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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5365
 Τροποποίηση υπουργικής απόφασης Καθορισμού Λε−

πτομερειών Εφαρμογής της κοινής υπουργικής από−
φασης 705/08 για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την 
Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις 
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση 
των συνολικών τους επιδόσεων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−

σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οι−
κονομικών ενισχύσεων εις τη γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 199), με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση 
της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και 
τις διατάξεις του ν. 2945 (ΦΕΚ 223/Α/01) «περί εθνικού 
συστήματος προστασίας της αγροτικής δραστηριότη−
τας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργού Γεωργίας».

2. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 992/1979 
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).

3. Το άρθρο 37 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 του 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

4. 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).

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Την υπ΄ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής 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 ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

7. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

8. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, 
όπως τροποποιούμενο ισχύει κάθε φορά.

9. Την Υ.Α. 8932/22−9−2008 με την οποία θεσπίστηκε 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.

10. Την ΚΥΑ 17442/21−11−2008, (ΦΕΚ 2496/Β/2008) για 
την εκτέλεση της οποίας απαιτείται ο καθορισμός λε−
πτομερειών εφαρμογής (ΚΥΑ 705/2008) και ειδικότερα 
το άρθρο 23 αυτής. 

11. Tην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του N. 1474/1984 
(ΦΕΚ 128/Α).

12. Την ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250/Β/2009) περί Κα−
θορισμού Λεπτομερειών Εφαρμογής της ΚΥΑ 705/2008 
για το Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των 
Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλ−
λεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους 
επιδόσεων. 

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, την περίοδο 2007−2013, έχει 
ήδη αναληφθεί νομική δέσμευση ύψους 100.000.000 € 
μέσω της ΚΥΑ 705/2008. Η δέσμευση αυτή βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250Β/
24−6−2009) ως εξής:

1. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Το μέγεθος της εκμετάλλευσης θα πρέπει είναι 
τουλάχιστον ίσο με 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, 
όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμε−
τάλλευσης». 

2. Στο άρθρο 3, στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο: 
«Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν πρόβατα» αντικα−
θίσταται από το εξής εδάφιο: «Για τις εκμεταλλεύσεις 
που κατέχουν τουλάχιστον 75 πρόβατα».

3. Στο άρθρο 5, στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο: 
«Αμελκτική μηχανή σε χώρο με δάπεδο που είναι εύκολο 
να καθαριστεί» αντικαθίσταται από το εξής εδάφιο: «Οι 
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δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης αμελ−
κτικής μηχανή σε χώρο με δάπεδο που είναι εύκολο 
να καθαριστεί».

4. Στο άρθρο 6, στην παράγραφο 2.6, το δεύτερο 
εδάφιο: «Σε καταφατική απάντηση, τα ανωτέρω στοι−
χεία συμπληρώνονται αναλυτικά για τον κάθε σύζυγο» 
αντικαθίσταται από το εξής εδάφιο: «Σε καταφατική 
απάντηση, τα ανωτέρω στοιχεία των παραγράφων 3 και 
4, συμπληρώνονται αναλυτικά για τον κάθε σύζυγο».

5. Στο άρθρο 17, 
5.1. Η υποπαράγραφος Β.2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη του αιτήματος πλη−
ρωμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 
Γ’ του παρόντος άρθρου.»

5.2. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.5, προστίθεται 
το εξής εδάφιο: «Στην περίπτωση συζύγων οι αδειοδο−
τήσεις γίνονται αποδεκτές αν έχουν εκδοθεί σε οποιο−
δήποτε από τα δύο ονόματα.»

5.3. Η υποπαράγραφος Β.6 διαγράφεται.
5.4. Στην αρχή της παραγράφου Γ’, το κείμενο: «Με 

σκοπό την ορθή σύνταξη του αιτήματος πληρωμής και 
την διασφάλιση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμέ−
νου, το αίτημα πληρωμής θα συντάσσεται υποχρεωτικά 
από γεωπόνο. Ο γεωπόνος, συντάκτης του αιτήματος 
πληρωμής είναι υπεύθυνος για:» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με σκοπό την ορθή σύνταξη του αιτήματος πληρω−
μής και τη διασφάλιση της υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, το αίτημα πληρωμής θα συντάσσεται 
υποχρεωτικά από γεωπόνο ή κτηνίατρο ή τεχνολόγο 
γεωπονίας. Ο συντάκτης του αιτήματος πληρωμής είναι 
υπεύθυνος για:»

5.5. Στην παράγραφο Γ, το κείμενο: 
«Για όλα τα ανωτέρω, ο γεωπόνος, συντάκτης του 

αιτήματος πληρωμής, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία δηλώνει τα εξής:» που βρίσκεται αμέσως μετά 
από την υποπαράγραφο 2.4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για όλα τα ανωτέρω ο συντάκτης του αιτήματος πλη−
ρωμής υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει 
τα εξής:»

5.6. Στο τέλος της παραγράφου Γ, διαγράφεται το κεί−
μενο: «Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Γεωπόνος, συ−
ντάκτης του αιτήματος πληρωμής, εκδίδει υποχρεωτικά 
απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αποδεικτι−
κό πληρωμής. Τα συγκεκριμένα παραστατικά προσκομί−
ζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή 
του φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
Β.6 του παρόντος άρθρου. Το ύψος της αμοιβής καθορί−
ζεται με ΥΑ κατόπιν πρότασης του ΓΕΩΤΕΕ.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 7 της ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250/Β/24−6−
2009) αντικαθίσταται ως εξής: 

«  Άρθρο 7 – Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης
Για την εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 705/08, 

ορίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή της 
αίτησης ενίσχυσης:

1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
και προκειμένου να θεωρούνται έγκυρες και να εντα−
χθούν στη δράση θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέσω 
του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής.

2. Η οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης μπορεί 
να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο 
διαδίκτυο.  

3. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της 
δυνατότητας υποβολής και  οριστικοποίησης αιτήσεων 
ορίζεται κάθε φορά στην Υπουργική απόφαση Πρόσκλη−
σης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης του άρθρου 9 της 
ΚΥΑ 705/08.  Η ημερομηνία οριστικοποίησης θεωρείται 
και ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
στο μέτρο.  

4. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αριθ−
μό πρωτοκόλλου ο οποίος αποδίδεται αυτόματα τη 
στιγμή της οριστικοποίησης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου 
δηλώνει την χρονική προτεραιότητα της αίτησης έναντι 
εκείνων που θα υποβληθούν μεταγενέστερα. Ταυτό−
χρονα το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αφαιρεί τη 
δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στο αίτημα από το 
σύνολο της δημόσιας δαπάνης που έχει κατανεμηθεί 
για τη δράση στην οικεία Περιφέρεια.

5. Για να θεωρηθεί έγκυρη η οριστικοποιημένη ηλε−
κτρονική αίτηση θα πρέπει να: 

5.1. Εκτυπωθεί, υπογραφεί από τον υποψήφιο και θε−
ωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία.

5.2. Αποσταλεί εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από 
την οριστικοποίησή της, με συστημένη αλληλογραφία 
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστι−
κότητα. Αν ανάμεσα στην ημερομηνία οριστικοποίησης 
και στην ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας της 
ανωτέρω συστημένης επιστολής μεσολαβεί διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα ημερολογιακών ημερών τότε η 
αποστολή θεωρείται άκυρη και η ηλεκτρονική αίτηση 
διαγράφεται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος 
διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση αμέσως 
μετά την ακύρωση της προηγούμενης. 

6. Με ευθύνη του υποψηφίου θα πρέπει στην ανωτέρω 
αποστολή να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

6.1. Απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας του υποψηφίου. Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, απλή φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνο−
μικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου και απλή φω−
τοτυπία του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας. 

6.2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο 
για φυσικά πρόσωπα).

6.3. Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 
φορολογικής δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο 
οποίο φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του υποψηφίου 
φυσικού ή νομικού προσώπου. 

6.4. Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι φυσικό 
πρόσωπο και έγγαμος, απαιτείται η προσκόμιση απλής 
φωτοτυπίας εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής 
δήλωσης ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο να 
φαίνεται το όνομα και το ΑΦΜ του / της συζύγου.

Στην περίπτωση παράλειψης κάποιου από τα συγκε−
κριμένα δικαιολογητικά, η Υπηρεσία τα αναζητεί από 
τον υποψήφιο. Η αναζήτηση γίνεται εγγράφως.  Αν μετά 
την παρέλευση δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου της ανωτέρω έγ−
γραφης αναζήτησης τα δικαιολογητικά αυτά δεν έχουν 
προσκομισθεί στην Υπηρεσία, η αίτηση ακυρώνεται και 
διαγράφεται από το ηλεκτρονικό σύστημα. 

7. Οι ανωτέρω διαδικασίες υποβολής είναι δυνατόν 
να επαναπροσδιορίζονται με την Υπουργική απόφαση 
Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στο πρό−
γραμμα.
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8. Κάθε αίτηση ενίσχυσης επέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης. 

9. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κάθε 
υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι μία (1) αί−
τηση ενίσχυσης στα πλαίσια της ΚΥΑ 705/08. 

10. Στα πλαίσια της ΚΥΑ 705/08, κάθε δυνητικός ωφε−
λούμενος ενίσχυσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αί−
τησης για ενίσχυση εφόσον η αρχική αίτησή του έχει 
απορριφθεί και ταυτόχρονα:

10.1. Δεν εκκρεμεί εξέταση τυχόν προσφυγής του.
10.2. Έχουν αρθεί οι λόγοι (αιτίες) απόρριψης.
10.3. Υπάρχει προκήρυξη για την οικεία Περιφέρεια 

σε ισχύ.
11. Με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής θα σταματά η 

δυνατότητα οριστικοποίησης αιτήσεων στην περίπτω−
ση υπέρβασης του 100% της εκάστοτε περιφερειακής 
κατανομής.  

12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων η διαπεριφερειακή κατανομή των πιστώ−
σεων αυτών είναι δυνατόν να τροποποιείται.»

Άρθρο 3

1. Αντικαθιστούμε στο Φάκελο Φυσικού Προσώπου 
της ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250/Β/24−6−2009) τα φύλλα 
«Πορεία Φακέλου Υποψηφιότητας», «Αίτηση – Στοιχεία 
Υποψηφίου Επενδυτή» και «Υπεύθυνη Δήλωση Επενδυτή» 
με τα αντίστοιχα συνημμένα φύλλα στο παράρτημα 
της παρούσας. 

2. Αντικαθιστούμε στο Φάκελο Νομικού Προσώπου 
της ΥΑ 7931/10−6−2009 (ΦΕΚ 1250Β/24−6−2009) τα φύλλα 
«Πορεία Φακέλου Υποψηφιότητας», «Αίτηση – Στοιχεία 
Υποψηφίου Επενδυτή» και «Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου 
Εκπροσώπου» με τα αντίστοιχα συνημμένα φύλλα στο 
παράρτημα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 

-

Παράρτημα

στην ΥΑ 5365/2−7−2010

σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής 
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14846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14847



14848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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

. . .

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.Μ.Η. 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02010631307100016*
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