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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1317

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031
Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9, 12, 13 και 17 του Ν. 3979/2011 «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
2. Το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας».
3. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/767/
ΕΚ (16.10.2009) “σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που δι−
ευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα
μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» βάσει της
οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσω−
τερική αγορά”, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
2010/425/ΕΚ (28.7.2010).
4. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/130/
ΕΕ (25.2.2011) «περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων
για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία
έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές,
σύμφωνα με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπη−
ρεσίες στην εσωτερική αγορά».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98/2005).
6. Το Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/1988/τ. Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης … ».
8. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) Διορισμός
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την υπ’ αριθ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2741/Β/25−11−
2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
10. Την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 απόφαση «Κύρωση
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:
1. Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο κάθε ηλεκτρονικό
έγγραφο με την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011
που εκδίδεται από δημόσια υπηρεσία ή φορέα από το
οποίο προκύπτει με μηχαναγνώσιμο τρόπο η εκδούσα
αρχή, η ημερομηνία έκδοσης και είναι δυνατή η ανί−
χνευση οποιασδήποτε αλλοίωσης του ηλεκτρονικού
εγγράφου μετά την έκδοση ή υπογραφή του.
2. Μεταδεδομένα ηλεκτρονικών εγγράφων: Σύνολα
πληροφορίας που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τα
ηλεκτρονικά έγγραφα και επιτρέπουν την ανεύρεση,
κατανόηση και επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους από
ανθρώπους ή συστήματα.
3. Μορφότυπος ηλεκτρονικών εγγράφων συνδυασμός
προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών που συνθέτουν
τη μορφή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.
4. Ωφέλιμο φορτίο ηλεκτρονικού δημόσιου εγγρά−
φου: Αποτελεί το μέρος του ηλεκτρονικού εγγράφου
που περιλαμβάνει όλη την επιχειρησιακή πληροφορία
ενός εγγράφου και ακολουθεί είτε κάποιο διεθνές ή
διαδεδομένο πρότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου είτε
προκύπτει από την ψηφιοποίηση ενός εγγράφου που
ήταν σε έντυπη μορφή.
5. Ηλεκτρονική Θυρίδα: Ηλεκτρονικός χώρος στον
οποίο τηρούνται με ασφάλεια ηλεκτρονικά έγγραφα
μεταξύ των οποίων και αυτά που προκύπτουν από τις
συναλλαγές του κατόχου της (πολίτη ή επιχείρησης) με
τη διοίκηση. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα της
θυρίδας δίνεται κατόπιν εξουσιοδότησης που χορηγεί ο
κάτοχός της. Η ηλεκτρονική θυρίδα παρέχει επιβεβαί−
ωση λήψης του εγγράφου στον αποστολέα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής – Αντικείμενο

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση αφορά τα έγγραφα
που συντάσσονται, εκδίδονται ή διακινούνται από τις
δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα με
τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
με τους περιορισμούς και τις διακρίσεις του άρθρου 5
του Ν. 2690/1999.
Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται
τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των
ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την
αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε αυτά, τη δια−
κίνησή τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μορφής τους και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Άρθρο 3
Πρότυπα και Δομικά Στοιχεία
των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
1. Κάθε ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο περιλαμβάνει
το ωφέλιμο φορτίο του, τα μεταδεδομένα που το χα−
ρακτηρίζουν, καθώς και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη
γνησιότητά του.
2. Το ωφέλιμο φορτίο του ηλεκτρονικού δημόσιου
εγγράφου είναι:
i. ψηφιοποιημένη εικόνα συμβατή με τα πρότυπα εικό−
νων του παραρτήματος ΙΙ του Πλαισίου Παροχής Υπη−
ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ii. δομημένη αναπαράσταση του περιεχομένου του
εγγράφου η οποία περιλαμβάνει μεταδεδομένα για τα
αναλυτικά στοιχεία περιγραφής κάθε πεδίου του εγ−
γράφου με βάση τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙ
του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης,
iii. αναγνωρισμένα διεθνή ή διαδεδομένα πρότυπα ηλε−
κτρονικών εγγράφων όπως ISO/IEC 15445:2000 (HTML),
ISO 19005−1:2005 ή ISO 32000−1:2008 (PDF), ISO/IEC
26300:2006 (ODF).
3. Τα μεταδεδομένα που χαρακτηρίζουν το έγγραφο
αφορούν τα γενικά στοιχεία του εγγράφου όπως αυτά
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ του Πλαισίου Παρο−
χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον
ένα μεταδεδομένο του εγγράφου προσδιορίζει αν το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο αποτελεί πρωτότυπο
ή ακριβές αντίγραφο. Συμπληρωματικά μεταδεδομένα
δύναται να προστίθενται, εφόσον προκύπτει ανάγκη
περιγραφής ειδικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών
εγγράφων.
4. Η γνησιότητα ενός εγγράφου επιβεβαιώνεται με
ψηφιακή υπογραφή με βάση τα τεχνικά πρότυπα που
ορίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2011/130/ΕΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2011.
5. Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ενός ηλεκτρο−
νικού δημοσίου εγγράφου ειδικού σκοπού δύναται να
διαφοροποιούνται από αυτά του παρόντος άρθρου μόνο
εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω ιδιαίτερων χα−
ρακτηριστικών του εγγράφου ή για την διατήρηση της
αξιοπιστίας του όταν αυτό αποτελεί ηλεκτρονικό απο−
δεικτικό στοιχείο και εφόσον στα μεταδεδομένα του
εγγράφου υπάρχει η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτοματο−
ποιημένης υπηρεσίας όπου μπορεί να γίνει επιβεβαίωση
της γνησιότητας του εγγράφου.

Άρθρο 4
Διαδικασία Έκδοσης Ηλεκτρονικού
Δημόσιου Εγγράφου
1. Τα Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα παράγονται είτε
πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω ειδικού πληροφορια−
κού συστήματος που συνθέτει κατάλληλα στοιχεία δε−
δομένων, είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής γραφείου,
είτε μέσω ψηφιοποίησης έντυπου εγγράφου.
2. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που προέρχονται
από ψηφιοποίηση εντύπων νοούνται ως πιστά αντίγρα−
φα των αρχικών εφόσον:
i. Έχουν ελάχιστη ανάλυση της ψηφιακής εικόνας 200
εικονοστοιχεία ανά ίντσα.
ii. Ακολουθούν την διαμόρφωση των πρωτότυπων
εντύπων σχετικά με τις διαστάσεις και τις αναλογίες
αυτών.
iii. Δεν περιέχουν χαρακτήρες ή γραφικά που δεν πε−
ριλαμβάνονται στα αρχικά έντυπα.
3. Κάθε φορέας της διοίκησης μεριμνά για την ενσω−
μάτωση των μεταδεδομένων στο ωφέλιμο φορτίο του
ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου και τηρεί μόνιμα τη
συσχέτιση αυτών χωρίς δυνατότητα αλλαγής τους μετά
την έκδοση του ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου. Οι
τιμές των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων μεταδεδομέ−
νων καταχωρούνται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηρι−
στικά του κάθε μεταδεδομένου και τις ιδιότητες του
εγγράφου, υπό την ευθύνη του φορέα που εκδίδει το
ηλεκτρονικό έγγραφο.
4. Τροποποίηση των μεταδεδομένων δεν επιτρέπε−
ται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης, με
εξαίρεση των αλλαγών εκείνων που απαιτούνται για
τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στις αρχικά ορι−
ζόμενες τιμές πριν από την έκδοση του ηλεκτρονικού
δημοσίου εγγράφου. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης
που εκδίδουν ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα τα υπο−
γράφουν με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή XML ή
CMS ή PDF σε μορφότυπο BES ή EPES, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης 2011/130/ΕΕ.
Η ψηφιακή υπογραφή εφαρμόζεται στο ωφέλιμο φορτίο
του ηλεκτρονικού εγγράφου και στα μεταδεδομένα που
το συνοδεύουν.
5. Οι εκδούσες αρχές που υπογράφουν τα ηλεκτρονικά
δημόσια έγγραφα με χρήση μορφότυπων ηλεκτρονικών
υπογραφών άλλων από τους αναφερόμενους στη παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, παρέχουν δυνατότητες
επικύρωσης που επιτρέπουν στους παραλήπτες των
εγγράφων να επικυρώνουν τις ηλεκτρονικές υπογραφές
τις οποίες λαμβάνουν επιγραμμικά, δωρεάν και με τρόπο
κατανοητό από άλλα πληροφοριακά συστήματα.
6. Σε περίπτωση που απαιτείται η υπογραφή ενός εγ−
γράφου ή πράξης ή σχεδίου εγγράφου από περισσότερα
πρόσωπα, αυτό αποστέλλεται με τη χρήση ΤΠΕ στους
εμπλεκόμενους και υπογράφεται διαδοχικά σύμφωνα με
τα πρότυπα του παρόντος άρθρου. Το έγγραφο συνο−
δεύεται με περισσότερες της μίας υπογραφές με βάση
τη δομή του παραρτήματος Ι της παρούσης.
Άρθρο 5
Κύρος και Αποδεικτική Ισχύς
1. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που παράγονται με τη
χρήση ΤΠΕ σύμφωνα με το αρ.14 του Ν.3979/2011, έχουν
ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Για τα ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία φέρουν
ηλεκτρονικές υπογραφές επιβεβαιώνεται το κύρος
της υπογραφής τους με βάση τα προβλεπόμενα στις
αποφάσεις 2009/767/ΕΚ και 2010/425/ΕΕ και επέχουν
θέση πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου ανάλογα
με το σχετικό μεταδεδομένο που συνοδεύει το έγ−
γραφο.
Άρθρο 6
Ασφαλής διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Κάθε διακινούμενο ηλεκτρονικό έγγραφο αποτε−
λείται από τα δομικά στοιχεία του άρθρου 3 της πα−
ρούσας.
2. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα διακινούνται νό−
μιμα εφόσον, η αποστολή τους γίνεται με χρήση της
δομής του Παραρτήματος Ι, ανεξάρτητα από την εφαρ−
μογή ειδικότερων προτύπων που προβλέπονται από το
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και την απόφαση 2011/130/ΕΕ.
3. Η διακίνηση μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοί−
κησης γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα για τη ασφαλή
μετάδοση δεδομένων του παραρτήματος ΙΙ της Υπουργι−
κής απόφασης κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρε−
σιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας κατά
προτεραιότητα τις υποδομές του Δικτύου Δημόσιου
Τομέα του Ν. 3979/2011.
4. Κατά τη διακίνηση ηλεκτρονικού εγγράφου, ο απο−
στολέας του υποχρεούται να ελέγχει την αυθεντικότητα
και την ακεραιότητά του κατά τη στιγμή που γίνεται η
διακίνηση μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης
στα πλαίσια των μόνιμων υποχρεώσεών του στη δια−
χείριση εγγράφων.
Άρθρο 7
Θέματα πρόσβασης και χορήγησης
ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
α) Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι δυνα−
τή είτε με μελέτη του εγγράφου είτε με χορήγηση
αντιγράφου του με τη χρήση ΤΠΕ. Η σχετική δαπάνη
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αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις.
β) Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5
του Ν. 2690/1999, οι αιτήσεις για την χορήγηση αντιγρά−
φων από δημόσια έγγραφα υφίστανται ταχεία επεξερ−
γασία. Με την κατάθεση της αίτησης από τον αιτούντα
με τη χρήση ΤΠΕ, αποστέλλεται σε αυτόν αποδεικτικό
παραλαβής.
γ) Η μελέτη των δημοσίων εγγράφων μπορεί να γίνει
είτε με πρόσβαση που παρέχεται από τους διαδικτυ−
ακούς τόπους των δημόσιων φορέων εξασφαλίζοντας
την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ενδιαφερομένων και
διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα Ι του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, είτε με χορήγηση αντιγρά−
φου που αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του
ενδιαφερόμενου. Η αποστολή αντιγράφου πέραν της
χρήσης της θυρίδας μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου εφόσον εξασφαλίζεται η λήψη από εξου−
σιοδοτημένο παραλήπτη και λαμβάνεται αποδεικτικό
παραλαβής.
Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που εκδίδουν δημό−
σια έγγραφα οφείλουν σε διάστημα δύο ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, να τα εκδίδουν και ως
ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα τηρώντας τις προδια−
γραφές της παρούσας.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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