Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2013.11.11 21:38:06
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

41699

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2855
11 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της Υ1/ΓΠ 127962/03/2004 «Εναρμόνι−
ση της Εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη
κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ, σχετικά με τα συμπλη−
ρώματα διατροφής» (ΦΕΚ 395Β΄/27−2−04). ................
1
Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των
υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους
2013. ........................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΓΠ/οικ.103499
(1)
Τροποποίηση της Υ1/ΓΠ 127962/03/2004 «Εναρμόνιση της
Εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική
ΟΔ/2002/46/ΕΚ, σχετικά με τα συμπληρώματα δια−
τροφής» (ΦΕΚ 395Β΄/27−2−04).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Περί
εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/87),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84
(ΦΕΚ 70/Α/84) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο,
στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του Οργανισμού
Εφοδιασμού της EURATOM, καθώς και του άρθρου
65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α/101/90) της Ευρωπαϊκής Κοι−
νότητας.
Β) Του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄3),
καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
και 10 παρ.1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού
Οργανισμού φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις» και
του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165).
Γ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄ 176).
Δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε στο ν. 1558/1985 με το άρ−
θρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
ΣΤ) Τις Οδηγίες 2002/46/ΕΚ της 10ης Ιουνίου 2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών για
τα Συμπληρώματα Διατροφής. (ΕΕ L 183 της 12.7.2002),
2008/100/ΕΚ της 28ης Οκτωβρίου της Επιτροπής (Τρο−
ποποίηση της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου). (ΕΕ
L 258 της 29.10.2008) και τον Κανονισμό 1170/2009 και
ιδίως τα ανανεωμένα Παραρτήματα Ι και II σε συνέχεια
των Παραρτημάτων Ι και II που αναφέρονται στο άρθρο
4 της οδηγίας 2002/46.
Ζ) Την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση Υ1/Γ.Π
127962/03/2004 «Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας
προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ, σχετι−
κά με τα συμπληρώματα διατροφής» (ΦΕΚ Β΄ 395/27−
2−04), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Υ1/Γ.Π. οικ.
90235/9/8/11 (ΦΕΚ Β΄ 1984/7−9−2011) κοινή υπουργική
απόφαση
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 1393/07/05/2006 (ΦΕΚ Β΄
1098/2006) περί τελών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 3236/2004
(ΦΕΚ Α΄ 60) «Κύρωση της Συνθήκης .Κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
4. Την υπ’ αρ. 77199/7.10.2013 απόφαση − πρόταση της
Α΄ Αντιπροέδρου ΕΟΦ.
5. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας».
6. Το άρθρο 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας».
8. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καυ
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 153).
9. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ.6161 (ΦΕΚ 2761/Β/30−10−2013)
Υπουργική Απόφαση.
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παρούσα εφαρμόζεται στα συμπληρώματα δια−
τροφής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της κοινής
υπουργικής απόφασης Υ1/Γ.Π127962/03/2004 "Εναρμόνιση
της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική
ΟΔ 2002/46/ΕΚ σχετικά με τα συμπληρώματα διατρο−
φής" (ΦΕΚ 395Β/27−2−04), ήτοι "τα διατροφικά προϊόντα
αρμοδιότητας ΕΟΦ με σκοπό της συμπλήρωση της συνή−
θους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές
θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές
ή φυσιολογικές επιδράσεις (πχ. βρώσιμα εκχυλίσματα
φυτών και άλλα συστατικά φυσικής προέλευσης με θρε−
πτικά συστατικά όπως βιταμινούχα, μέταλλα, αμινοξέα,
πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικές ουσίες κτλ.), μεμονωμένων ή
σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε
δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως
κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες
μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού
προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρό−
μοιες μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να
ληφθούν σε προμετρημένες μικρές μοναδιαίες ποσότη−
τες." Ως "θρεπτικά συστατικά" νοούνται οι "i) οι βιταμίνες
και ii) τα ανόργανα στοιχεία".
2. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τρο−
ποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.
Π127962/03/2004 "Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας
προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ 2002/46/ΕΚ σχετικά
με τα συμπληρώματα διατροφής" (ΦΕΚ 395Β/27−2−04),
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 90235 (ΦΕΚ
Β΄ 1984/7−9−2011) και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Στο άρθρο 6 παρ. 3 προστίθενται περιπτώσεις στ) και
ζ), οι οποίες έχουν ως εξής:
«στ,) ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ με μνεία ότι
δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ»
ζ) η προειδοποίηση: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται
για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλά−
ζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετω−
πίζετε προβλήματα υγείας».
Η ανωτέρω περίπτωση ζ) τίθεται σε εφαρμογή εντός
τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 3
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 10
1.Ι) Ο παρασκευαστής ή ο θέτων σε κυκλοφορία στην
Ελλάδα συμπληρώματα διατροφής γνωστοποιεί άμεσα
στον ΕΟΦ την εν λόγω θέση σε κυκλοφορία.
Για τα συμπληρώματα διατροφής που προέρχονται
αποκλειστικά από χώρες της Ε.Ε. και που περιέχουν
μόνο βιταμίνες και ανόργανα συστατικά του παραρτή−
ματος Ι με τις μορφές του παραρτήματος II, η γνωστο−
ποίηση περιλαμβάνει
− αίτηση
− υπόδειγμα της επισήμανσης

− παράβολο του άρθρου13 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφα−
σης ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 περί τελών, μειωμένο κατά 50%
ΙΙ) Για εισαγωγή προϊόντος από τρίτες χώρες απαιτού−
νται επιπλέον η σύνθεση και το πιστοποιητικό ανάλυσης
του παραγωγού, καθώς και παράβολο σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π
139307/05 περί τελών. 2.Για τα συμπληρώματα διατρο−
φής που περιέχουν ουσίες με θρεπτικές ή φυσιολογικές
επιδράσεις που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα
Ι και II, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα συμπληρώματα
αλλά δεν έχουν θεσπιστεί ειδικοί κοινοτικοί κανόνες,
υποβάλλεται γνωστοποίηση που περιλαμβάνει επιπλέον
συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ποιοτική και ποσοτική
σύσταση, πιστοποιητικό ανάλυσης του παρασκευαστή,
καθώς και παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 της
Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 περί τελών».
Άρθρο 4
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 καταργούνται,
μεταφερόμενες σε νέο άρθρο 11 α.
Άρθρο 5
Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, όλες οι επιχειρήσεις που κυκλοφορούν συ−
μπληρώματα διατροφής στην Ελλάδα υποβάλλουν στον
ΕΟΦ κατάλογο των συμπληρωμάτων διατροφής που
έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, με μνεία του αριθμού
γνωστοποίησης και των τυχόν μεταβολών της και δήλω−
ση περί του εάν το προϊόν εξακολουθεί να κυκλοφορεί
στην αγορά. Εντός τριάντα ημερών από τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας, ο ΕΟΦ αναρτά στην Ιστοσελίδα
του πλήρη κατάλογο των συμπληρωμάτων διατροφής
που κυκλοφορούν νόμιμα, τον οποίο επικαιροποιεί τα−
κτικά, σύμφωνα με τα τηρούμενα και υποβαλλόμενα
σε αυτόν στοιχεία. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και
για κάθε επόμενο έτος, όσες επιχειρήσεις διακόπτουν
την κυκλοφορία γνωστοποιηθέντος συμπληρώματος
διατροφής, υποβάλλουν στον ΕΟΦ σχετική δήλωση με
μνεία του αριθμού γνωστοποίησης.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 10 α αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπε−
ται να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστή−
ματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται
να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα.
Η πώληση εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατρο−
φής επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές και
εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της νομοθεσίας για
πωλήσεις εξ αποστάσεως.
Η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής θα πρέπει να
ακολουθεί τις προδιαγραφές των παρασκευαστών ως
προς τις συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης των προ−
ϊόντων σε ό,τι αφορά τους κανόνες υγιεινής, τη θερμο−
κρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται
σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση "Συμπληρώματα
διατροφής", όπως και με την προειδοποίηση υπό μορφή
πινακίδας, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ., του άρθρου 2
σημείο (ζ), η οποία θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη
σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης».
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Άρθρο 7
Μετά το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11α, ως εξής:
«Άρθρο 11α
Σε περίπτωση που τα στοιχεία γνωστοποίησης στον
ΕΟΦ δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας
Υπουργικής Απόφασης ως ισχύει, τότε ο ΕΟΦ ενημε−
ρώνει τον γνωστοποιήσαντα ότι:
το προϊόν λόγω συνθέσεως δεν υπάγεται στα συμπλη−
ρώματα διατροφής και ότι δεν μπορεί να το κυκλοφο−
ρήσει ως τέτοιο στην αγορά, ή
ότι το προϊόν είναι συμπλήρωμα διατροφής, αλλά η
παρουσίαση του δεν ανταποκρίνεται στους όρους της
παρούσας Υπουργικής Απόφασης, ως ισχύει. Ο θέτων σε
κυκλοφορία το προϊόν στην Ελλάδα υποχρεούται να συμ−
μορφωθεί εντός 60 ημερών από τη σχετική προς τούτο
ενημέρωση από τον ΕΟΦ, ειδάλλως επιβάλλονται οι κυρώ−
σεις του άρθρου 12 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης»
Άρθρο 8
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
19 του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως το ύφος τους ανα−
προσαρμόσθηκε με το άρθρο 175 παρ. 2 της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2485)».
Άρθρο 9
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από κατ’ ιδίαν περι−
πτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθ. 20898/1039
(2)
Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των
υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α)
β) Του άρθρου 10 του Ν. 1276/1982 «Για την συγχώνευση
του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προ−
σωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου
του Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ και ρύθμιση άλλων
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α)
γ) Του άρθρου 17 του Ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. (ΦΕΚ 46/Α)

δ) Tωv άρθρων 22 και 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α)
ε) Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α).
στ) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α)
ζ) Το αρ. 35 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της πα−
ραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α)
η) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες (ΦΕΚ 94/Α)
θ) Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
(ΦΕΚ 150/Α)
ι) Την αριθμ. Φ43000/16198/659/11−06−2013 Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1507/Β)
κ) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρίο−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
2105/Β)
2. Την αδυναμία διοργάνωσης και λειτουργίας παιδι−
κών κατασκηνώσεων από τον Οργανισμό Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού.
3. Το έγγραφο αριθμ. 52713/25−06−2013 του ΟΑΕΔ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 249.480,00€ πε−
ρίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, οικονο−
μικού έτους 2013. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί
από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 4612
«Δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχής» ύψους
320.000,00 Ευρώ.
5. Το αριθμ. 55149/2−7−2013 έγγραφο της οικονομικής
υπηρεσίας του ΟΑΕΔ περί δέσμευσης της σχετικής
πίστωσης και την αριθμ. οικ. 24973/1302/24−7−2013 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας σχετικά με την έγκριση ανάληψης υπο−
χρέωσης, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε τις υπ’ αριθμ. 1336/27/28−05−2013 και
1558/31/18−06−2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα−
μικού και εγκρίνουμε:
α) Τη διάθεση ποσού 249.480,00€ περίπου για την πα−
ραμονή σε κατασκηνώσεις για το έτος 2013 των παιδιών
των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.
β) Την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις της
φιλοξενίας των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ για
το έτος 2013, έπειτα από πρόσκληση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2362/95 και του Π.Δ. 118/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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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

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 €

−

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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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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