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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. A2−1095 (1)
 Καθορισμός του ύψους, διαδικασίας και τρόπου κατα−

βολής και είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος, 
από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊ−
κών αγορών πωλητές (επαγγελματίες− παραγωγούς) 
αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθή−
νας−Πειραιά 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις : 
α) του άρθρου 5 του ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες 

για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 202 Α΄), με τις οποίες αντι−
καταστάθηκε το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄)

β) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»(98 Α΄),

γ) του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου»(185 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 489/1987 «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών 
Αγορών» (226 Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 3190/2003 (249 Α΄), σχετικά με μετονομασία του Τα−
μείου Λαϊκών Αγορών σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών 
Αθηνάς− Πειραιά,

ε) του άρθρου 8α του ν. 2323/1995, που προστέθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 3190/2003 (249 Α΄), σχετικά με την 
ίδρυση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,

στ) του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας− Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (19 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 (85 Α΄) και 
ισχύει, 

ζ) του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων της» (51 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006, απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης 
Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (249 
Β΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 51/9.3.2006 (Α΄ 53), «Όροι και 
προϋποθέσεις  λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών».

4. Το υπ’ αριθμ. 10130/2006 έγγραφο του ΟΛΑΑΠ, με 
το οποίο απεστάλη, το αριθ. 20/2006 πρακτικό συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας − Πειραιά 

5. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο
 1. Καθορίζουμε το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλ−

λεται υπέρ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− 
Πειραιά, από τους αδειούχους πωλητές (επαγγελματί−
ες−παραγωγούς και εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων 
Συνεταιριστικών οργανώσεων) που προσέρχονται στις 
λαϊκές αγορές της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Αθήνας–Πειραιά, σε 4 ευρώ. 

Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών υποχρε−
ούνται στην καταβολή του ανωτέρω δικαιώματος για 
25 ημέρες μηνιαίως, ανεξάρτητα αν προσέρχονται σε 
αυτές.

 Από την υποχρέωση απαλλάσσονται οι επαγγελματί−
ες πωλητές, οι οποίοι χωρίς να ορίσουν αντικαταστάτη 
δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω ανικανό−
τητάς τους προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότε−
ρο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα.

2. Οι πωλητές (παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των 
πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών οργανώσεων ) που 
έχουν άδεια για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην 
καταβολή του ως άνω δικαιώματος μόνο για όσες ημέ−
ρες προσέρχονται σε αυτές.
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3. Οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες–παραγωγοί 
και οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων Συνεταιριστικών 
οργανώσεων) που καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο 
του κανονικού, από τον καθοριζόμενο κάθε φορά με 
αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά, θα καταβάλλουν αυ−
ξημένο ημερήσιο δικαίωμα ως εξής:

α) Οι χρησιμοποιούντες χώρο από 3 ως 41/2 μέτρα, 
μισό ακόμα δικαίωμα, δηλαδή 6 ευρώ.

β) Οι χρησιμοποιούντες χώρο από 41/2 ως 6 μέτρα, 
ένα ακόμα δικαίωμα, δηλαδή 8 ευρώ.

Στο ως άνω δικαίωμα περιλαμβάνεται το κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί χαρτόσημου (ν. 187/1943 – ν. 12/ 
1975) αναλογούν τέλος χαρτόσημου και ΟΓΑ 2,40%.

4. Στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 
δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού με 
την μορφή, «τέλη καθαριότητας», «τέλη κατάληψης πε−
ζοδρομίου».

Άρθρο 2ο
Ορίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο είσπραξης 

του ημερήσιου δικαιώματος, ωs εξής:
1. Τόπος είσπραξης: 
Η είσπραξη των παραπάνω αναφερόμενων δικαιω−

μάτων θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά.

2. Τρόπος είσπραξης :
α) Επαγγελματίες Πωλητές: 
Οι επαγγελματίες πωλητές θα καταβάλουν το υπέρ 

του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά ημε−
ρήσιο δικαίωμα, υποχρεωτικά κάθε μήνα, εφ’ άπαξ, με 
την κατάθεση του συνολικού μηνιαίου ποσού σε Τρα−
πεζικό λογαριασμό.

β) Πωλητές (παραγωγοί και πρωτοβάθμιες συνεται−
ριστικές οργανώσεις):

Οι πωλητές (παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των πρω−
τοβάθμιων Συνεταιριστικών οργανώσεων) κατά την χο−
ρήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας ή κατά 
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε λαϊκές αγορές 
διαφορετικές του τόπου κατοικίας ή διαμονής, θα κα−
ταβάλλουν το υπέρ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας –Πειραιά δικαίωμα για τόσες προσελεύσεις στις 
Λαϊκές Αγορές, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν. 

Ειδικά στην περίπτωση που επιλέγει ο παραγωγός 
για ορισμένες ημέρες της εβδομάδας τις λαϊκές αγορές 
αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας 
–Πειραιά το συνολικό ποσό που θα καταβάλει για κάθε 
μήνα ισούται :

Ημέρες της εβδομάδας που έχει επιλέξει λαϊκές 
αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγο−
ρών Αθήνας −Πειραιά Χ 4 εβδομάδες Χ ύψος ημερησίου 
δικαιώματος. 

Ο πωλητής (παραγωγός ή ο εκπρόσωπος του πρωτο−
βάθμιου συνεταιρισμού), κατά την χορήγηση ή ανανέ−
ωση της παραγωγικής άδειας ή κατά την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής σε λαϊκές αγορές διαφορετικές 
του τόπου κατοικίας ή διαμονής, εφοδιάζεται με δι−
πλότυπο απόδειξης είσπραξης και με ειδική κάρτα που 
ισχύει για ένα εξάμηνο από την έκδοσή της , στην οποία 
θα αναφέρονται τα έξης:

− Τα στοιχεία του πωλητή (επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατρός ή συζύγου).

− Η Λαϊκή Αγορά που είναι τοποθετημένος
− Ο αριθμός της διπλότυπου αποδείξεως

− Το χρηματικό ποσό και ο αριθμός προσελεύσεων 
που αντιστοιχούν σε αυτό.

 Η παραπάνω κάρτα θα είναι ειδικά γραμμογραφημένη 
σε αριθμημένα τετραγωνίδια. Κάθε αριθμημένο τετρα−
γωνίδιο αντιστοιχεί σε μία προσέλευση του αδειούχου 
και σε ένα ημερήσιο δικαίωμα υπέρ του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά.

 Ο αρμόδιος Επόπτης−Υπάλληλος του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά, ακυρώνει ένα αριθ−
μημένο τετραγωνίδιο για κάθε ημερήσια προσέλευση 
(παρουσία) του αδειούχου πωλητή στη λαϊκή αγορά, με 
την αναγραφή στο ακυρωθέν τετραγωνίδιο της ημερο−
μηνίας και την υπογραφή του.

 Πωλητής (παραγωγός ή ο εκπρόσωπος του πρωτο−
βάθμιου συνεταιρισμού), που θα εξαντλήσει τις προσε−
λεύσεις ή απωλέσει ή καταστρέψει την κάρτα, υποχρε−
ούται να την αντικαταστήσει με την προμήθεια νέας 
κάρτας, καταβάλλοντας, για το υπόλοιπο χρονικό διά−
στημα ισχύος της άδειάς του, την αναλογούσα αξία.

Άρθρο 3ο
− Από την έναρξη ισχύος της παρούσης οι υπ’ αριθμ. 

Α2−9800/26.11.1986 (905 Β΄) και Α2−1220/8.7.2004 (1124 Β΄), 
αποφάσεις καταργούνται.

− Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
     Αριθμ. 259733 (2)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Οργανισμό Πιστοποί−

ησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π.) −Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις».

 β) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) « Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα». 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 απόφαση 
του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1284 Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/32/138/5.02.2007 εγκρι−
τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. 9658/6.12.2006 Γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του ΟΠΕΓΕΠ, βάσει της οποίας βεβαι−
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ώνεται ότι, πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης 
έργου και δεν υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης 
εργασίας. 

5. Το υπ’ αριθμ. 10343/19.12.2006 έγγραφο του εν λόγω 
νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ−
γου από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης 
Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με εκατό (100) άτομα 
(εξωτερικούς συνεργάτες), κατ’ ανώτατο όριο μηνιαί−
ως, διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες, με τις παρακάτω 
ειδικότητες:

−Υπεύθυνος συντονιστής
−Διευθυντές σύνταξης
−Αρχισυντάκτες
−Τηλεπαρουσιαστές
−Διευθυντές παραγωγής
−Χειριστές γεννήτριας χαρακτήρων
−Βοηθοί παραγωγής
−Δημοσιογράφοι
−Σκηνοθέτες
−Βοηθοί σκηνοθέτες
−Γραφίστες ηλεκτρονικών μέσων
−Εικονολήπτες
−Βοηθοί εικονολήπτες
−Ηλεκτρολόγοι – φωτιστές
−Μακινίστες
−Χειριστές steadcam
−Ηχολήπτες
−Μοντέρ
−Εκφωνητές κειμένων
−Μουσικοί επιμελητές
−Φωτογράφοι
−Επιστημονικοί σύμβουλοι
−Μεταφραστές – μεταγλωττιστές
−Επιμελητές ύλης
−Creative directors (γραφίστες – υπεύθυνος κασέ)
−Τεχνικοί μίξης εικόνας

−Συντονιστές σκηνής
−Διευθυντές φωτισμού
−Φροντιστές
2) Το έργο που θα εκτελέσουν συνίσταται στην πα−

ραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, ποι−
κίλου οπτικοακουστικού υλικού (spots, βιντεοκασέτες 
κτλ), καθώς και έντυπου ενημερωτικού περιοδικού για 
την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των κα−
ταναλωτών της χώρας σε θέματα αγροτικής πολιτικής, 
τεχνογνωσίας, φυτοπροστασίας, προώθησης και προ−
βολής γεωργικών προϊόντων, καθώς και πολιτιστικής 
φύσεως σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3) Το όλο έργο θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 
του ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το 
έργο δεν πρέπει να ανάγεται στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η 
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται όλη η χώρα 
ή και το εξωτερικό. Η επεξεργασία του πρωτογενούς 
οπτικοακουστικού υλικού θα γίνεται στις εγκαταστά−
σεις των Ρ/Τ παραγωγών (studios) του Υπουργείου στη 
Λυκόβρυση Αττικής.

5) Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την 
ανωτέρω σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται 
στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ 
περίπου και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
ΟΠΕΓΕΠ. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02002482602070004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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