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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 163
Τροποποίηση του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνι−
κής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 183) −
Σύσταση και αναδιάρθρωση κλάδων και θέσεων μο−
νίμου πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 1645/1986 «Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 132), σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, παράγρ. 1 και 4 του
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, στελέχωση περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
β. Του π.δ. 395/2001 «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης»
(ΦΕΚ Α΄ 275).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ
Β΄ 1284) όμοια απόφαση.
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006
(ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00
€) περίπου ετησίως, η οποία περιορίζεται κατά το τρέ−
χον έτος στο ποσό των εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ
(71.000,00 €) περίπου και θα καλύπτεται από τις πι−
στώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (Ε.Φ. 11−610), ΚΑΕ ομάδας 0200. Η δαπάνη αυτή
κατά την επόμενη πενταετία θα καλύπτεται από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανω−
τέρω Προϋπολογισμό.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ162/23.6.2006 Γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 360/1992,
αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Στους Κλάδους τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE),
στους οποίους υπάγονται:
α. Ο Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικών.
β. Ο Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών.
γ. Ο Κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής.
δ. Ο Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών − Βι−
βλιοθηκονόμων − Σχεδιαστών.
ε. Ο Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών − Ερευνητών
Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ.
στ. Ο Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 360/1992,
μετά την περίπτωση ι, προστίθενται περιπτώσεις ια΄
και ιβ΄, ως εξής:
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«ια. Ο Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων.
ιβ. Ο Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως».
3. ΄Οπου στο π.δ. 360/1992 αναφέρεται Κλάδος ΤΕ1
Τεχνολογικών Εφαρμογών νοείται εφεξής Κλάδος ΤΕ6
Μηχανικών.
Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 16 του π.δ. 360/1992, προστίθεται άρ−
θρο 16Α, ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικών
1. Ο Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικών περιλαμβάνει δεκαπέντε
(15) θέσεις.
2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί−
ζονται:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Τμημάτων της Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης Οικονομίας των T.E.I. ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το
επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προ−
κήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του καλού.
γ. Γνώση Η/Υ».
΄Αρθρο 3
Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ.
360/1992:
α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17, ως εξής:
«1. Ο Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών περιλαμβάνει
τριάντα τέσσερις (34) θέσεις».
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21, ως εξής:
«1. Ο Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών περιλαμβάνει εβδομήντα
(70) θέσεις».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
23, ως εξής:
«1. Ο Κλάδος ΔΕ3 Πληροφορικής περιλαμβάνει ογδό−
ντα επτά (87) θέσεις, που διακρίνονται στις ακόλουθες
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον
εισαγωγικό βαθμό:».
δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32, ως εξής:
«1. Ο Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων περιλαμ−
βάνει εβδομήντα τρεις (73) θέσεις».
ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33, ως εξής:
«1. Ο Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού Εστιάσεως περιλαμβά−
νει τέσσερις (4) θέσεις».
΄Αρθρο 4
Μετά το άρθρο 30 του π.δ. 360/1992, προστίθενται
άρθρα 30Α και 30Β, ως εξής:
«Άρθρο 30Α
Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων
1. Ο Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων περιλαμ−
βάνει τριάντα πέντε (35) θέσεις.
2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί−
ζονται:
α. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης.
β. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το
επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προ−
κήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του καλού.»

«΄Αρθρο 30Β
Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως
1. Ο Κλάδος ΔΕ12 Προσωπικού Εστιάσεως περιλαμβά−
νει πέντε (5) θέσεις.
2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορί−
ζονται:
α. Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Γνώση ξένης γλώσσας, ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., το
επίπεδο της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προ−
κήρυξη πλήρωσης των θέσεων και δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του καλού».
Άρθρο 5
Οι προσωρινοί Κλάδοι ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών και
ΤΕΠ6 Διοικητικών, οι οποίοι προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 50 του π.δ. 360/1992, μετονομάζονται σε
Κλάδους ΤΕΠ5 Ραδιοτηλεγραφητών−Ερευνητών Επι−
κοινωνιακών Δικτύων Η/Υ και ΤΕΠ1 Διοικητικών, αντί−
στοιχα.
Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αναθέτουμε τη δη−
μοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Δια−
τάγματος.
Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(2)
Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΕΝΠΘ
521/2/25.2.1993 απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με
τις επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μετο−
χικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.
(Συνεδρίαση 226/10.7.2006, θέμα 6ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 18 του ν. 2076/1992, όπως ισχύει,
β) την απόφαση ΕΝΠΘ 521/2/25.2.1993, όπως ισχύει,
σχετικά με τις επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων
σε μετοχικούς τίτλους και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
και ειδικότερα την παραγρ. 1. αυτής, με την οποία έχει
καθοριστεί ανώτατο όριο για τις εν λόγω επενδύσεις
των πιστωτικών ιδρυμάτων που αντιστοιχεί σε ποσοστό
25% των ιδίων κεφαλαίων τους,
γ) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.1996, όπως ισχύει,
σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών
ιδρυμάτων,
δ) το από 27.2.2006 (ΑΠ 1322) έγγραφο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙ−
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητεί, για τον
υπολογισμό του ως άνω ορίου, να προσμετράται μόνο
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η αξία των καθαρών θέσεων σε μετοχές του χαρτοφυ−
λακίου συναλλαγών, μετά δηλαδή τον συμψηφισμό των
θετικών (long) και αρνητικών (short) θέσεων σε μετοχές
ή σε παράγωγα μέσα με υποκείμενους τίτλους πανο−
μοιότυπες μετοχές,
ε) το από 12.4.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της
Τράπεζας της Ελλάδος,
στ) τη σκοπιμότητα προσαρμογής του πλαισίου που
διέπει τις τοποθετήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε
μετοχικούς τίτλους και σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
προς τις διατάξεις περί κεφαλαιακής επάρκειας των εν
λόγω ιδρυμάτων, και ειδικότερα αυτές που αφορούν την
αντιμετώπιση του κινδύνου αγοράς, αποφάσισε:
Να τροποποιήσει την υπ’ αριθμ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.1993
απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:
1. Καθορίζεται ότι μετά το τέλος του α΄ εδαφίου της
παραγρ. 1 της εν λόγω απόφασης, προστίθεται το ακό−
λουθο νέο εδάφιο β΄:
«Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου 25%, θα
λαμβάνεται υπόψη η καθαρή θετική θέση σε μετοχές, σε
παράγωγα μέσα επί μετοχών καθώς και σε παράγωγα
μέσα επί δεικτών μετοχών του χαρτοφυλακίου συναλ−
λαγών (όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1
της ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.1996, όπως ισχύει) μετά το συμψη−
φισμό, κατ’ αξία, των αντιστοιχισμένων θετικών (long)
και αρνητικών (short) θέσεων στις ίδιες μετοχές και
σε παράγωγα μέσα επί μετοχών και δεικτών μετοχών,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφ. II του
Παραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2397/1996, όπως ισχύει.
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει
διευκρινήσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού των
θέσεων σε παράγωγα μέσα και ιδιαίτερα της διαδικα−
σίας συμψηφισμού των θέσεων σε παράγωγα μέσα επί
δεικτών, καθώς και ως προς τον τρόπο υποβολής των
σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. ΕΝΠΘ 521/2/25.2.1993
απόφαση, όπως ισχύει, παραμένει αμετάβλητη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γρα−
φείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «JPMorgan
Chase Bank N.A.», με έδρα τις Η.Π.Α.
(Συνεδρίαση 226/10.7.2006, θέμα 24ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις του α.ν. 1665/1951, περί λειτουργίας
και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
γ) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκη−
ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,

2025

δ) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2005 «κωδικο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ
1379/24.10.1988, όπως ισχύει, σχετικά με τους όρους και
προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού
ιδρύματος στην Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με την
απόφ. ΕΤΠΘ 211/1/5.12.2005,
ε) την από 10.6.2006 (ΑΠ 4023) αίτηση της τράπεζας
JPMorgan Chase Bank ΝΑ», με έδρα τις Η.Π.Α., με την
οποία ζητεί την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Γρα−
φείου Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, οι εργασίες
του οποίου θα αποβλέπουν i) στη συλλογή γενικών
εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, που αφορούν
την Ελλάδα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την
τράπεζα και τους πελάτες της, ii) στην προώθηση και
ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα μέσω των
πελατών της ή και άλλων συνεργαζομένων οικονομικών
οργανισμών του εξωτερικού, iii) στην εκπροσώπηση των
συμφερόντων της εν λόγω τράπεζας στην Ελλάδα και
iv) στην διαφήμιση στην Ελλάδα και υποστήριξη των
προϊόντων και των υπηρεσιών της τράπεζας και των
συνδεομένων με αυτήν επιχειρήσεων,
στ) το από 6.6.2006 (ΑΠ 3906) έγγραφο της αρμόδιας
εποπτικής αρχής των Η.Π.Α. Office of the Comptroller of
the Currency (OCC), με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη
γνώμη της για την εγκατάσταση γραφείου αντιπροσω−
πείας της εν λόγω τράπεζας στην Ελλάδα,
ζ) το από 10.7.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε:
Nα εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γρα−
φείου Αντιπροσωπείας από την τράπεζα «JPMorgan Chase
Bank N.A.», με έδρα τις Η.Π.Α., με τους πιο κάτω όρους:
1. Οι εργασίες του Γραφείου θα αφορούν αποκλειστικά
τις εξής δραστηριότητες:
α) Συλλογή και παροχή γενικών οικονομικών και εμπο−
ρικών πληροφοριών, για λογαριασμό του Κεντρικού Κα−
ταστήματος, των Υποκαταστημάτων και πελατών της
ως άνω τράπεζας.
β) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ της τράπεζας και των ελληνικών
τραπεζών και επιχειρήσεων σε τομείς χρηματοπιστω−
τικών δραστηριοτήτων, καθώς και σύνταξη μελετών για
την προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από
ελληνικούς και αλλοδαπούς οίκους.
γ) Εκπροσώπηση των συμφερόντων της τράπεζας
στην Ελλάδα.
2. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας δεν επιτρέπεται να
ασκεί τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε μορφής.
3. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκα−
πέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανω−
τέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση
του τόπου εγκατάστασής του.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

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~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

*01001721008060004*
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