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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 214

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

12 Οκτωβρίου 2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3494
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.

(γ) Τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο καθώς επίσης
και τη σπουδαιότητα των MME στην ανάπτυξη των οι−
κονομιών των δύο χωρών.
(δ) Την ανάγκη ενδυνάμωσης, υποστήριξης και ανά−
πτυξης της συνεργασίας των MME των δύο μερών, στη−
ριγμένης στο αμοιβαίο όφελος.
Συμφωνούν στα ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικοί Όροι

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Να προωθήσουν στο παραπάνω πλαίσιο, την ανάπτυ−
ξη της συνεργασίας των MME των δύο χωρών στους
τομείς:
− της βιομηχανίας
− του εμπορίου
− των υπηρεσιών
− του τουρισμού
− της τεχνολογίας
− της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρ−
τισης
− των επενδύσεων
− καθώς και σε άλλους, που θα συμφωνηθούν μετά
από αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μι−
κρομεσαίων Επιχειρήσεων, που υπογράφηκε στο Πε−
κίνο στις 19 Ιανουαρίου 2006, του οποίου το κείμενο
σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Εμπορίου
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Σχετικά με τη Συνεργασία
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
και το Υπουργείο Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, εφεξής αναφερόμενα στο παρόν ως «τα δυο
μέρη»,
Αναγνωρίζοντας:
(α) Την επιθυμία των δύο μερών να βελτιώσουν και
να ενισχύσουν τις υφιστάμενες οικονομικές τους σχέ−
σεις.
(β) Την βούληση των δύο μερών να βελτιώσουν και
να αναπτύξουν τις οικονομικές (και εμπορικές) σχέσεις
τους στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφε−
ξής αποκαλούμενες MME, στο πλαίσιο της ισχύουσας
εθνικής τους νομοθεσίας και σε πλήρη συμφωνία με
τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν
αναλάβει.

Άρθρο 2
Στόχοι της Συνεργασίας
Τα δύο μέρη συμφωνούν στους ακόλουθους στόχους
της συνεργασίας τους:
1. Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμό−
διων αρχών, και/ή κυβερνητικών υπηρεσιών, οργανισμών
και φορέων των δύο χωρών.
2. Στην προώθηση τής συνεργασίας και των ανταλ−
λαγών μεταξύ των MME των δύο χωρών.
3. Στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώ−
σεων σχετικά με την ίδρυση, ανάπτυξη και διεθνοποίηση
των MME.
4. Στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ αρχών
και/ή κυβερνητικών υπηρεσιών και φορέων, μέσω της
εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών και άλλων μορ−
φών προώθησής της.
5. Στον καθορισμό της μορφής συνεργασίας για την
προώθηση της αμοιβαίας ανάπτυξης στους αναφερό−
μενους στο άρθρο 1 τομείς αλλά και σε άλλα ειδικά
πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ενισχύουν αυτές
τις πρωτοβουλίες (όπως π.χ. ασφάλεια και ποιότητα
προϊόντων, διοικητική συνεργασία κατά των απομιμή−
σεων, κλπ.).
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6. Στην υποστήριξη ιδιαίτερων δραστηριοτήτων ή μορ−
φών συνεργασίας που θα συμφωνηθούν μεταξύ πανε−
πιστημίων, τεχνολογικών πάρκων και MME.
Άρθρο 3
Εφαρμογή του Μνημονίου
1. Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης
θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμους
και τους κανονισμούς των δύο μερών και την τήρηση των
γενικά αναγνωρισμένων κανόνων και αρχών του διεθνούς
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις δε−
σμεύσεις που έχουν αναλάβει τα δύο μέρη, απορρέουσες
από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη. Ειδικότε−
ρα κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, η Ελλη−
νική Δημοκρατία θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις
της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το κάθε ένα από τα δύο μέρη θα ορίσει ένα αρμόδιο
τμήμα ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρ−
μογής του παρόντος Μνημονίου και θα ενημερώσει το
άλλο μέρος για τον ορισμό του.
3. Η πραγμάτωση των στόχων του Μνημονίου ανατί−
θεται από τα δύο μέρη ή από τα αρμόδια τμήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σε αρμόδιους
φορείς, και κάθε μέρος θα ενημερώνει το άλλο αναφο−
ρικά με τους ορισθέντες φορείς.
Άρθρο 4
Ομάδα Εργασίας για την επίβλεψη
της εφαρμογής του Μνημονίου
Τα δύο μέρη συγκροτούν Κοινή Ομάδα Εργασίας για
την επίβλεψη της εφαρμογής του Μνημονίου.
Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από 3 εκπροσώ−
πους των δύο μερών, και θα διευθύνεται από κοινού από τους
αρμόδιους Διευθυντές που θα έχουν ορίσει τα δύο μέρη. Οι
συναντήσεις της Κοινής Ομάδας Εργασίας θα συγκαλούνται
από τους ορισθέντες Διευθυντές των δύο μερών.
Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκ περιτρο−
πής στην Αθήνα και το Πεκίνο, εκτός αν αποφασισθεί
διαφορετικά.
Άρθρο 5
Καθήκοντα και υποχρεώσεις της Ομάδας Εργασίας
Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η Ομάδα Εργασίας ανα−
λαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. Να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης των δι−
μερών σχέσεων στα θέματα των MME και ειδικότερα:
α Να προτείνει αναλυτικό σχέδιο εργασίας, καθορίζο−
ντας τους αρμόδιους οικονομικούς οργανισμούς κατά
τη διάρκεια της συνεργασίας.
β. Να μελετήσει το οικονομικό και νομικό καθεστώς
των MME των δύο χωρών και τα σχέδια ανάπτυξής τους,
ώστε να διευκολυνθεί η παροχή ακριβών και λεπτομε−
ρών στοιχείων στις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς και
να καθορίσει τους τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο
της συνεργασίας των MME.
γ. Να προτείνει τη διοργάνωση εργαστηρίων, επι−
χειρηματικών συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας και
λοιπών εκδηλώσεων που διευκολύνουν και ωφελούν την

ανάπτυξη της συνεργασίας των MME των δύο χωρών.
δ. Να συντάσσει Εκθέσεις και Ανακοινώσεις προς τις
Αρμόδιες Φορείς σύμφωνα με το εν λόγω Μνημόνιο,
σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κα−
θώς και με τα αποτελέσματά τους.
2. Να υποβάλλει προτάσεις για την καλύτερη και απο−
τελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου.
3. Να προτείνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο
παρόν Μνημόνιο για την καλύτερη επίτευξη των στό−
χων του.
4. Να προτείνει την παράταση της εφαρμογής του
παρόντος Μνημονίου εν ευθέτω χρόνω.
Άρθρο 6
Επίλυση Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία και/ή
την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται
στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας. Σε περιπτώ−
σεις που αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, οι διαφορές θα
επιλύονται μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων και διαβου−
λεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 7
Διαδικασία Τροποποίησης και Συμπλήρωσης
Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί ή να συ−
μπληρωθεί ανά πάσα στιγμή με αμοιβαία γραπτή συ−
γκατάθεση των Μερών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 3, παρ. 1. Οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις
αυτές θα τίθενται σε ισχύ με τη διαδικασία που προβλέ−
πεται στο άρθρο 8, παρ. 1 κατωτέρω και θα αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος και Διάρκεια του Μνημονίου
1. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημε−
ρομηνία της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα
Μέρη θα ενημερωθούν αμοιβαία μέσω της διπλωματικής
οδού, αναφορικά με την πλήρωση των σχετικών εσω−
τερικών τους προϋποθέσεων για τη θέση σε ισχύ του
παρόντος Μνημονίου.
2. Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε Ισχύ για πε−
ρίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεωθεί αυτομάτως για
περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός εάν οιοδή−
ποτε από τα δυο Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως για την
πρόθεσή του να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο έξι (6)
μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής ή μεταγενέστερης
περιόδου ισχύος του.
Έγινε εις διπλούν στο Πεκίνο, στις 19 Ιανουαρίου 2006,
στην Ελληνική, την Κινεζική και την Αγγλική.
Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε οποιαδή−
ποτε διαφορά στην ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου
υπερισχύει το Αγγλικό Κείμενο.
Για το Υπουργείο
Για το Υπουργείο
Εξωτερικών της
Εμπορίου της Λαϊκής
Ελληνικής Δημοκρατίας
Δημοκρατίας της Κίνας
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Yu GUANGZHOU
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη−
μονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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