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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Οικ. 11927/1442 (1)
Εξαίρεση ειδικοτήτων εργαζοµένων της Ανώνυµης Εται−

ρείας «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (Ο.ΣΥ.), θυγατρι−
κής εταιρείας του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., από τα ανώτα−
τα όρια τακτικών µηνιαίων αποδοχών, όπως ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4024/2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 

226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθ−
ολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό 

συµπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 1 της Πρά−
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. Α΄ 268/31.12.2011,

β) των άρθρων 3, 7, 10 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δηµόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει,

γ) των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί 
Ανωνύµων Εταιρειών» (Α΄ 37), όπως τροποποιηµένος 
και συµπληρωµένος ισχύει,

δ) των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 
3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθ−
ολογίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), όπως τροποποιή−
θηκαν µε το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις 
και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφα−
λαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 330) εφαρµοζόµενων 
αναλογικά,

ε) το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄/98).

2) Τις διατάξεις:
α) του N. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15.03.2010) «Προστα−

σία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης»,

β) του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06.05.2010) «Μέτρα για 
την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 
οικονοµίας από τα κράτη − µέλη της Ζώνης του Ευρώ 
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»,

γ) του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17.12.2010) «Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελ−
ληνικής οικονοµίας».

3) Του Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Ατ−
τικής και άλλες διατάξεις» (Β΄ 33).

4) Την µε αριθ. 28738/2638/10−06−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εταιρει−
ών Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. – Μετονοµασία νέας 
Ανώνυµης Εταιρείας σε οδικές συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» 
(Β΄1454).

5) Το γεγονός της ανάγκης εξαίρεσης ειδικοτήτων 
της εταιρείας Ο.Σ.Υ. Α.Ε. από τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27.10.2011), 
λόγω της ιδιαιτερότητας των εταιρειών παραγωγής 
συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει επιβά−
ρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
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Εξαιρούµε από το ανώτατο όριο των µηνιαίων τακτι−
κών αποδοχών των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 
31 του Ν. 4024/2011 τους υπαλλήλους της Ανώνυµης 
Εταιρείας «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. A.E.) µε 
ειδικότητα του οδηγού και τεχνίτη. 

Η ως άνω εξαίρεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το 
µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδο−
χών, επιδοµάτων αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά της 
εταιρείας δεν θα υπερβαίνει το 65% του µέσου κατά 
κεφαλή αντίστοιχου κόστους της εταιρείας, όπως αυτό 
είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009, σε συνδυασµό µε 
την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 9 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθµ Οικ. 11928/1443 (2)
Εξαίρεση ειδικοτήτων εργαζοµένων της Ανώνυµης Εται−

ρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ.), θυ−
γατρικής εταιρείας του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., από τα 
ανώτατα όρια τακτικών µηνιαίων αποδοχών, όπως 
ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 
4024/2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 

226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθ−
ολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό 
συµπληρώθηκε από την παρ.3 του άρθρου 1 της Πρά−
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. Α΄ 268/31.12.2011,

β) των άρθρων 3, 7, 10 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δηµόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύ−
ει,

γ) των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί 
Ανωνύµων Εταιρειών» (Α΄ 37), όπως τροποποιηµένος 
και συµπληρωµένος ισχύει,

δ) των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 
«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρ−
θρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις 
στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 330) εφαρµοζόµενων αναλογικά,

ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄/98).

2) Το Ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανά−
πτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Β΄ 33).

3) Την µε αριθ. 28738/2638/10−06−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πράξη Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εταιρει−
ών Α.ΜΕ.Λ. Α.Ε., Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. – Μετονοµασία 
νέας Ανώνυµης εταιρείας σε σταθερές συγκοινωνίες 
(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» (Β΄ 1454).

4) Το γεγονός της ανάγκης εξαίρεσης υπαλλήλων της 
εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. από τις διατάξεις της παρ. 3 του 
αρθρου 31 του Ν. 4024/2011 λόγω της ιδιαιτερότητας 
της εταιρείας παραγωγής συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

5) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφα−
σίζουµε:

Εξαιρούµε από το ανώτατο όριο των µηνιαίων τακτι−
κών αποδοχών των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 
31 του Ν. 4024/2011 τους υπαλλήλους της Ανώνυµης 
Εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µε την ειδικότητα του τεχνίτη ή 
οδηγού εκπαιδευτικής κατηγορίας ΥΕ ώστε το ανώτατο 
όριο των µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους να ισού−
ται µε το ανώτατο όριο µηνιαίων τακτικών αποδοχών 
της εκπαιδευτικής βαθµίδας ΔΕ που προκύπτει από την 
εφαρµογή του Ν. 4024/2011 για τους υπαλλήλους του 
Δηµοσίου µε αντίστοιχη εργασιακή σχέση.

Η ως άνω εξαίρεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το 
µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδο−
χών, επιδοµάτων αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά της 
εταιρείας δεν θα υπερβαίνει το 65% του µέσου κατά 
κεφαλή αντίστοιχου κόστους της εταιρείας, όπως αυτό 
είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 9 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F

Αριθµ. 278/27958 (3)
Έγκριση τροποποίησης και συµπλήρωσης Κανονισµού 

Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισµό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστηµα προστασί−

ας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και 
ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), «Καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεκτικών υπηρε−
σιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Οικονοµικών».

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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονοµικών κ.λπ.».

στ) Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243), «Διορισµός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
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2. Την αριθµ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη 
και Παντελή Οικονόµου».

3. Τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από 
τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.
Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.», που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 157502/27−
7−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1668) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 
176579/8−11−2011 (ΦΕΚ Β 2691) όµοια απόφαση.

4. Την αριθµ. 3/12−1−2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ.

5. Την αριθµ. 2070/28−2−2012 βεβαίωση της αρµόδιας 
οικονοµικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. περί δέσµευσης της 
σχετικής πίστωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ., ύψους 500.000,00 Ευρώ 
περίπου, που για το έτος 2012 θα καλυφθεί από τον 
Κ.Λ. 67.01 και για τα επόµενα έτη θα υπάρξει πρόβλεψη 
στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, αποφασίζουµε:

Ι. Εγκρίνουµε την τροποποίηση και συµπλήρωση του 
Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον 
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
– Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 157502/27−7−2011 
απόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε την αριθµ. 176579/8−11−2011 όµοια απόφαση, ως εξής:

Άρθρο µόνο
1. Η περίπτωση α της παραγράφου 10 του άρθρου 5 

της αριθµ. 157502/27−7−2011 απόφασής µας, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«α. Όλες οι καλλιέργειες που κατ’ ανεξάρτητο 
αγροτεµάχιο καταλαµβάνουν, έκταση µικρότερη από 

ένα (1) στρέµµα και περιλαµβάνουν τουλάχιστον 10 
οµοειδή δένδρα ή θάµνους.

Προκειµένου για την ελιά, όλα τα ανεξάρτητα αγρο−
τεµάχια που καταλαµβάνουν έκταση µικρότερη του 
µισού (0,5) στρέµµατος και περιλαµβάνουν τουλάχιστον 
5 δένδρα και για το µαστιχοφόρο σχίνο, όλα τα ανε−
ξάρτητα αγροτεµάχια, χωρίς περιορισµό έκτασης, που 
περιλαµβάνουν αριθµό θάµνων µικρότερο των δέκα (10)».

2. Η περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 
της αριθµ.157502/27−7−2011 απόφασής µας, αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«δ. Την τιµή ανά µονάδα προϊόντος όπως αυτή κα−
θορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλ−
λιέργειας/Εκτροφής ή σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
του ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση που συγκεκριµένο είδος 
δεν συµπεριλαµβάνεται στον αντίστοιχο πίνακα 
καθορισµού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πλην 
των πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων και των 
Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που µπορεί να 
αυξάνεται µέχρι και κατά 30% εφόσον προσκοµιστούν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης.

Οι τιµές που καθορίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του 
ΕΛ.Γ.Α. προσδιορίζονται κατ’ ανάλογο τρόπο µε αυτόν 
που προβλέπεται κάθε φορά για τον υπολογισµό της 
ασφαλιζόµενης αξίας».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 157502/27−7−2011 από−
φασή µας, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
την αριθµ. 176579/8−11−2011 όµοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

Στην µε αριθμ. 52921/6004/1−12−2011 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, 
που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2906/τ. Β΄/21−12−2011 στη σελίδα 42554 στον πίνακα Α να διαγραφεί εξ ολοκλήρου η 
γραµµή µε το διακριτικό τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ κλάδος Μεταφ. Διερµ.

Επίσης στον ίδιο πίνακα η γραµµή µε το διακριτικό τίτλο ΣΥΝΟΛΟ διορθώνεται:
το εσφαλµένο:

ΣΥΝΟΛΟ 400 260 140 − 1 139
στο ορθό:

ΣΥΝΟΛΟ 397 259 138 − 1 137
Στη σελίδα 42555 στον Πίνακα Β και ακριβώς κάτω από τη γραµµή µε διακριτικό τίτλο ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προστίθεται γραµµή µε διακριτικό τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ, Κλάδος Με−
τάφρ. Διερ. ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
Κλάδος Μετάφρ. Διερ.

3 1 2

Επίσης, στον ίδιο πίνακα η γραµµή µε διακριτικό τίτλο ΣΥΝΟΛΟ διορθώνεται:
το εσφαλµένο:

ΣΥΝΟΛΟ 123 29 94
στο ορθό:

ΣΥΝΟΛΟ 126 30 96

(Από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων)
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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


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-03-15T18:16:50+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




