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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 293

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

2 Δεκεμβρίου 2005
4. Τη 291/3.11.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφα−
σίζουμε:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
243. Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλά−
δων επιλογής Προϊσταμένων της Διεύθυνσης του
Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης...................

Άρθρο 1
1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Περ- συστ/σεως και λειτουργ-ας της Ειδικ6ς
Συνοδικ6ς Επιτροπ6ς «Αθλητισμού» της Εκκλησ-ας
της Ελλ/δος. ..................................................................................... 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 243
Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επι−
λογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού
Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 παράγραφος 21 του ν. 2307/1995 (Α΄
113) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.9.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος
αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τετρα−
κόσια (2.400) ευρώ ετησίως και θα αντιμετωπίζεται από
αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0215
του Ε.Φ. 07/110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Η Διεύθυνση του Ειδικού Ληξιαρχείου εντάσσεται στη
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης.
΄Αρθρο 2
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρ−
χείου συνίστανται στην καταχώρηση (μεταγραφή) των
ληξιαρχικών πράξεων, που συντάσσονται στην αλλο−
δαπή, για Έλληνες υπηκόους, είτε ενώπιον των ελλη−
νικών προξενικών αρχών, είτε ενώπιον των επιχωρίων
αρχών, στα τηρούμενα για το σκοπό αυτό ληξιαρχικά
βιβλία γεννήσεων, γάμων, θανάτων και εκθέσεων μετά
προηγούμενο έλεγχο αυτών, από τον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης αυτής.
Κατανέμονται στα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Γεννήσεων, Βαπτίσεων,
β. Τμήμα Γάμων, Θανάτων.
γ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέ−
τησης των Πολιτών.
Α. Τμήμα Γεννήσεων − Βαπτίσεων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεννήσεων− Βαπτί−
σεων είναι:
1. Καταχώρηση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξε−
ων γεννήσεων που συντάσσονται στην αλλοδαπή για
Έλληνες υπηκόους, είτε ενώπιον των ελληνικών προξε−
νικών αρχών, είτε ενώπιον των επιχωρίων αρχών, στα
τηρούμενα βιβλία γεννήσεων.
2. Καταχώρηση ονοματοδοσίας, βάπτισης στο περι−
θώριο των εν λόγω ληξιαρχικών πράξεων.
3. Καταχώρηση στο περιθώριο των εν λόγω ληξιαρ−
χικών πράξεων μεταβολών που επέρχονται στην κατά−
σταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των
ληξιαρχικών αυτών πράξεων ένεκα νομιμοποιήσεως,
αναγνωρίσεως, προσβολής πατρότητας, υιοθεσίας τέ−
κνου και λύσεως υιοθεσίας, προσθήκης ή μεταβολής
ονόματος, επωνύμου, ιθαγενείας, θρησκεύματος ή αλ−
λαγής φύλου.
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4. Διόρθωση στοιχείων των εν λόγω ληξιαρχικών πρά−
ξεων, που γίνεται:
α. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
γ Με εντολή του ίδιου του προϊσταμένου της Διεύ−
θυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.
5. Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των εν λόγω
ληξιαρχικών πράξεων, χορήγηση αρνητικής βεβαίωσης,
περί μη υπάρξεως ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.
6. Τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων
και δικαιολογητικών για τις γεννήσεις−βαπτίσεις που
έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή.
Β. Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γάμων − Θανάτων
είναι:
1. Καταχώρηση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων
γάμου και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που συντάσ−
σονται στην αλλοδαπή για Έλληνες υπηκόους είτε
ενώπιον των ελληνικών προξενικών αρχών είτε ενώπιον
των επιχωρίων αρχών, στα τηρούμενα βιβλία γάμων και
θανάτων αντίστοιχα.
2. Καταχώρηση στο περιθώριο των εν λόγω ληξιαρ−
χικών πράξεων μεταβολών που επέρχονται στην κα−
τάσταση του φυσικού προσώπου μετά την σύνταξη
των εν λόγω ληξιαρχικών πράξεων, ένεκα διαζυγίου,
ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος,
επωνύμου, ιθαγένειας και θρησκεύματος.
3. Διόρθωση στοιχείων των εν λόγω ληξιαρχικών πρά−
ξεων που γίνεται:
α. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
γ. Με εντολή του ίδιου του προϊσταμένου της Διεύ−
θυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.
4. Έκδοση αποσπασμάτων και αντιγράφων των εν
λόγω ληξιαρχικών Πράξεων, χορήγηση αρνητικής βε−
βαίωσης, περί μη υπάρξεως ληξιαρχικής πράξης γάμου
ή θανάτου.
5. Χορήγηση βεβαιώσεων ότι συντάχτηκε ληξιαρχική
πράξη θανάτου για την έκδοση άδειας ταφής.
6. Τήρηση και διαφύλαξη των ληξιαρχικών βιβλίων και
δικαιολογητικών για τους γάμους και τους θανάτους
που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή.
Γ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέ−
τησης των Πολιτών:
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υπο−
στήριξης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών είναι:
1. Έκδοση αντιγράφων από τα δικαιολογητικά με βάση
τα οποία συντάχθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις.
2. Διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της
αλληλογραφίας μέσω τηλεομοιότυπου.
3. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση της αλληλο−
γραφίας της Διεύθυνσης.
4. Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου της
Διεύθυνσης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του
Υπουργείου και τον κανονισμό αλληλογραφίας καθώς
και πρόταση για την εκκαθάρισή του.
Άρθρο 3
Στη Διεύθυνση του Ειδικού Ληξιαρχείου καθώς και στα
Τμήματα Γεννήσεων − Βαπτίσεων, Γάμων και Θανάτων,
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ενώ
στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και εξυπηρέ−
τησης των Πολιτών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Ειδικού
Ληξιαρχείου (προσωρινός).

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

F

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(2)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 168/2005
Περ- συστ/σεως και λειτουργ-ας της Ειδικ6ς Συνοδικ6ς
Επιτροπ6ς «Αθλητισμού» της Εκκλησ-ας της
Ελλ/δος.
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 εδαφ. ε’ και η’, 9 παρ 2
και 10 παραγρ. 5 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατι−
κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2. Τις σύγχρονες εξελίξεις (θετικές και αρνητικές) του
Αθλητικού φαινομένου.
3. Το γεγονός ότι η Εκκλησία πρέπει να εκφράζει
υπεύθυνη γνώμη στην αναζήτηση της αλήθειας στα επί
μέρους ανακύπτοντα προβλήματα που απασχολούν το
αθλητικό κίνημα, με γνώμονα τη Θεολογία της.
4. Το γεγονός ότι στους αθλητικούς χώρους ασκούνται
πολλοί νέοι κάθε ηλικίας.
5. Tην αποκτηθείσα εμπειρία από την επταετή εργασία
της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί των Ολυμπιακών
Αγώνων «Αθήνα 2004».
6. Την ανάγκη να λειτουργεί επί μονίμου βάσεως μια
Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν
αθλητές, δημοσιογράφοι και ειδικοί επιστήμονες για τη
μελέτη και τη διερεύνηση των θεμάτων που ανακύπτουν
στο χώρο του Αθλητισμού, ώστε η Ιερά Σύνοδος να έχει
πλήρη και έγκυρη ενημέρωση επί των θεμάτων αυτών.
7. Την από 20.10.2005 Γνωμοδότηση του Ειδικού Επι−
στημονικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος.
8. Την από 3.11.2005 απόφαση αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 168/2005 Κανονισμόν, έχοντα ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 168/2005
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Pρθρο 1.
ΣQστασις.
Συνιστάται Ειδική Συνοδική Επιτροπή υπό την επω−
νυμία «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», η
οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Εκκλησίας
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σε θέματα ποιμαντικής των αθλητών και των άλλων
συναφών με τον αθλητισμό ζητημάτων.

5. Αποστέλλει εκπρόσωπο της Εκκλησίας με απόφαση
της Ιεράς Συνόδου σε συνέδρια, επιτροπές κ.λ.π.

Άρθρο 2
Σκοπός.

Άρθρο 5
Χώρος εργασιών – Συνεδριάσεις.

Σκοπός της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι:
1. Η διερεύνηση κάθε θέματος που αφορά την ποιμα−
ντική των αθλητών και τις αναζητήσεις του σύγχρονου
αθλητικού κινήματος.
2. Η ευαισθητοποίηση των ιερέων σε αυτή την εξει−
δικευμένη μορφή ποιμαντικής των νέων.
3. Η συνέχιση της επικοινωνίας με τους αρμοδίους
αθλητικούς φορείς.
4. Η κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης των ιε−
ρέων που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.

1. Χώρος συνεδριάσεων της Ειδικής Συνοδικής Επι−
τροπής είναι τα οικεία Γραφεία στο Συνοδικό Μέγαρο.
Σε έκτακτες περιπτώσεις η Επιτροπή συνεδριάζει και
αλλού, κατά την κρίση του Προέδρου της.
2. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή συνέρχεται, κατόπιν
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, άπαξ του
μηνός, αλλά και εκτάκτως όταν κριθεί τούτο απαραίτητο
από τον Πρόεδρο. Τα προς συζήτηση θέματα είτε προ−
τείνονται από τη Δ.Ι.Σ., είτε ορίζονται από τον Πρόεδρο.
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων συντάσσεται έγγραφη
γνωμοδότηση − πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται στη
Δ.Ι.Σ. για έγκριση.
3. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή θεωρείται ότι ευρίσκε−
ται σε απαρτία, εφ’ όσον κατά τη Συνεδρία παρίστα−
νται πέντε τουλάχιστον μέλη αυτής, απαραιτήτως δε ο
Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, σε περίπτωση
δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε
μέλος της Επιτροπής δικαιούται να διατυπώσει αιτιολο−
γημένη τη μειοψηφία του, η οποία καταχωρίζεται στο
συντασσόμενο πρακτικό.

Άρθρο 3
Συγκρότηση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής
1. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα
(9) μέλη και ειδικότερα από (1) Κληρικό ως Πρόεδρο,
και από οκτώ (8) μέλη, κληρικά ή λαϊκά εξειδικευμένα
στον αθλητισμό.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με Πράξη της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τριετή
θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται απεριορίστως.
Με την Πράξη διορισμού των τακτικών μελών ορίζονται
και τρία (3) αναπληρωματικά Μέλη, ώστε να αναπληρώ−
νουν τα τακτικά, όταν αυτά λείπουν ή κωλύονται.
3. Το αξίωμα των μελών είναι τιμητικό και άμισθο.
4. Προς επιβοήθηση του έργου της Ειδικής Συνοδικής
Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Δ.Ι.Σ.,
ύστερα από πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής,
δύναται να διορίζει και αριθμό Συμβούλων. Ως Σύμβουλοι
επιλέγονται προσωπικότητες αδιαμφισβήτου κύρους,
επιστημονικής καταρτίσεως και εξειδικευμένης γνώσε−
ως, προς τους οποίους η Επιτροπή προσφεύγει συμβου−
λευτικώς, όταν αυτή κρίνει προ της εκδόσεως τελικού
πορίσματος για το εκάστοτε υπό συζήτηση θέμα.
5. Στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή διορίζεται ως Γραμ−
ματεύς ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Χρι−
στιανικής Αγωγής της Νεότητος, ή άλλος κληρικός ή
λαϊκός που να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, ήτοι:
επιστημονική κατάρτιση και ειδική πείρα περί το αντι−
κείμενο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. Ο Γραμμα−
τεύς διορίζεται από τη Δ.Ι.Σ, κατόπιν προτάσεως του
Μακαριωτάτου Προέδρου.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες.
Η Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιό−
τητες:
1. Μελετά, προτείνει και ενημερώνει την Ιερά Σύνοδο
για συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με τον
Αθλητισμό και γνωματεύει επ’ αυτών, ώστε να έχει η
Ιερά Σύνοδος υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση
κατά τη λήψη των ενδεικνυομένων αποφάσεων.
2. Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των αντιστοί−
χων δεδομένων της αλλοδαπής στο χώρο του Αθλητι−
σμού, στα σημεία που συνάπτονται με τα ενδιαφέροντα
της Εκκλησίας
3. Οργανώνει σε συνεργασία με άλλους φορείς, ακαδη−
μαϊκούς, αθλητικούς, εκκλησιαστικούς, κοινωνικούς, Συνέ−
δρια, Σεμινάρια, Ημερίδες, και ενημερωτικές ομιλίες.
4. Προβαίνει σε εκλαϊκευτικές ή θεολογικές εκδόσεις
για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Άρθρο 6
Πόροι.
Πόροι της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής είναι:
1. Η επιχορήγηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος.
2. Κάθε άλλη συνδρομή ή επιχορήγηση από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό ή κρατικό φορέα της ημεδα−
πής ή της αλλοδαπής.
3. Η διαχείριση των πόρων διεξάγεται από την
Ε.Κ.Υ.Ο.
Άρθρο 7
Ο Κανονισμός αυτός τροποποιείται από τη Δ.Ι.Σ. ύστε−
ρα από ομόφωνη απόφαση των μελών της Ειδικής Συ−
νοδικής Επιτροπής.
Άρθρο 8
Ισχύς.
Η ισχύς του Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύ−
σεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
του επισήμου δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
Άρθρο 9
Δαπάνη.
Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της
οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί δια της Εφημε−
ρίδος της Κυβερνήσεως και του δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005
† Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΠρRεδρος
Ο ΑρχιγραμματεQς
† Ο Χριστιανουπόλεως ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

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
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
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

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

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

Ðåñßïäïò

ÅURO

Ôåý÷ïò

Ðåñßïäïò

ÅURO

A~
ÅôÞóéï
150
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
ÅôÞóéï
50
Á
3ìçíéáßï
40
Í.Ð.Ä.Ä.
ÅôÞóéï
50
Á´
Ìçíéáßï
15
ÐáñÜñôçìá
ÅôÞóéï
50
Â’
ÅôÞóéï
300
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï
100
B~
3ìçíéáßï
80
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
ÅôÞóéï
5
Â´
Ìçíéáßï
30
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
ÅôÞóéï
200
Ã
ÅôÞóéï
50
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Åâäïìáäéáßï
5
Ä´
ÅôÞóéï
220
Á.Å. & Å.Ð.Å
Ìçíéáßï
100
Ä~
3ìçíéáßï
60
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom 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

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

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´)

• 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 êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.
* 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.

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

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

