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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 180
1 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
Διαδικασία μετάταξης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων η υπηρεσία εκ−
δίδει ανακοίνωση με την οποία ορίζονται οι θέσεις ανά
κατηγορία και κλάδο που καταργούνται. Όταν καταρ−
γούνται ορισμένες θέσεις μιας υπηρεσίας καλούνται οι
υπάλληλοι να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετά−
σχουν στη διαδικασία μετάταξης σε άλλη υπηρεσία. Εάν
οι σχετικές δηλώσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό
των καταργούμενων θέσεων το υπηρεσιακό συμβούλιο
καθορίζει με απόφασή του τους προς απόλυση υπαλ−
λήλους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα
των υπαλλήλων προηγουμένων εκείνων με τα λιγότερα
ουσιαστικά προσόντα.
2. Οι προς απόλυση υπάλληλοι λόγω κατάργησης θέ−
σης ή κατάργησης θέσης μετά από συγχώνευση κλάδων
ή υπηρεσιών, δικαιούνται με αίτησή τους να μεταταγούν
σε κενή οργανική θέση του αυτού ή παρεμφερούς κλά−
δου άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Η μετάταξη
διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι υπο−
βάλλουν στην υπηρεσία τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
ανακοίνωσης της υπηρεσίας, αίτηση με την οποία δη−
λώνουν το Νομό σε υπηρεσίες του οποίου επιθυμούν
να μεταταγούν. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο
κατάστημα των οικείων υπηρεσιών, συντασσομένου
σχετικού πρακτικού.
Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων τη μετάτα−
ξη υπαλλήλων, στον οποίο εμφαίνεται η κατηγορία, ο
κλάδος στον οποίον ανήκουν, οι τίτλοι σπουδών, τα
έτη υπηρεσίας καθώς και ο Νομός σε υπηρεσία του
οποίου επιθυμούν να μεταταγούν, υποβάλλεται από
την υπηρεσία του υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
μεριμνά για τη γνωστοποίηση των κενών θέσεων κατά
Νομό, φορέα, κατηγορία και κλάδο στην υπηρεσία των
προς μετάταξη υπαλλήλων. Με βάση τις κενές θέσεις
που γνωστοποιήθηκαν, η υπηρεσία καλεί τους ενδιαφε−
ρόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση των
κενών θέσεων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα

117. Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότε−
ρων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλ−
λήλων λόγω κατάργησης θέσεων .........................
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117
Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων
μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω
κατάργησης θέσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 154 του
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ΝΠΔΔ» (A΄ 26).
2. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 205/2007
«Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 62/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
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περιλάβουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις φορέων στους
οποίους επιθυμούν να μεταταγούν.
4. Για την αξιολόγηση των δηλώσεων προτίμησης και
την κατανομή των προς μετάταξη υπαλλήλων η Γ.Γ.Δ.Δ.
& Η.Δ συνιστά επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από
τα εξής μέλη:
α. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
β. τον Προϊστάμενο του τμήματος Μεταβολών της Δι−
εύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ.
& Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
γ. έναν (1) υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ
του ΥΠ.ΕΣ.
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ.
του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από τον
οικείο Υπουργό και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. από το
μονομελές όργανο διοίκησης.
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Υπουρ−
γείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται,
που ορίζεται από το Δ.Σ. της αντιπροσωπευτικότερης
συνδικαλιστικής οργάνωσης της υπηρεσίας.
Όλα τα μέλη ορίζονται με τα αναπληρωματικά τους.
Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος με Α΄ βαθμό
της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.
5. Η ανωτέρω επιτροπή κατανέμει τους προς μετάταξη
υπαλλήλους στις κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών
υποδοχής, κατά τη δήλωση προτίμησής τους. Σε περί−
πτωση σύμπτωσης περισσοτέρων δηλώσεων προτίμη−
σης για την ίδια θέση, για την κατανομή των υπαλλήλων
λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:
α) η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των
εγγάμων με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και των εγ−
γάμων έναντι των αγάμων.
β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου,
προηγουμένων εκείνων με το μεγαλύτερο χρόνο υπη−
ρεσίας.
γ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκθέσεων αξι−
ολόγησης των πέντε τελευταίων ετών, προηγουμένων
εκείνων με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.
6. Ο πίνακας κατανομής των προς μετάταξη υπαλλή−
λων αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ στις υπηρεσίες
υποδοχής προκειμένου να καταρτίσουν τις σχετικές
αποφάσεις και να μεριμνήσουν για την εγγραφή των
σχετικών πιστώσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μετάταξης, με τη δημοσίευση των σχετικών
αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
Υπηρεσιακή κατάσταση μετατασσομένων
1. Η μετάταξη γίνεται σε θέση κλάδου της ίδιας κα−
τηγορίας για την οποία ο μετατασσόμενος κατέχει τα
απαιτούμενα προσόντα, με το βαθμό και το μισθολο−
γικό κλιμάκιο που αυτός κατέχει κατά το χρόνο της
μετάταξης.
2. Ο χρόνος που διανύθηκε στην υπηρεσία από την
οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται και ο χρόνος που
αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται ότι
διανύθηκε στην Υπηρεσία υποδοχής για όλα τα θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Το χρονικό διάστημα της άσκησης καθηκόντων προ−
ϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επι−
πέδου οργανικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη για την

εφαρμογή του άρθρου 85 και της παρ. 5 του άρθρου
86 του ΥΚ.
3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί κατά του μετατασσο−
μένου πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του υπηρεσιακού
συμβουλίου, αρμόδιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας
στην οποία υπαγόταν οργανικά ο υπάλληλος κατά το
χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, εφόσον το παρά−
πτωμα σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του
στην υπηρεσία αυτή.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος.
Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(2)
Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι
σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000,00 €)
για πληρωμή δικαιούμενων ποσών σε παραγωγούς
βάμβακος και καπνού, περιόδου 2007.
Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται, νό−
μιμα στην προκειμένη περίπτωση, από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό
και από τους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών
Νικόλαο Λέγκα και Αντώνη Μπέζα.
β) Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το
διακριτικό τίτλο «ΑΤΕbank», που νόμιμα εκπροσωπείται
από το Διοικητή αυτής Δημήτριο Μηλιάκο, συμφωνού−
νται τα εξής:
Άρθρο 1
Η ΑΤΕbank μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου,
θα το χρηματοδοτήσει με ποσό μέχρι σαράντα δύο
εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000,00 €) για την πληρω−
μή δικαιούμενων ποσών σε παραγωγούς βάμβακος και
καπνού, περιόδου 2007.
Άρθρο 2
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα−
θώς και οι Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, που
εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την
παρούσα ότι αποδέχονται για λογαριασμό του Ελληνι−
κού Δημοσίου τη σύναψη Σύμβασης Χρηματοδότησης
από την ΑΤΕbank με το ποσό μέχρι σαράντα δύο εκα−
τομμυρίων Ευρώ (42.000.000,00 €) και εξουσιοδοτούν
την ΑΤΕbank να διαθέσει το προϊόν αυτής, σύμφωνα με
το παραπάνω άρθρο 1.
Άρθρο 3
Το προϊόν της Χρηματοδότησης θα μεταφερθεί σε ει−
δικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στη Διεύθυνση Εργα−
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σιών Υποστήριξης της ΑΤΕbank, με χρέωση του οποίου
η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΑΤΕbank θα προβαίνει
στις σχετικές πληρωμές των δικαιούχων.
Οι πληρωμές των δικαιούμενων ποσών θα γίνονται με
εντολές του Ελληνικού Δημοσίου και με τα αντίστοιχα
μαγνητικά αρχεία, σε πίστωση των τραπεζικών λογαρι−
ασμών που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους τους παρα−
γωγούς, με δυνατότητα άμεσης ανάληψης.
Σε όσους παραγωγούς δεν καταστεί δυνατή η πίστω−
ση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει υποδειχθεί, η
ΑΤΕbank αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους καταβά−
λει στο ακέραιο το δικαιούμενο ποσό, μέσω On – Line
Εντολών Πληρωμής που θα εξοφλούνται από οποιοδή−
ποτε Κατάστημα της ΑΤΕbank.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΑΤΕbank θα ενημερώ−
νει μετά από κάθε πληρωμή το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών σχετικά με τα στοιχεία των πληρωμών
που διενεργήθηκαν, με την αποστολή αναλυτικού ηλε−
κτρονικού αρχείου.
Κατά τη λήξη της Χρηματοδότησης, τυχόν εντολές που
παραμείνουν ανεκτέλεστες θα ακυρωθούν και τα ποσά
τους θα μεταφερθούν από την ΑΤΕbank σε πίστωση του
κεφαλαίου της Χρηματοδότησης.
Μετά το τέλος των πληρωμών, το Δημόσιο αναλαμ−
βάνει να καταβάλει στην ΑΤΕbank τυχόν διαφορές που
θα προκύπτουν κατά την εκκαθάριση των δαπανών, συ−
μπεριλαμβανομένων των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών (δηλ. αυτών που δεν κατέστη εφικτό να επιστρα−
φούν), λογιστικών διαφορών, διαφορών στρογγυλοποί−
ησης, αντιλογισμού ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών
που οφείλονται σε παραλείψεις, σε μη προσέλευση ή
μη ανεύρεση παραγωγών ή διαχειριστικά λάθη που δεν
οφείλονται στην ΑΤΕbank.
Άρθρο 4
Η διάρκεια της Χρηματοδότησης θα είναι ενός (1) έτους,
με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα εφάπαξ αποπλη−
ρωμής του δανείου στη λήξη του ή τμηματικά μέχρι και
τη λήξη του.
Η παραπάνω χρηματοδότηση θα επιβαρύνεται με κυ−
μαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα είναι ίσο με το επιτόκιο
εκτοκισμού διατραπεζικής αγοράς Euribor έξι (6) μηνών
που ισχύει την ημέρα έναρξης της περιόδου εκτοκισμού,
όπως αυτό διαμορφώνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες
πριν, πλέον περιθωρίου (margin) 0,13%. Η χρονική βάση
υπολογισμού των τόκων είναι ο λόγος των πραγματικών
ημερών προς το έτος των 360 ημερών. Οι τόκοι είναι
απαιτητοί από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της
Χρηματοδότησης.
Η ΑΤΕbank για την πραγματοποίηση των παραπάνω
εργασιών θα προβαίνει σε διαδικασίες για τις οποίες
θα επιβαρύνεται με έξοδα, τα οποία υπολογίζονται σε
ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €) για κάθε εγγραφή
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που περιλαμβάνεται στα μαγνητικά αρχεία που θα της
σταλούν και θα καταβληθούν στην ΑΤΕbank από το Ελ−
ληνικό Δημόσιο κατά τη λήξη της Χρηματοδότησης.
Εφάπαξ έξοδα εξέτασης και έγκρισης δανείου δεν
θα εισπραχθούν.
Η εξόφληση του κεφαλαίου της χρηματοδότησης
θα γίνει συμψηφιστικά μετά την πραγματοποίηση των
οριστικών πληρωμών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη
λήξη της διάρκειας της χρηματοδότησης. Η ΑΤΕbank,
τρεις (3) μήνες μετά τη χορήγηση θα μεταφέρει σε
πίστωση του κεφαλαίου της χρηματοδότησης τα ποσά
των προκαταβολών που θα έχουν επανεισπραχθεί από
τους παραγωγούς μετά την καταβολή των οριστικώς
δικαιούμενων ποσών. Η εργασία αυτή θα επαναλαμβάνε−
ται κάθε μήνα για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη
της χρηματοδότησης ή αν παραστεί ανάγκη και μετά
τη λήξη της, έως την οριστική τακτοποίηση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τόκων,
των εξόδων ή του κεφαλαίου, θα οφείλεται τόκος υπε−
ρημερίας ίσος με το επιτόκιο που αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία
μονάδα (1,00%).
Άρθρο 5
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κατά τη
διάρκεια της χρηματοδότησης αλλάξουν οι όροι των
υποχρεώσεων περί κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπε−
ζών για τα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο ή και τους
Οργανισμούς, που δανείζονται με την Εγγύηση του Ελ−
ληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα, αφού πρώτα ενημερώσει
εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο και να λάβει έγγραφη
συναίνεσή του, θα έχει δικαίωμα αναπροσαρμογής του
περιθωρίου (margin) σε επίπεδο που να καλύπτει το
επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για την τράπεζα η
αλλαγή αυτή.
Άρθρο 6
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια
αντίτυπα.
Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ −
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3346

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

*01001800109080004*

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

