015 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
για το τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθ. 25560 (2)
9η τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/

20−11−2008 (704/2008) κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 2497/Β΄/9.12.2008) περί καθεστώτος ενισχύσε−
ων του μέτρου 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 
του άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007 − 2013 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:
1.1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.2. 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 ιδιαίτερα το άρθρο 24 και τους 
σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως τροπο−
ποιημένοι ισχύουν.

1.3. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκλη−
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.4. Την με 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 
τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση 
της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτρο−
πής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

2. Τις διατάξεις:
2.1. 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΄/2005).

2.2. Του Π.δ. 70/22−09−2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύ−
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

2.3. Του Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.4. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις θε−
μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

2.5. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος 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 Α΄ 53/2010) και το άρ−
θρο 1 παρ. 11 του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51/2013) και ισχύει.

2.6. Της αρ. 105755/14−10−2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄/15−10−2015) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

2.7. Του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄). Ειδικότερα του 
άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του άρθρου 
241, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν τα Προ−
εδρικά Διατάγματα των Οργανισμών Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Περιφερειών της χώρας, της παρ. VI 
του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης», κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκαν 
και οι Οργανισμοί Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας και της παρ. 4 του άρθρου 283.

2.8. Της αρ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) κοινής 
απόφασης 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 ΕΛΕΓΕΠ».

2.9. Της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β΄) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί 
του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατά−
σταση Νέων Γεωργών» του άξονα 1 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 − 2013 όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.10. Της αρ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ 315/Β΄) κοινής 
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
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των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 απόφασης 
των 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΄).

2.11. Της αρ. 2049/20−04−2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος 
Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013 όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. 2181/10.05.2013 (1147/Β΄) όμοια 
απόφαση και ισχύει.

3. Την αρ. 30078/21−3−2012 εγκύκλιο «Διαχείριση των 
προχρηματοδοτήσεων των ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ για 
την επιτάχυνση υλοποίησης του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης 2007−2013 και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 αντίστοιχα από τον 
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).» 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΠΑΑ με το αρ. 5306/
2−12−2015 έγγραφό της.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθ. 17371/
αρ. απόφασης 704/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β΄/2008) Κοι−
νή Υπουργική Απόφαση περί του καθεστώτος ενισχύ−
σεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 − 2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, ως εξής:

1. Στο άρθρο 9, προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. α) Στην περίπτωση μη τήρησης της παραγράφου 

1δ) του παρόντος άρθρου, η Αρχή που διενήργησε τον 
έλεγχο απευθύνει σύσταση στο δικαιούχο να υποβάλει 
τη σχετική φορολογική δήλωση εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία πρωτοκόλλου του εγγράφου της σύστασης. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 29 της παρούσας.

β) Στην περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθε−
ση ότι η γεωργική εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος 
απαιτήσεων σε εργασία μισής (0,5) ΜΑΕ, ακολουθείται 
η παρακάτω διαδικασία:

(i) Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος της εκμε−
τάλλευσης, όπως αυτός προκύπτει από τα τελευταία 
τρία έτη με διαθέσιμα στοιχεία, είναι ίσος ή μεγαλύτε−

ρος από το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης 
για το οποίο ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, τότε αυτός 
θεωρείται ότι συνεχίζει να τηρεί τους όρους της από−
φασης έγκρισης πράξης.

(ii) Εφόσον από τον υπολογισμό του ανωτέρω μέσου 
όρου προκύπτει ότι αυτός είναι μικρότερος από το επί−
πεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης για το οποίο 
ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, αλλά για κανένα από τα 
έτη δεν υπολείπεται του ενός τρίτου του εισοδήματος 
αναφοράς, τότε η Αρχή που διενήργησε τον έλεγχο 
αποστέλλει επιστολή προειδοποίησης με την οποία ο 
δικαιούχος ενημερώνεται για το εύρημα. Ενημερώνεται 
επίσης ότι θα ακολουθήσει νέος έλεγχος του εισοδήμα−
τος της εκμετάλλευσής του με τα στοιχεία του επομέ−
νου έτους του ελέγχου, όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα. 
Στην περίπτωση που από τον νέο έλεγχο προκύψει ότι 
το επίπεδο εισοδήματος είναι μικρότερο από το επίπε−
δο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης για το οποίο 
ενισχύθηκε ο Νέος Γεωργός, τότε θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 7στ) του άρθρου 27 περί δια−
δικασίας καταβολής των ενισχύσεων και του άρθρου 29 
της παρούσας περί αθέτησης όρων και προϋποθέσεων.»

2. Στο τέλος του (γ) εδαφίου της παραγράφου 7 του 
Άρθρου 27 προστίθεται νέο στοιχείο ως εξής:

«Στις αιτήσεις πληρωμής, οι οποίες αφορούν έτη υπο−
βολής αιτήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 και 
εφεξής, η ανωτέρω διαφορά 3% καθορίζεται σε 10%».

3. Το τελευταίο στοιχείο του (δ) εδαφίου της παρα−
γράφου 7 του Άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι της 1ης και της 2ης περιόδου του Μέ−
τρου δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής για 
τη λήψη της β΄ δόσης εντός ενός (1) έτους από τη λήξη 
της προθεσμίας που ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης 
Πράξης.»

4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 29 προστίθεται 
νέα παράγραφος 3α ως εξής:

«Στους δικαιούχους δεν επιβάλλονται κυρώσεις ως 
προς τη τήρηση της ελάχιστης και της μέγιστης πυκνό−
τητας βόσκησης που να βαρύνουν το εν λόγω μέτρο, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για την υφιστάμενη κατά−
σταση, την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου ή την συνολική περίοδο των μακροχρόνιων 
συμβατικών υποχρεώσεων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  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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