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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 239

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

22 Οκτωβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
214. Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6
του Κανονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου
Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.........................................

1

AΠΟΦΑΣΕΙΣ

ποσό των 52.500,00€ ετησίως, η οποία θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου
(ΚΑΕ 0674).
9. Τις υπ’ αριθμ. 130/2005, 349/2006 και 209/2007 γνω−
μοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από
πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Έγκριση του Πρακτικού της Συνόδου της Μικτής Ελ−
ληνο−Τυνησιακής Επιτροπής στον τομέα των οδι−
κών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και
διαμετακόμισης» (Τύνιδα, 28−29 Μαρτίου 2007)... 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 214
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κα−
νονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης
Συμβολαιογράφων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3680/1957 «Περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιο−
γράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων, περί εξαλεί−
ψεως υποθηκών, κλπ» (Α΄, 56).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2084/1992
(Α΄, 165).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π. δ/γμα 63/2005 (Α΄, 98).
4. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη του Μαίου
του 2006 από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. 343/26.2.2007 αίτηση του Συμβολαι−
ογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αι−
γαίου και Δωδεκανήσου.
6. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμ−
βολαιογράφων που διατυπώθηκε κατά την από 7.3.2007
συνεδρίασή του.
7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας
που διατυπώθηκε κατά την 8η/24.5.2007 συνεδρίασή
του.
8. Το γεγονός ότι η οικονομική επιβάρυνση του Τα−
μείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων ανέρχεται στο

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του β.δ/τος
611/1964 (Α΄, 173), που προστέθηκε με το άρθρο 3 του
π.δ/τος 177/1992 (Α΄, 81), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 330/1994 (Α΄, 175), αντι−
καθίστανται ως εξής:
«1. Το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων παρέ−
χει στους ασφαλισμένους του οδοντιατρική περίθαλ−
ψη στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι θεραπευτικές,
ακτινολογικές, προσθετικές εργασίες δοντιών, όπως
αυτές αναγράφονται κάθε φορά στο κρατικό τιμολόγιο
και με τις τιμές που ορίζονται σ’ αυτό. Το ποσό που
καταβάλλει το Ταμείο για τις εργασίες, μετά την υπο−
βολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 400,00€ ετησίως
για κάθε ασφαλισμένο.
2. Επίσης παρέχει στους ασφαλισμένους του, άπαξ,
ορθοδοντική περίθαλψη εφόσον κρίνεται αναγκαία για
θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς λόγους. Ειδικά
για παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών, παρέχεται ορθοδοντική
περίθαλψη και για λόγους αισθητικούς.
Η δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής θεραπεί−
ας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
1.200,00€.»
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.0544/Μ.6069/ΑΣ653
(2)
Έγκριση του Πρακτικού της Συνόδου της Μικτής Ελλη−
νο−Τυνησιακής Επιτροπής στον τομέα των οδικών
μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και δια−
μετακόμισης» (Τύνιδα, 28−29 Μαρτίου 2007).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή−
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Τυνησίας στον τομέα των οδικών
μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετα−
κόμισης που υπογράφηκε στην Τύνιδα στις 7 Οκτωβρίου
2003 και κυρώθηκε με το ν. 3267/2004 που δημοσιεύθηκε
στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ’αριθμ. 183,
τεύχος Α’, της 30ης Σεπτεμβρίου 2004.
2− Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου
σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα − Πρακτικά − που

καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 17
παρ. 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των
αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
3− Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63, ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
4− Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων
του υπό έγκριση Πρακτικού δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές
διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην
Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5− Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρακτικό
της Συνόδου της Μικτής Ελληνο−Τυνησιακής Επιτρο−
πής στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων και
εμπορευμάτων και διαμετακόμισης που υπογράφηκε
στη Τύνιδα στις 29 Μαρτίου 2007 το κείμενο του οποίου
σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση
στην ελληνική έχει ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Nο Φ.092.22 / 2080 – 1/1
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ−ΤΥΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Τύνιδα, 28−29 Μαρτίου 2007
Η Μικτή Ελληνο−Τυνησιακή Επιτροπή, η οποία προ−
βλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία στον τομέα των
οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και
διαμετακόμισης, πραγματοποίησε την πρώτη σύνοδο
αυτής στην Τύνιδα, στις 28 και 29 Μαρτίου 2007.
Τα ονόματα των μελών των δύο αντιπροσωπειών που
συμμετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής, αναφέρονται
στο Παράρτημα 1.
Οι δύο αντιπροσωπείες υιοθέτησαν την ακόλουθη
ημερήσια διάταξη:
1− Διαδικασίες που θα συμφωνηθούν για την εφαρμογή
της Διμερούς Συμφωνίας.
2− Στατιστικά στοιχεία σχετικά προς τις εμπορικές
ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών.
3− Μεταφορά εμπορευμάτων και ετήσια ποσόστωση
αδειών.
4− Μεταφορά προσώπων.
1− Διαδικασίες που θα συμφωνηθούν για την εφαρμογή
της Διμερούς Συμφωνίας:
Τα δύο Μέρη προέβησαν σε ανασκόπηση των άρθρων
της Διμερούς Συμφωνίας που απαιτούν τον καθορισμό
διαδικασιών ή την ανταλλαγή πληροφοριών προς δι−
ευκόλυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. Τα
άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 και 16.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Συμφωνίας, η Τυ−
νησιακή πλευρά παρέδωσε στην Ελληνική πλευρά το
υπόδειγμα αδείας εμπορευματικής μεταφοράς μεταξύ
των δύο χωρών (Παράρτημα 2).
Αντιστοίχως, η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνη−
σιακή πλευρά προσωρινό υπόδειγμα αδείας (Παράρτημα
2) και θα διαβιβάσει το οριστικό υπόδειγμα πριν από το
τέλος του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους.
Τα δύο Μέρη συμφώνησαν ότι το υπόδειγμα θα συ−
νταχθεί στην Αραβική και Γαλλική γλώσσα για την Τυ−
νησιακή πλευρά και στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα
για την Ελληνική πλευρά.
Εξ άλλου, η Τυνησιακή πλευρά επέδωσε στην Ελλη−
νική πλευρά τις νομοθετικές διατάξεις και τους κανο−
νισμούς της Τυνησίας σχετικά με την οργάνωση των
χερσαίων μεταφορών, τον χρόνο οδηγήσεως οχημά−
των, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την κυκλοφορία
μη καταχωρημένων στην Τυνησία οχημάτων, το βάρος
και τις διαστάσεις των οχημάτων, τις προϋποθέσεις
χορηγήσεως της ειδικής αδείας η οποία προβλέπεται
στο άρθρο 10 της Συμφωνίας, το φορολογικό καθεστώς,
την ασφάλιση έναντι τρίτου και τη μεταφορά υπολοί−
πων στο πλαίσιο εργασιών που αφορούν τις διεθνείς
μεταφορές (Παράρτημα 3).
Η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνησιακή πλευρά
την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά προς το βάρος και τις
διαστάσεις των οχημάτων (Παράρτημα 4).
2− Στατιστικά στοιχεία σχετικά προς τις εμπορικές
ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών:
Η Τυνησιακή πλευρά εξέθεσε τα στατιστικά στοιχεία
σχετικά προς τις εμπορικές ανταλλαγές και τις εργασί−
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ες που αφορούν τις μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών
(Παράρτημα 5).
Για την προώθηση των εμπορικών ανταλλαγών δια
χερσαίας οδού, η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι θα
ήταν δυνατόν ορισμένα προϊόντα να διακινούνται με
ημιρυμουλκούμενα οχήματα.
3− Μεταφορά εμπορευμάτων και ετήσια ποσόστωση
αδειών:
Για την εφαρμογή του άρθρου 13, τα δύο Μέρη αντήλ−
λαξαν πληροφορίες όσον αφορά τους Κανονισμούς
εκάστου Μέρους σε θέματα μεταφοράς επικινδύνων
προϊόντων.
Η Ελληνική πλευρά επεσήμανε ότι η ειδική άδεια η
οποία προβλέπεται για μεταφορά αυτού του τύπου,
χορηγείται συμφώνως προς τη Συμφωνία A.D.R. [Ευρω−
απϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές
Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων], στην οποία
είναι μέλος.
Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι οι Κανονισμοί
της Τυνησίας για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων
εμπνέονται από τη Συμφωνία αυτή και ότι η άδεια για
μεταφορές αυτού του τύπου χορηγείται κατά την εί−
σοδο του ελληνικού οχήματος στην τυνησιακή επικρά−
τεια.
Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να καθορίσουν για το έτος
2007 και για τα επόμενα έτη, ποσόστωση 50 αδειών για
τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των δύο
χωρών και μέσω του εδάφους τους.
Εφόσον χρειάζεται, οιοδήποτε εκ των δύο Μερών
δύναται να αιτείται, δι’ επιστολής, επιπλέον ποσόστωση
αδειών.
Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να αναφέρεται επί των
αδειών αυτών ότι η άδεια για το έτος (ν) ισχύει μέχρι
31 Ιανουαρίου του έτους (ν+1).
Η Ελληνική πλευρά ανέφερε ότι, συμφώνως προς
τους Κανονισμούς της Ελλάδος, τα ημιρυμουλκούμενα
οχήματα τα οποία δεν συνοδεύονται από οδικό ελκυ−
στήρα, δεν υπόκεινται σε καθεστώς αδείας προκειμένου
να κυκλοφορούν επί του ελληνικού εδάφους ή μέσω
αυτού.
Η Τυνησιακή πλευρά ανέφερε ότι, συμφώνως προς
τη Συμφωνία και τους Κανονισμούς της Τυνησίας, απαι−
τείται άδεια μεταφοράς εμπορευμάτων για τα ελληνικά
ημιρυμουλκούμενα οχήματα, ακόμα και αν δεν συνοδεύ−
ονται από οδικό ελκυστήρα.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα απαιτείται άδεια
για τα μη συνοδευόμενα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλ−
κούμενα οχήματα.
4− Μεταφορά προσώπων:
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Συμφωνίας, η Τυ−
νησιακή πλευρά επέδωσε στην Ελληνική πλευρά το
υπόδειγμα της άδειας ετήσιας ισχύος για την εκμε−
τάλλευση τακτικής υπηρεσίας διαμετακομίσεως μεταξύ
της Ελλάδος και της Τυνησίας (Παράρτημα 6).
Η Ελληνική πλευρά θα διαβιβάσει το υπόδειγμα αυτής
στην Τυνησιακή πλευρά πριν από το τέλος του μηνός
Απριλίου του τρέχοντος έτους.
Εξ άλλου, η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνη−
σιακή πλευρά υπόδειγμα αδείας σχετικά με την εκμε−
τάλλευση τακτικής υπηρεσίας μεταξύ της Ελλάδος και
της Συρίας (Παράρτημα 7).
Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε σχετικώς ότι οι αι−
τήσεις εκμεταλλεύσεως τακτικών υπηρεσιών θα μελε−
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τώνται κατά περίπτωση συμφώνως προς τις διατάξεις
του άρθρου 3 της Συμφωνίας.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της Συμφωνίας, τα δύο
Μέρη αντήλλαξαν το υπόδειγμα του εγγράφου ελέγχου
(Παράρτημα 8).
Η Ελληνική πλευρά θα διαβιβάσει στην Τυνησιακή
πλευρά και πριν από το τέλος του μηνός Απριλίου του
τρέχοντος έτους, το υπόδειγμα της αδείας για την έκτα−
κτη μεταφορά προσώπων.
Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι, όσον αφορά την
Τυνησία, η άδεια για την έκτακτη μεταφορά προσώπων
χορηγείται, συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Τυ−
νησίας, κατά την είσοδο του ελληνικού οχήματος στην
τυνησιακή επικράτεια ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς
προ της εισόδου του σε αυτή.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία κάλεσε την Τυνησιακή
πλευρά όπως η προσεχής σύνοδος της Μικτής Επιτρο−
πής πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Η Τυνησιακή Αντιπροσωπεία απεδέχθη την πρόσκλη−
ση και ευχαρίστησε την Ελληνική Αντιπροσωπία.
Συντάχθηκε στην Τύνιδα, στις 29 Μαρτίου 2007, σε
δύο πρωτότυπα αντίτυπα στη Γαλλική γλώσσα.
Για την Τυνησία
Sarra REJEB
− υπογραφή −

Για την Ελλάδα
Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ
− υπογραφή −

Μικτή Ελληνο−Τυνησιακή Επιτροπή
του Άρθρου 17 της Συμφωνίας
στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπο−
ρευμάτων και διαμετακόμισης
Τύνιδα, 28 και 29 Μαρτίου 2007
Ελληνική Αντιπροσωπεία
Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ
Προϊσταμένη Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών
(Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας)
Τριαντάφυλλος ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Προϊστάμενος Διευθύνσεως Εμπορευματικών Μετα−
φορών
Ασπασία ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος Οδικών Μεταφορών
Ξένη ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ

Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Αθανάσιος ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Σοφία ΞΕΝΙΔΟΥ
Μεταφράστρια
Μικτή Ελληνο−Τυνησιακή Επιτροπή
του Άρθρου 17 της Συμφωνίας
στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπο−
ρευμάτων και διαμετακόμισης.
Τύνιδα, 28 και 29 Μαρτίου 2007
Τυνησιακή Αντιπροσωπεία
Sarra REJEB
Προϊσταμένη Οργανισμού Χερσαίων Μεταφορών
Υπουργείου Μεταφορών
(Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας)
Taoufik JERBI
Προϊστάμενος Υποδιευθύνσεως Επιβατικών Μεταφο−
ρών Υπουργείου Μεταφορών
Habib AMMAR
Προϊστάμενος Υποδιευθύνσεως Εμπορευματικών Με−
ταφορών Υπουργείου Μεταφορών
Lassaâd MHIRSI
Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών
Hayet LAOUANI
Πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Μεταφορών
Naffati ABDELAZIZ
Πρόεδρος Εθνικού Επιμελητηρίου Διεθνών Οδικών
Εμπορευματικών Μεταφορών
Heykel BEN SEDRINE
Εθνική Ομοσπονδία Μεταφορών
− έπονται υπογραφές −
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4874

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

*01002392210070012*

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

