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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 393/33759 
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 412013/2000 

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την χρή−
ση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή 
άνω των 5 μηνών» για το βόειο−μοσχαρίσιο κρέας».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 33 του Ν.  2538/1997 (Α΄ 242) «Τροπο−

ποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και 
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών 
οργανώσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

β) Tου άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Άνθρακος και Χάλυβος» 
και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α΄70) και 
του άρθρου 65 του Ν. 1892/90(Α΄101).

γ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

δ) Tου άρθρου 62 παρ. 2 του Ν.  4235/11−2−2014 (Α΄32) 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το−
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Tης υπ’ αριθμ. 412013/2000 Κοινής Υπουργικής Από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 1594, 29.12.2000), περί συμπληρωματι−
κών μέτρων σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που 
αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

3. Tης υπ’ αριθμ. 647/27509/4−3−2013 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης περί διαδικτυακής σύνδεσης επιχειρήσεων – 
«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» (Β΄ 539).

4. Tου ΠΔ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

5. Της αριθμ. Υ103/02−03−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του 
Δημητρίου (309 Β΄).

6. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) Καν (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−

λίου και του Συμβουλίου της 17/7/2000 (L 204/2000) «για 
την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής 
των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος 
και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και 
για την κατάργηση του καν. 820/97 του Συμβουλίου» και 
ιδίως τον τίτλο ΙΙ «Επισήμανση του βοείου κρέατος και 
των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας».

β) Καν (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 
25/8/2000 (L 216/2000) για τη θέσπιση λεπτομερειών 
εφαρμογής του καν. αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επι−
σήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με 
βάση το βόειο κρέας.

γ) Καν (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 29/4/2004 (L 165/2004) για 
τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και 
προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση 
των ζώων.

δ) Καν (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2011 (L 304/2011) 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργη−
ση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

6029



6030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σχετικά με την χρήση της προαιρετικής ένδει−
ξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών» για το βόειο−
μοσχαρίσιο κρέας.

Άρθρο 2
Προαιρετική ένδειξη

«Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών»

1. Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις παραγωγών, σύμ−
φωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 412013/2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης, μπορούν να κάνουν χρήση της 
προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 
μηνών».

2. Η εν λόγω προαιρετική ένδειξη μπορεί να χρησι−
μοποιηθεί στο βόειο και μοσχαρίσιο κρέας το οποίο 
προέρχεται από βοοειδή τα οποία γεννήθηκαν εκτός 
Ελλάδας, όμως έχουν εκτραφεί σε ελληνικό έδαφος για 
διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών και σφάζονται στην Ελ−
λάδα. Ειδικότερα για το μοσχαρίσιο κρέας, τα βοοειδή 
πρέπει να εισάγονται σε ηλικία μικρότερη/ίση των 7 
μηνών και για το βόειο κρέας σε ηλικία έως 14 μηνών. 
Ο χρόνος εκτροφής πιστοποιείται από το διαβατήριο 
που συνοδεύει το ζώο ή από το Ολοκληρωμένο Πληρο−
φοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής.

3. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που κάνουν χρή−
ση της εν λόγω ένδειξης πρέπει να τηρούν την ισχύουσα 
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, για την καλή διαβίω−
ση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
υγειονομική παρακολούθηση κ.λπ., που ισχύει για τις 
εκτροφές των βοοειδών. 

Όταν διαπιστωθεί από αρμόδιους φορείς παράβαση 
της ισχύουσας νομοθεσίας ενημερώνεται σχετικά η 
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστη−
μάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ) και η 
εκμετάλλευση διαγράφεται με απόφαση του Προϊστα−
μένου της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής 
και Κτηνιατρικής από το αρχείο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 της παρούσας και για πρώτη φορά αποκλείεται 
για ένα χρόνο από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω 
ένδειξης. Σε περίπτωση επανάληψης διαγράφεται για 
τρία ή και περισσότερα χρόνια από το εν λόγω αρχείο.

Άρθρο 3
Δήλωση χρήσης

1. Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις εμπορίας βοείου 
κρέατος που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στις ετικέτες 
σήμανσης, επιπλέον των υποχρεωτικών, την προαιρετική 
ένδειξη «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών», ενημε−
ρώνουν εγγράφως τη ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ αποστέλλοντας 
συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 1 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις 
εμπορίας βοείου κρέατος που χρησιμοποιούν την έν−
δειξη «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών» οφείλουν 
να αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων αυτών 
που δηλώνουν με τα εξής στοιχεία: διαβατήριο ζώου, 
κωδικός ενωτίου, ημερομηνία εισαγωγής στην εκμε−
τάλλευση, χώρα προέλευσης, ηλικία κατά την σφαγή, 
κωδικός του σφαγείου που έγινε η σφαγή, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που θα ζητηθεί από την 
αρμόδια αρχή ελέγχου. 

2. Η εν λόγω δήλωση αποστέλλεται μία φορά (καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους) και μόνο σε περίπτωση 
αλλαγής των στοιχείων υποχρεούνται ο ενδιαφερόμε−
νος να κοινοποιήσει άμεσα τις αλλαγές. Σε περίπτωση 
που ο επιχειρηματίας ή οι οργανώσεις δεν επιθυμούν 
να κάνουν χρήση της ανωτέρω προαιρετικής ένδειξης 
ενημερώνουν άμεσα, εγγράφως την ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ 
προκειμένου να επικαιροποιήσει το αρχείο της. 

3. Η ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ με βάση τα στοιχεία που συγκε−
ντρώνει από τις δηλώσεις χρήσης δημιουργεί αρχείο το 
οποίο αναρτά στο ιστότοπο του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(εφεξής ΥΠΑΠΕ). Μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι περιλαμβά−
νονται στον εν λόγω αρχείο μπορούν να χρησιμοποιούν 
την προαιρετική ένδειξη «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 
μηνών», σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται για ένα 
χρόνο από το δικαίωμα χρήσης της εν λόγω ένδειξης, 
ενώ σε περίπτωση επανάληψης εφαρμόζονται οι κυρώ−
σεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ 412013/2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης και της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου

1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να κάνει χρήση την 
προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 
μηνών» μετά την αποστολή στην ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ της 
δήλωσης του άρθρου 3 της παρούσας, δηλώνει στην 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής 
ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (εφεξής 
ΠΕ) που έχει έδρα η εκμετάλλευση του, τα βοοειδή 
της εκμετάλλευσης του (κωδικοί ζώων) για τα οποία 
θα κάνει χρήση της προαιρετικής ένδειξης, καταθέτο−
ντας συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 2 της παρούσας και 
προσκομίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν την ορθότητα της δήλωσης του. Αντί της 
δήλωσης αυτής, μπορεί να κατατεθεί το μητρώο της 
εκμετάλλευσης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα της Κτηνιατρικής, όπου θα σημειώνονται τα 
βοοειδή για τα οποία θα γίνει χρήση της εν λόγω προ−
αιρετικής ένδειξης.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 412013/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει, οι ΔΑΟΚ αναλαμβάνουν τον έλεγχο της 
προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 
μηνών». Οι έλεγχοι είναι διοικητικοί διασταυρωτικοί και 
επιτόπιοι που διενεργούνται στην κτηνοτροφική εκμε−
τάλλευση του ενδιαφερόμενου και στο σφαγείο όπου 
σφραγίζονται οι ετικέτες με την εν λόγω προαιρετική 
ένδειξη.

3. Οι ΔΑΟΚ διενεργούν: 
α) διοικητικό διασταυρωτικό έλεγχο βάσει των στοι−

χείων που δηλώνει και προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος 
σύμφωνα με το σημείο 1 της παρούσας ώστε να ελέγ−
ξουν την ορθότητα της δήλωσης του. 

β) Επιτόπιο έλεγχο με διμελή κλιμάκια ελέγχου, απο−
τελούμενα από έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας 
και έναν κτηνίατρο των ΔΑΟΚ που συστήνονται με από−
φαση Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας 
ΔΑΟΚ. Αντίγραφο την εν λόγω απόφασης αποστέλλεται 
στην ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ. 

4. Τα κλιμάκια ελέγχου των ΠΕ διενεργούν έλεγχο 
στην έδρα της εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Η 
διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων στην έδρα της εκμε−
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τάλλευσης γίνεται χωρίς προειδοποίηση βάσει ανάλυσης 
κινδύνου. Στο τέλος του επιτόπιου ελέγχου συμπληρώνεται 
πρακτικό ελέγχου (Υπόδειγμα 3 της παρούσας) το οποίο 
υπογράφει και ο ελεγχόμενος με την δυνατότητα γραπτής 
διατύπωσης επί του πρακτικού τυχόν επιφυλάξεων και 
αντιρρήσεων του.

5. Μετά την παρέλευση του 5μήνου η ΔΑΟΚ της οικείας 
ΠΕ της έδρα της εκμετάλλευσης του ενδιαφερόμενου χο−
ρηγεί βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο για τα ζώα (αριθμούς 
ενωτίων) τα σφάγια των οποίων μπορεί να φέρουν την 
προαιρετική ένδειξη. Η ανωτέρω βεβαίωση αποστέλλεται 
άμεσα από τις ΔΑΟΚ στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ για την δημι−
ουργία τράπεζας πληροφοριών. 

6. Πριν την ημερομηνία σφαγής, ο ενδιαφερόμενος ειδο−
ποιεί την ΔΑΟΚ της έδρας της εκμετάλλευσης του αναφέ−
ροντας το σφαγείο που θα λάβει χώρα η σφαγή των ζώων. 
Στην περίπτωση που η σφαγή γίνει στην περιοχή αρμοδι−
ότητάς της, ελέγχει, υπογράφει και σφραγίζει την ετικέτα 
η οποία φέρει την εν λόγω προαιρετική ένδειξη που έχει 
δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ, όταν η σφαγή των ζώων 
γίνει σε σφαγείο που βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας 
άλλης ΔΑΟΚ από την έδρα της εκμετάλλευσης, η ΔΑΟΚ 
της έδρας της εκμετάλλευσης εκδίδει σχετική βεβαίωση 
και ενημερώνει άμεσα την ΔΑΟΚ της έδρας του σφαγείου 
προκειμένου αυτή να προβεί σε έλεγχο και σφράγιση των 
ετικετών στο σφαγείο και τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ. 

7. Ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγ−
χους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των σημείων 5 και 
6 του παρόντος άρθρου και τα στοιχεία από την κατα−
χώρηση των σφαγείων στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ». Επίσης, 
ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ διεξάγει σχετικούς ελέγχους για την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις τις υπ’ αριθμ. 412/8932/23−1−2012 κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων 

στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αποκλειστικά και μόνο για τα βοοειδή που θα γίνει χρήση 
της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 
μηνών», η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του βιβλίου 
σφαγών από τα σφαγεία βάσει των διατάξεων της υπ’ 
αριθμ. 647/27509/4−3−2013 κοινής υπουργικής απόφασης 
περί διαδικτυακής σύνδεσης επιχειρήσεων –«ΕΛΓΟ ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ» (Β΄ 539) πρέπει να γίνεται μέσα σε 24 ώρες από 
την ημερομηνία σφαγής των βοοειδών, προκειμένου να 
διενεργούνται άμεσα διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Άρθρο 6
Μέτρα επιβολής μη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση διαπίστωσης των αρμόδιων εκλεκτικών 
αρχών μη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της πα−
ρούσας εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα μέτρα επιβολής 
του άρθρου 54, του κεφαλαίου Ι, Τίτλου VII, του Καν (ΕΚ) 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου και οι κυρώσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ 412013/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 7
Ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 412013/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης, μέχρι το τέλος Ιανουαρί−
ου του επόμενου έτους, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου 
αποστέλλουν στην ΔΔΖΓΠ και ΣΕΖ έκθεση εφαρμογής της 
προαιρετικής επισήμανσης βάσει των στοιχείων που διαθέ−
τουν από τους διενεργηθέντες προβλεπόμενους ελέγχους 
κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Στην εν λόγω 
έκθεση περιλαμβάνονται:

• Ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν και ο τρό−
πος επιλογής των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

• Ο αριθμός και οι κατηγορίες των παραβάσεων που 
διαπιστώθηκαν.

• Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν. 
• Ο συνολικός αριθμός των ζώων άνω των 12 μηνών και 

κάτω των 12 μηνών που έκαναν χρήση της προαιρετικής 
ένδειξης.

• Συμπεράσματα και τυχόν προτάσεις βελτίωσης.

Άρθρο 8
Αναγραφή της προαιρετικής ένδειξης

Η προαιρετική ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 
μηνών» αναγράφεται στις επιπλέον ενδείξεις της ετικέτας 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 4α, 4β, 4γ της παρούσας 
με την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο μέγεθος και χρώμα 
χαρακτήρων που αναγράφεται και η χώρα γέννησης του 
ζώου. Στο σημείο λιανικής πώλησης ή σε περίπτωση των 
συσκευασμένων κρεάτων επί της συσκευασίας εμφανίζεται 
μαζί με τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές ενδείξεις. Σε ότι 
αφορά τις ενδείξεις των ζυγιστικών μηχανών, η εν λόγω 
προαιρετική ένδειξη αναφέρεται σε συνδυασμό με την 
προέλευση− καταγραφή του κρέατος. 

Άρθρο 9
Υποδείγματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας τα Υποδείγματα 1, 2, 3, 4α, 4β, 4γ.
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Άρθρο 10
Ισχύς

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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