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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 174
Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (Β΄ 1950/3.10.2007).
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος
προεδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 232/2008 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, αποφασίζουμε:

Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών συνιστώνται κλάδοι:
α) TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου και
β) ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου.
Άρθρο 2
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων προσωπικού
και προσόντα διορισμού
1. Στον κλάδο TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λα−
θρεμπορίου μεταφέρονται ογδόντα πέντε (85) κενές
οργανικές θέσεις του κλάδου TE Τελωνειακών και στον
κλάδο ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου
μεταφέρονται πενήντα (50) κενές οργανικές θέσεις του
κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, οι οποίες κατανέμονται κατά
κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
α) τριάντα πέντε (35) θέσεις, κατηγορίας TE, στην
ειδικότητα Πλοιάρχων,
β) τριάντα πέντε (35) θέσεις, κατηγορίας TE, στην
ειδικότητα Μηχανικών,
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις, κατηγορίας TE, στην ειδικό−
τητα Τηλεπικοινωνιακών και
δ) πενήντα (50) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ, στην ειδικότη−
τα Ναυτών, τροποποιουμένων αναλόγως των άρθρων
130 και 131 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύουν.
2.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 130 του π.δ. 284/1988,
όπως ισχύει, διαμορφώνεται ως προς τους κλάδους, τις
ειδικότητες κατά κλάδο, τις θέσεις κατά ειδικότητα και τις
θέσεις κατά κλάδο της κατηγορίας TE του προσωπικού που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ως εξής:
ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Τελωνειακών
Πλοίων Δίωξης
Λαθρεμπορίου
Πλοιάρχων
Μηχανικών
Τηλεπικοινωνιακών
Τελωνειακών

35
35
15
491

3942

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 284/1988,
όπως ισχύει, διαμορφώνεται ως προς τους κλάδους, τις
ειδικότητες κατά κλάδο, τις θέσεις κατά ειδικότητα και
τις θέσεις κατά κλάδο της κατηγορίας ΔΕ του προσω−
πικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο,
ως εξής:
ΚΛΑΔΟΙ
Τελωνειακών
Τελωνειακών
Πλοίων Δίωξης
Λαθρεμπορίου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
1944

Ναυτών
50
3. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του
κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου, ανά
ειδικότητα, ορίζονται ως εξής:
Ι. Κατηγορία TE α) ειδικότητα Πλοιάρχων
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού [Α.Ε.Ν.−πρώην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπο−
ρικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν)] της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
και πιστοποιητικό Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυ−
τικού (π.δ. 243/1998−Α΄ 181, όπως ισχύει) ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.−πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή
ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Β΄ τάξης Εμπο−
ρικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία
ενός (1) τουλάχιστον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα
σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001−Α΄39, όπως
ισχύει) ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.−πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισό−
τιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλ−
λοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών
(3) τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε
πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).
β) ειδικότητα Μηχανικών
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.− πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισό−
τιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλο−
δαπής και πιστοποιητικό Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυ−
τικού (Α.Ε.Ν.− πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο
και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
πιστοποιητικό Μηχανικού Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού
(π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία ενός (1) τουλάχι−
στον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα
(άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.− πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισό−
τιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλ−
λοδαπής, πιστοποιητικό Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού
Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών
(3) τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε
πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).
γ) ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών
Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπο−
ρικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και

αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
και πιστοποιητικό Ραδιοτηλεγραφητή (π.δ. 243/1998,
όπως ισχύει) ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων
ημεδαπών Σχολών ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχο−
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τμήματος Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων
τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
II. Κατηγορία ΔΕ
ειδικότητα Ναυτών
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α΄
ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι−
δευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (Α΄ 46)
ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και πι−
στοποιητικό ναύτη (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει).
Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτου−
με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρι−
κού διατάγματος.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 175
Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο
τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των», (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία
Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 110).
β) Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247).
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 (Α΄ 98).
δ) Της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ε) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 1944).
2. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις: της
9.10.2006 και της 25.4.2007).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού ύψους 30.000 € για την ίδρυση της
προτεινόμενης θέσης και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδ. Φ. 19−250 ΚΑΕ 0200). Για την επόμενη πενταετία θα
ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσε−
ων στους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών.
4. Την υπ’ αριθμ. 138/2008 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Ιδρύεται στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
που διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
14 του ν. 1268/1982, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 8
παρ. 4 του ν. 1894/1990.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1995 (Α΄ 130) − θέσπιση πα−
ροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξι−
ούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που
δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2042/1992
«Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές δια−
τάξεις» (Α 75).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».

3943

3. Το π.δ/γμα 206/2007 (Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος 213/1992 (Α΄
102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
5. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο
Υπουργείο Εργασίας».
6. Την υπ’ αριθμ. 14789/297/5.6.2007 οικονομική έκθεση
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
7. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών που διατυπώ−
θηκε κατά την υπ’ αριθμ. 4230/21/2.2007 συνεδρίασή του.
8. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που
διατυπώθηκε κατά την 10η/30.8.2007 συνεδρίασή του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος,
δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, ενώ προκαλείται επιβάρυνση ετήσια στο Ταμείο
Νομικών 150.000,00 € περίπου η οποία θα καλυφθεί από
τον κωδικό Κ.Α. 2639.
10. Την υπ’ αριθμ. 162/16.7.2008 Γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η πρώτη παράγραφος του εδαφίου «γ) που προστέ−
θηκε στο τέλος του άρθρου 3 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164),
με το άρθρο 1 του π.δ. 225/1995 (Α΄ 130) αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ» Η εφαρμογή προγράμματος επιδοτούμενου πα−
ραθερισμού, με αντικείμενο την παροχή σε συνταξιού−
χους κύριας ασφάλισης, που δεν λαμβάνουν σύνταξη
από άλλο φορέα και στους συζύγους των, σε αριθμό
μέχρι και δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, κάθε έτος, εκ
περιτροπής, της δυνατότητος μετάβασης και φιλοξε−
νίας, σε Ελληνικά τουριστικά θέρετρα ή λουτροπόλεις
της επιλογής τους, επί μία εβδομάδα και με δαπάνες,
καλυπτόμενες κατά ποσοστό 80% από το Ταμείο και
κατά ποσοστό 20% από τους εντασσόμενους στο πρό−
γραμμα.»
Άρθρο 2
Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού, αρχίζει
από την πρώτη του επόμενου, της δημοσίευσής του
μήνα.
Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3944

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

*01002352511080004*

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

