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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39109/EYΣ5303
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1707/ΕΥΣ 443/17.1.2006 κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής
Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση της τρίτης προκήρυ−
ξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους
των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006 σύμφωνα
με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−
νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
110/τ.Α/17.5.2002).
2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7
(ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 37930/
ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005), όπως ισχύει.
5. Τον υπ’ αριθμ. 994/1998 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβου−
λίου της 7.3.1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρα−
τικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
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6. Τον υπ’ αριθμ. 70/2001 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής
της 12.1.2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τον τροποποιητικό
Κανονισμό του (ΕΚ) 364/2004.
7. Την υπ’ αριθμ. 3405/28.11.2000 απόφαση Ε (2000)
της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−
2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. απόφαση
Ε/2001/2010/26.7.2001 και την απόφαση της Επιτροπής
υπ. αριθμ. C (2004) 2414 της 3.12.2004 «για την τροπο−
ποίηση της απόφασης αριθ. C (2000) 3405 της 28.11.2000
με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης
για κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση στο πλαίσιο του
στόχου 1 στην Ελλάδα», όπως εκάστοτε ισχύουν.
8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα (13) Π.Ε.Π. που εντάσσονται στο Κ.Π.Σ. για τις
κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα,
όπως εκάστοτε ισχύουν:
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5936 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5920 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5918 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5913 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Αττικής.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5924 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5934 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5938 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Κρήτης.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5935 της 22.12.2005
για το Νοτίου Αιγαίου.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5937 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5922 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Ηπείρου.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5914 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5919 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5917 της 22.12.2005
για το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.
9. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των Π.Ε.Π.,
όπως εγκρίνονται και τροποποιούνται.
10. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001)
κοινή υπουργική απόφαση για τη Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με υπ’
αριθμ. 154934/ΕΥΣ1274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411Β΄/21.3.2002) και
την υπ’ αριθμ. 37085/ΔΙΟΕ890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β/
22.9.2004),και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 41630/ΕΥΣ9450/7.11.2005 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για Διάθεση
πιστώσεων από το Π.Δ.Ε για την εφαρμογή των δράσε−
ων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των (13) ΠΕΠ του
ΚΠΣ 2000−2006, και τον ορισμό των ποσών, ποσοστών
και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 1651/B΄/29.11.2005).
12. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−

σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β/28.4.2005) «Ρύθμιση
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ
110 Α΄).»
13. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1707/
ΕΥΣ 443/17.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση της τρίτης
προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαι−
ούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρή−
σεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006 σύμφωνα με
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).»
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1707/ΕΥΣ 443/17.1.2006
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 42/Β/19.1.2006) με θέμα: «Έγκριση της τρίτης προ−
κήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιού−
χους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006 σύμφωνα με το
άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)» ως εξής:
Άρθρο μόνο
Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο:
Άρθρο 15
Όργανα και διαδικασίες τροποποίησης των συμβάσε−
ων υλοποίησης των επενδύσεων.
1. Αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού
αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση
δύναται να υποβληθεί εγγράφως από τους δικαιούχους
της ενίσχυσης, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά
ουσιώδεις μεταβολές στο εγκεκριμένο φυσικό αντικεί−
μενο. Ως επουσιώδεις αλλαγές θεωρούνται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής,
αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τε−
χνικών χαρακτηριστικών τους, εσωτερικές μεταφορές
κονδυλίων μεταξύ δαπανών που ανήκουν στην ίδια κα−
τηγορία ενέργειας, κ.λπ.
2. Δύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιή−
σεις σε ποσοστό έως 20% του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργει−
ών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της.
β) δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης
(π.χ. φερεγγυότητα, δημιουργούμενες θέσεις απασχό−
λησης).
γ) δεν επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η
οποία έχει προβλεφθεί στη σύμβαση του επενδυτή με
τον Τελικό Δικαιούχο.
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δ) εξακολουθούν να τηρούνται οι ειδικοί και οι πρό−
σθετοι όροι και προϋποθέσεις της θεματικής ενότη−
τας, του ΠΕΠ και του μέτρου στο οποίο εντάσσεται η
επένδυση.
ε) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται
κάποια ή κάποιες από τις ως άνω προϋποθέσεις β) και γ),
η πρόταση επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο
και μόνο (χωρίς επαναξιολόγηση από τη Διατραπεζική
Επιτροπή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό
πλαίσιο και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο
7, παρ 1, εδ i της υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ3047/20.4.2005 κοινή
υπουργική απόφαση και επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή
όχι της χρηματοδότησης.
3. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται, σύμφωνα με
τυποποιημένο έγγραφο, από τον δικαιούχο της ενίσχυ−
σης προς τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδευόμενο από σχε−
τικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα
αιτιολογούν το κόστος των νέων παρεμβάσεων.
4. Ο Τελικός Δικαιούχος εξετάζει το αίτημα στην ουσία
του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή
απόρριψή του εντός 15 ημερών από την υποβολή του.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη της σύμβασης
κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο στον δικαιούχο
της ενίσχυσης.
5. Στην περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος απο−
δεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά καλεί
τον επενδυτή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για
την υπογραφή των τροποποιήσεων της σύμβασης και
κοινοποιεί τις τροποποιημένες συμβάσεις στην εκάστο−
τε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Σε αντίθετη
περίπτωση ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για την
μη αποδοχή του αιτήματός του.
6. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης για διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες,
γίνεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το
αίτημα υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης
στον Τελικό Δικαιούχο πριν από τη λήξη της προθεσμίας
ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης. Στην περί−
πτωση αυτή η πιθανή έγκριση του αιτήματος κοινοποι−
είται προς ενημέρωση από τον Τελικό Δικαιούχο στην
εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
7. Σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των
επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, στην
έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατι−
κά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπε−
ράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων,
καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβα−
ση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω
γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρω−
σή τους. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της
επένδυσης, μπορεί να χορηγηθεί για επιπλέον χρονικό
διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέ−
ρησης, υπό την προϋπόθεση ότι σχετικό αίτημα υπο−
βάλλεται εγγράφως από τον δικαιούχο της ενίσχυσης
στον Τελικό Δικαιούχο άμεσα. Το αίτημα παράτασης
εγκρίνεται με απόφαση του Τελικού Δικαιούχου. Το κάθε
αίτημα παράτασης γίνεται αποδεκτό με την προϋπό−
θεση ότι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και
αποπληρωμής της επένδυσης συμπεριλαμβανομένης
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και τυχόν αυτοδίκαιης παράτασης δεν υπερβαίνει την
31.12.2008. Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη της
σύμβασης κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο στον
δικαιούχο της ενίσχυσης και προς ενημέρωση στην εκά−
στοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
8. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης πριν προβεί σε πρά−
ξεις μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, σε
σχέση με την μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη
σύμβαση μεταξύ του Φορέα της επένδυσης και του
Τελικού Δικαιούχου, ενημερώνει υποχρεωτικά την τρά−
πεζα, προκειμένου ο Τελικός Δικαιούχος να εξετάσει και
να επιβεβαιώσει ότι τα κριτήρια του παραρτήματος Β,
συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα:
Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από την
ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολο−
κλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της επένδυσης
ενημερώνει εγγράφως το υποκατάστημα της τράπεζας
που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση. Η έγγραφη
ενημέρωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές
ή τα εταιρικά μερίδια,
β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση
των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,
γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της
σχετικής δικαιοπραξίας.
Σε κάθε περίπτωση ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να
προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής
πρότασης σε ότι αφορά το κριτήριο 1 επιχειρηματική
ικανότητα του δυνητικού τελικού αποδέκτη της ενίσχυ−
σης του άρθρου 12, και να ελέγξει τη διατήρηση της
ιδιότητας της επιχείρησης ως ΜΜΕ.
Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας,
από την πλευρά του φορέα της επένδυσης, αναφορικά
με την εκ των προτέρων ενημέρωση, για πράξεις μετα−
βίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού ίσου
ή μεγαλύτερου του 49%, η τράπεζα λαμβάνει απόφαση
για επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας δημόσιας επι−
χορήγησης σε ποσοστό 10%.
Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρω−
σης δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων
λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στην περίπτωση αυτή
ενημερώνεται το αρμόδιο υποκατάστημα και ελέγχεται
η διατήρηση της ιδιότητας μίας επιχείρησης ως ΜΜΕ,
αφού πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
1. Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή
όταν πρόκειται για επιχειρήσεις – Φορείς της Επένδυσης
– που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από
της εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστημα
είναι εισηγμένες.»
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 1707/ΕΥΣ 443/17.1.2006, κοι−
νή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΤOYΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 1088923/878/0006Γ
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης του Δημοσίου για τη χορή−
γηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο−
ριακών συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) προς τρίτους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 «Περί τροποποιή−
σεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1571/1985
“Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής κ.λπ.» Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και
συναρμοδίων Υπουργείων» (ΦΕΚ 16 Α).
β) Του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/ Α΄) και
του άρθρου 46 παρ.1 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως
ισχύουν.
γ) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3448/2006 «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα
και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
(ΦΕΚ 57 Α΄).
δ) Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ
50 Α΄)
ε) Του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 81/2000 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
ζ) Την υπ’ αριθμ. 2/39381/21.6.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα
κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπο−
λογισμού»
2. Το από 5.12.2005 πρακτικό της Επιτροπής για την
εξέταση αιτήσεων χορήγησης στοιχείων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς τρίτους
και την εκτίμηση αποζημίωσης για τη χορήγηση αυ−
τών, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1104458/1027/
Α0006/21.10.1992 υπουργική απόφαση, όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1029086/475/Α0006/27.3.2002 και
1011983/891/Α0006/4.2.2005 όμοιες.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ.13807/20.6.2006 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης με θέμα την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα.
4. Την ανάγκη καθορισμού αποζημίωσης του Δημοσίου
για την κάλυψη του κόστους χορήγησης μηχανογραφι−
κών υπηρεσιών και στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους,
αποφασίζουμε:
Την είσπραξη αποζημίωσης του Δημοσίου για την
παροχή σε τρίτους ύστερα από αίτηση, μηχανογρα−
φικών υπηρεσιών και στοιχείων από τη Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και τη
διάθεση εγγράφων για «περαιτέρω χρήση», σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 και του
ν. 3448/2006, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ−
θρου 85 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, περί φορολογικού
απορρήτου και του ν. 2472/1992, για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ως εξής:

1. Χορηγούνται δωρεάν στοιχεία στις περιπτώσεις
φορέων, που επιτρέπεται η χορήγηση αυτών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 85 του ν. 2238/1994, όπως
ισχύουν, με εξαίρεση την περίπτωση α της παρ. 2 της
παρούσας.
Ειδικά για τους φορείς που η είσπραξη των εσόδων
τους έχει ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών στις Δ.Ο.Υ, με εξαίρεση την
περίπτωση α της παρ. 2 της παρούσας, οι Α.Φ.Μ των
φορολογουμένων, εφόσον ζητηθούν για τις ανάγκες
της βεβαίωσης, είσπραξης χρεών και σύνταξης και απο−
στολής στις Δ.Ο.Υ των οικείων χρηματικών καταλόγων
χορηγούνται δωρεάν.
2. Καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης προς το
Δημόσιο για τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων για
«περαιτέρω χρήση», ως εξής:
α) Σε φορείς ( όπως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη−
σης, εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς, επικοινωνια−
κούς παρόχους και λοιπά νομικά πρόσωπα), που ζητούν
μαζικά Α.Φ.Μ. ή και λοιπά στοιχεία φορολογουμένων,
για τις ανάγκες είσπραξης χρεών τους με οποιοδήποτε
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης από Δ.Ο.Υ
σε Κ.Α.Ε εντός προϋπολογισμού.
ι) Πάγια αποζημίωση ύψους εκατό (100) ευρώ, ανά
αίτημα και
ιι) αναλογική αποζημίωση είκοσι λεπτών (0,20) ευρώ,
ανά εγγραφή, με ανώτατη συνολική αποζημίωση (πάγια
και αναλογική ) πέντε χιλιάδες (5000) Ευρω.
β) Σε φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ζητούν
στατιστικά στοιχεία για «περαιτέρω χρήση» ή στις πε−
ριπτώσεις της περίπτωσης α της παρ. 2 της παρούσας,
στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού
του πλήθους των εγγραφών, η αποζημίωση καθορίζεται
ανάλογα με το χρόνο επεξεργασίας αυτών, που θεω−
ρείται ο χρόνος αναζήτησης και εκτέλεσής των κατά
περίπτωση απαιτούμενων προγραμμάτων, όπως αυτός
εκτιμάται από την Επιτροπή.
ι) Εκατό (100) ευρώ, ανά αίτημα, εφόσον τα αιτούμενα
στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα ή για τη χορήγησή τους
απαιτείται χρόνος επεξεργασίας μέχρι μία (1) ώρα.
ιι) Εκατό (100) ευρώ, ανά ώρα χρόνου επεξεργασίας,
για κάθε άλλο αίτημα.
γ) Σε φορείς με διαρκές αίτημα η αποζημίωση κα−
ταβάλλεται κάθε μήνα με χρέωση δέκα λεπτών (0,10)
ευρώ ανά εγγραφή και ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα εκατό
(100) ευρώ.
Η καταβολή της αποζημίωσης αποτελεί προϋπόθεση
για την παραλαβή από τους ενδιαφερομένους των αι−
τούμενων στοιχείων.
3. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων χορήγη−
σης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ προς τρίτους, την εκτίμηση
της αποζημίωσης και τον καθορισμό του χρόνου που
απαιτείται για την επεξεργασία των αιτούμενων στοι−
χείων είναι η επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών με την υπ’ αριθμ.
1104458/10257/Α0006/21.10.1992 υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η ανωτέρω αποζημίωση θα εισπράττεται υπέρ του
Δημοσίου με την έκδοση από τις οικείες Δ.Ο.Υ διπλοτύ−
που είσπραξης και θα εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εσόδου 2332 «Έσοδα από την αποζημίωση χορήγησης
στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ σε τρίτους» του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/47987/0025
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 22213/0025/19.4.2006
(ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006) απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κί−
νησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επι−
χειρήσεις−εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω
του ποσού του €1.000.000,00, όπως τροποποιημένη
ισχύει».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ Β΄ 1432/
14.10.2005)κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄
579/9.5.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις − εκμεταλλεύσεις με κύκλο
εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/44411/0025/8.8.2006
(ΦΕΚ Β΄ 1320/14.9.2006) όμοια.
4. Την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 14/5.8.2008),
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 22213/0025/19.4.2006
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν
στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις − εκμεταλλεύσεις με
κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00,
όπως τροποποιημένη ισχύει.
5. Το γεγονός ότι η ενίσχυση αυτή είναι συμβατή με
την κοινή αγορά (άρθρο 87 Συνθ. Ε.Κ.), όσο και με την
εθνική νομοθεσία (άρθρο 1 του ν. 2322/1995), αφού πρό−
κειται για ενίσχυση επανόρθωσης ζημιών που προκλή−
θηκαν από το έκτακτο γεγονός της νόσου των πτηνών,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 22213/0025/19.4.2006
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις
πτηνοτροφικές επιχειρήσεις − εκμεταλλεύσεις με κύκλο
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εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00, όπως
τροποποιημένη ισχύει, και αντικαθιστούμε την πρώτη
προϋπόθεση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δη−
μοσίου ως εξής:
«Η διάρκεια εκάστου δανείου αυξάνεται από επτά σε
οκτώ έτη, εξοφλούμενου σε πέντε ετήσιες τοκοχρεο−
λυτικές δόσεις και με περίοδο χάριτος τριών ετών (από
δύο έτη), των τόκων κεφαλαιοποιούμενων στο τέλος
της περιόδου χάριτος».
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία
δεν μπορεί να υπολογιστεί. Σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, η δαπάνη θα
καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό GR13010002300
00000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 − Κεφάλαιον Ασφαλίσεως
Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελ−
ληνικού Δημοσίου».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ.
22213/0025/19.4.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, όπως τροποποιημένη ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 320135
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278470/26.2.2008 υπουργι−
κής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησι−
μοποίησης της ένδειξης, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος»,
ως περιγραφικού στοιχείου οίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ/τος 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄)
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς, όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985), κοινή
υπουργική απόφαση «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτρα−
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πέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 74/4.10.2007 εισήγηση της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να συμπεριληφθεί στην ποικιλιακή σύν−
θεση του λευκού Τοπικού Κορινθιακού οίνου η ποικιλία
«Μοσχοφίλερο», η οποία παρόλο που είχε γνωμοδοτηθεί
από την ΚΕΠΟ στη 74/4.10.2007 συνεδρίαση, εκ παρα−
δρομής δεν αναγράφηκε στην απόφαση.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 278470/26.2.2008 (Β΄391)
«Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης, Κορινθιακός Τοπικός Οίνος, ως περιγραφικού
στοιχείου οίνου» ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1Α Λευκοί ξηροί επιτραπέζιοι οίνοι,
προστίθεται και η λευκή ποικιλία Μοσχοφίλερο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 278470/26.2.2008
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 25022/5807
(5)
Μεταφορά (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.
β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 άρθ. 14 παρ. 5α.
γ) Το Φ.131.1/21111/Β2/17.8.2007 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας.
δ) Την από 20.9.2007 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου περί μεταφοράς μίας (1) οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.
Π. αποφασίζουμε τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής
θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις
του Ιδρύματός μας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών για
την προκήρυξη μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25392

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02018060909080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

