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Αρ. Φύλλου 136
21 Ιουνίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107
Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ − 12) − Αναδιάρθρω−
ση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημά−
των Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄
και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄ − 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ − 49).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ − 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ − 98).
4. Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά
την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων
σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ − 36).
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ − 1432), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια
(Β΄ − 204).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 75.000,00 ευρώ, περίπου,
για το τρέχον οικονομικό έτος, 446.000,00 ευρώ, περί−
που για το έτος 2008, 867.000,00 ευρώ, περίπου, για
το έτος 2009, 1.121.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος
2010, 1.432.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και
1.700.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και για
καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος
έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0826, 0851, 0869, 1111, 1311, 1329,
1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ
εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43−110
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ») και οι δαπάνες του 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 και καθενός των επομένων ετών θα αντι−

μετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του
αντίστοιχου έτους.
7. Την υπ’ αριθμ. 104/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλ−
ίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001
Το άρθρο 29 του π.δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 29
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
1. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων
Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση
των ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών και εξ−
τρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών). Η Δ.Α.Ε.Ε.Β. δι−
αρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1° Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας.
2° Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας.
3° Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας.
4° Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων.
5° Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
6° Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
2. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατί−
ας είναι αρμόδιο για την αναζήτηση, συλλογή, επεξερ−
γασία και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές
δραστηριότητες ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων και
κυρίως οργανωμένων ομάδων, καθώς και για την πα−
ρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, με σκοπό
την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών
που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κρά−
τους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως και κατά
προσώπων ή πραγμάτων και πράξεων που εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3251/2004
(Α΄ − 127). Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για τις ως
άνω δραστηριότητες, που στρέφονται κατά προσώπων
και πραγμάτων άλλης χώρας.
3. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας
είναι αρμόδιο για την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία
και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές δρα−
στηριότητες ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων που
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διαβιούν ή διαμένουν προσωρινά στη χώρα και κυρίως
οργανωμένων ομάδων, καθώς και για την παρακολούθη−
ση των δραστηριοτήτων αυτών και των σχέσεών τους
με άλλα άτομα ή οργανωμένες ομάδες στο εξωτερικό,
με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών
ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας
του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως
και κατά προσώπων ή πραγμάτων και πράξεων που
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 187Α του Ποι−
νικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του
ν. 3251/2004 (Α΄ − 127). Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και
για τις δραστηριότητες των ως άνω ατόμων ή ομάδων,
που στρέφονται κατά προσώπων και πραγμάτων της
χώρας τους ή άλλης ξένης χώρας.
4. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίη−
ση πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή
ενεργειών ατόμων ή ομάδων που στρέφονται με τη
χρήση βίας και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών
κατά της ασφάλειας του κράτους, του δημοκρατικού
πολιτεύματος, ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων.
β. Τη μελέτη των μέσων και των μεθόδων της παρά−
νομης δράσης των ανωτέρω ατόμων ή ομάδων και των
τυχόν οργανώσεών τους και το σχεδιασμό μέτρων για
την αντιμετώπισή τους.
5. Το Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Τη μέριμνα για τη λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων,
επί 24ώρου βάσεως, τη συλλογή πληροφοριών που σχε−
τίζονται με την αποστολή της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και τη διαβίβαση
αυτών, αρμοδίως, για αξιοποίηση κατά περίπτωση.
β. Την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας της
Διεύθυνσης με το προσωπικό της και την ενημέρωση
αυτού σχετικά με τη διάταξη της υπηρεσίας.
γ. Την τήρηση μνημονίων των σχεδίων της Διεύθυνσης
και την εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, όταν
συντρέχει περίπτωση και μέχρι να επιληφθούν οι αρμό−
διοι. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκδήλωσης τρομοκρατι−
κής ενέργειας ή όταν διαταχθεί από το Διευθυντή της
Δ.Α.Ε.Ε.Β., το Τμήμα αυτό, βάσει των οικείων σχεδίων,
ενεργεί ως ακολούθως :
(1) Μεριμνά για την άμεση κινητοποίηση του προσω−
πικού και των μέσων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, με
σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβασή τους
σε συμβάντα της αρμοδιότητάς της.
(2) Καθοδηγεί, κατευθύνει και συντονίζει τη δράση
των Τμημάτων και του προσωπικού της Διεύθυνσης
και την κίνηση των οχημάτων αυτής, εξασφαλίζει την
ομαλή επικοινωνία αυτών με το Κέντρο Επιχειρήσεων
και διαβιβάζει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες.
(3) Ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ζητεί τη συνδρομή της
Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας
(Ε.Κ.Α.Μ.) και αναφέρει την εκδήλωση τρομοκρατικής
ή εξτρεμιστικής εγκληματικής ενέργειας ή την εξέλιξη
των επιχειρήσεων προς αντιμετώπισή τους.
(4) Εξασφαλίζει τη συνεργασία και αποτελεί το σύνδε−
σμο επικοινωνίας της Διεύθυνσης με τις λοιπές εμπλε−
κόμενες αστυνομικές Υπηρεσίες και τα κέντρα επιχει−
ρήσεων άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών ή φορέων, με
σκοπό το συντονισμό των ενεργειών, την παροχή συν−
δρομής και την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

(5) Εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του ανατίθεται
από το διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
6. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο
για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση
του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμ−
ματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουρ−
γίας της Διεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και την
διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
7. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο επί
θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση και διαχείριση των
πάσης φύσεως τεχνικών μέσων της Διεύθυνσης.
8. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελ−
λάδος (Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Η
Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των
ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών και εξτρε−
μιστικών εγκληματικών ενεργειών) και η τοπική της
αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενι−
κών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
9. Η Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
1° Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας.
2° Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας.
3° Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας.
4° Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
10. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.
είναι ίδιες με αυτές των αντίστοιχων Τμημάτων της
Δ.Α.Ε.Ε.Β.
11. Οι δραστηριότητες των Τμημάτων της Δ.Α.Ε.Ε.Β
και της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., ασκούνται εντός των ορίων των
διατάξεων του Συντάγματος και των ατομικών δικαι−
ωμάτων.
12. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι υφιστά−
μενες αυτών Υπηρεσίες συνεργάζονται με τη Δ.Α.Ε.Ε.Β.
και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. και ανταλλάσσουν, απευθείας,
πληροφορίες και αλληλοβοηθούνται για την πρόληψη
και καταστολή των ενεργειών που σχετίζονται με την
αποστολή τους. Οι Υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να
παρέχουν στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., αμέσως
και κατά προτεραιότητα, κάθε συνδρομή που ζητείται
απευθείας από αυτές. Επίσης, υποχρεούνται να γνωρί−
ζουν αμελλητί, στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., με
κοινοποίηση στις ιεραρχικά προϊστάμενες ενδιάμεσες
Υπηρεσίες, κάθε στοιχείο και πληροφορία που σχε−
τίζονται με την αποστολή των Υπηρεσιών αυτών. Οι
διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που
απευθύνονται στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., εφό−
σον κρίνεται σκόπιμο, κοινοποιούνται και στις άλλες
Υπηρεσίες ασφαλείας.
13. Το προσωπικό της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει δικαίωμα
πρόσβασης στα αρχεία των Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, ύστερα από ενημέρωση των προϊσταμένων
των Υπηρεσιών αυτών. Επίσης, μπορεί να ζητεί στοιχεία,
που σχετίζονται με την αποστολή της εν λόγω Διεύ−
θυνσης και με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της,
από άλλες κρατικές αρχές, οργανισμούς και επιχειρή−
σεις κοινής ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης που οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία
αυτά (άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 1481/1984).
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14. Η Δ.Α.Ε.Ε.Β. και η Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. εφοδιάζονται με τα
απαιτούμενα για την εκπλήρωση της αποστολής τους
σύγχρονα επιστημονικά, τεχνικά και υλικά μέσα.
15. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θί−
γονται οι αρμοδιότητες που έχουν, από τις υφιστάμε−
νες διατάξεις οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων αντιμετώπισης των
ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών και εξτρεμι−
στικών εγκληματικών ενεργειών)».
Άρθρο 2
Αύξηση Οργανικών Θέσεων Αστυνομικού Προσωπικού
Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών
καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν.2800/2000 (Α΄ − 41), όπως διαμορφώ−
θηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά
δέκα (10) στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, δεκατρείς (13)
στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, είκοσι (20) στους βαθμούς
του Ανθυπαστυνόμου και Αρχιφύλακα και τριάντα επτά
(37) στο βαθμό του Αστυφύλακα.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01001362106070004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

