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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγρα−

φής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστι−
κών διαμεσολαβητών και εγγραφής των παρα−
γωγών οπτικοακουστικών έργων στα μητρώα των 
οικείων Επιμελητηρίων, αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας. .............................................. 1

Κάλυψη δαπάνης αποθεματοποίησης προς στον Ορ−
γανισμό Παρέμβασης της Ουγγαρίας στα πλαίσια 
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έτους 2011. ............................................................................................ 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/32230 (1)
  Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και 

ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολα−
βητών και εγγραφής των παραγωγών οπτικοακου−
στικών έργων στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρί−
ων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές 
διατάξεις».

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

6. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήμα−
τος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 44).

7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 7, την παράγραφο 6 
του άρθρου 10, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 
και τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 17 του ν. 1569/85 
«Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων 
ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 183).

8. Τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 2328/95 
«Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της το−
πικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτι−
κής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).

9. Τις παραγράφους 1, 4 και 7 του άρθρου 4 του π.δ/τος 
190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστικής διαμεσολάβηση 
(L 9/15.1.2003) (ΦΕΚ Α΄ 196).

10. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) και ιδίως τα άρθρα 2 
και 3 αυτού.

11. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου 
της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 75)».

13. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−2013 ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά (ΦΕΚ 1653 Β΄).

15. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη και την επιχείρηση.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη 
πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του 
ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικου−
ρική δικαστική συμπαράσταση και του εγγράφου που 
αποδεικνύει την σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής 

44013



44014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

αστικής ευθύνης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογη−
τικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και ανανέω−
σης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα 
μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται 
με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86:

Ο τύπος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και τo περιεχόμενο της καθορί−
ζεται ως εξής:

«....ότι α) δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, β) δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερι−
κή, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
και γ) έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής 
ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, 4 και 7 του 
π.δ. 190/2006».

Άρθρο 2

Καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώ−
χευσης και του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφε−
ρομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά 
στη διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακου−
στικών έργων, στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και 
αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86:

Ο τύπος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1−10−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1276) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και το περιεχόμενο της καθορί−
ζεται ως εξής:

«....ότι α) δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, β) δεν έχω τεθεί σε ολική ή μερική, 
στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση».

Άρθρο 3

Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δη−
λώσεις προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών των 
άρθρων 1 και 2 υποχρεούνται να διενεργούν δειγματο−
ληπτικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 
του άρθρου 10 του ν. 3230/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 1677/145419 (2)
    Κάλυψη δαπάνης αποθεματοποίησης προς στον Οργα−

νισμό Παρέμβασης της Ουγγαρίας στα πλαίσια του 
προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων έτους 2011. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 παρ. 3, του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της 

Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

2. Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, και 3 του ν. 1338/83 
Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως 
η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρά−
γραφος 1 του ν. 1440/84 Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ Α΄ 70) και του 
άρθρου 65 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101).

3. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1ο του υπ’ αριθμ. 63/2005 
π.δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α΄ 
200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ−
θρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), με το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223), με το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 135) και με το άρθρο 19, παρ. 4 του ν. 3170/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 191).

5. Του άρθρου 1 παρ. 4, του ν. 2469/1997, «Περιορισμός 
κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38).

6. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
7. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), «Νέας Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3 Κεφάλαιο Β.

8. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες (ΦΕΚ Α΄ 194).

9. Του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογής της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

10. Του π.δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(ΦΕΚ Α΄ 150).

11. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213).

12. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

13. Του π.δ. 85/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012) «περί 
ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων μεταφοράς και 
κατάργηση υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 
περί ίδρυσης Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Το π.δ. 86/21.06.2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.06.2012) «περί 
διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

15. Του π.δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Της υπ’ αριθμ. 16065/16−3−2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των 
προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρικών και λευκα−
σμένου μακρύσπερμου ρυζιού, σε απόρους της χώρας, 
βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2011» (ΦΕΚ Β΄ 402).

17. Της υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1608) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 
εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου του έργου της 
αγοραστικής Παρέμβασης και ορισμός αυτού ως αρμο−
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δίου για την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 301854/16−09−2005 
(ΦΕΚ Β΄ 1332).

18. Της υπ’ αριθμ. Υ44/5−07−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακό−
πουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094).

19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

Β. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.):
1. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής ορ−

γάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων 
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 807/2010 της Επιτροπής «περί λεπτομερών κανό−
νων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα 
αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» 
όπως τροποποιήθηκε ισχύει.

3. 945/2010, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανο−
μής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν 
στο οικονομικό έτος 2011 για τη χορήγηση τροφίμων 
από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από 
ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους 235.422,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΕΦ 29−110, ΚΑΕ 9931).

Δ. Την υπ’ αριθμ. 45468/11−04−2013 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ε. Την υπ’ αριθμ. 15791/78392/21−08−2013 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
ολική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7075/32310/14−03−2013 

(ΑΔA: BE26B−Y1K) απόφασης ανάληψης πίστωσης ύψους 
235.422,00 €. (ΑΔΑ: ΒΛΩΔΒ−Τ6Κ).

ΣΤ. Την υπ’ αριθμ. 285/116124/27−09−2013 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δέ−
σμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 9931 του ΕΦ 29−110, οικονο−
μικού έτους 2013, ύψους 235.422,00 € (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ−ΠΕ2), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Κάλυψη Δαπάνης

Η δαπάνη που προκύπτει ως ανειλημμένη υποχρέωση 
της χώρας μας προς τον Οργανισμό Παρέμβασης της 
Ουγγαρίας από την εφαρμογή των έργων της δωρε−
άν διανομής ζυμαρικών και ρυζιού στους άπορους της 
χώρας, έτους 2011, κατά τις διατάξεις της παρούσας 
ανέρχεται σε 235.422,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα κα−
λυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.29−110 Κ.Α.Ε. 9931).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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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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