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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34
Καθιέρωση της 9ης Μαρτίου ως δημόσιας εορτής
τοπικής σημασίας για το Νομό Τρικάλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί
τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα”» (Α΄ 215).
2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).
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/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 28/2009 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Η 9η Μαρτίου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής
σημασίας για το Νομό Τρικάλων, προς τιμή των ηρώων,
που με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν το Ύψωμα 731 στην
Κλεισούρα, το Μάρτιο του 1941.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στο Νομό Τρικάλων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστο−
λισμό από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της
ημέρας της εορτής και φωταγώγηση των δημόσιων
κτιρίων, των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων
καθώς και των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και των Τρα−
πεζών, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρ−
τίζεται με απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων.
Άρθρο 4
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 διατάγματος.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 221/1998 Προεδρικού Δια−
τάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλο−
ντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174 τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192 τ.Α΄).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
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ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 207 τ.Α΄).
4. 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
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ 1666/ΔIΟE89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./οικ. 107017/5.9.2006
(ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/Ε.Κ.
«σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι−
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 705.000 ευρώ για
καθένα των ετών 2009−2015, η οποία θα καλύπτεται από
τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων (ΣΑΕ 075/3, Έργο 2001 ΣΕ 07530001) και με κοινοτική
συγχρηματοδότηση «Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
2007−2013».
8. Tην υπ’ αριθμ. 110/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφα−
σίζουμε:
Άρθρο 1
Το π.δ. 221/1998 (ΦΕΚ 174τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192τ.Α΄), τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Συνιστάται προσωρινά στο Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ειδική Υπηρε−
σία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.)»
υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η
οποία αντιστοιχεί σε επίπεδο Διεύθυνσης του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
2. Έδρα της Ε.Υ.ΠΕ. ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια
λειτουργίας της μέχρι 31.12.2015».
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Η Ε.Υ.ΠΕ. έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία εκπόνησης, αξιολόγηση και έγκριση
περιβαλλοντικών μελετών πάσης φύσεως έργων και
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που σχε−
τίζονται με:

αα) την εφαρμογή των ειδικών και σημαντικών προ−
γραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπα−
ϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ιδίως από το 2ο και 3ο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαί−
σιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007−2013, το Ταμείο Συνοχής,
INTERREG, όπως και από άλλα προγράμματα και πρω−
τοβουλίες της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους δηλαδή
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), από
το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθιστικών και Πολεοδο−
μικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) κ.λ.π.
ββ) τα Ολυμπιακά έργα του έτους 2004, καθώς και με
τη μεταολυμπιακή λειτουργία αυτών,
γγ) λοιπά έργα υποδομών που μπορεί να μην εμπί−
πτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως διακρατικοί
αγωγοί καυσίμων (υγρών και αερίων), αγωγοί μεταφο−
ράς ηλεκτρικής ενέργειας.
δδ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και
εε) κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα της υπ’ αριθμ.
15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022τ.Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών υποδομών,
κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιερ−
γειών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
β) Την εποπτεία εκπόνησης, αξιολόγηση και έγκριση
περιβαλλοντικών μελετών πάσης φύσεως σχεδίων και
προγραμμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, σύμφωνα με
αυτά που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.ΠΕ./
Οικ. 107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2001/42/Ε.Κ. «σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία
εφαρμογή της νομοθεσίας και γενικά στην προστασία
του περιβάλλοντος.
2. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.ΠΕ. ανή−
κουν:
α) Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίη−
ση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και
η εισήγηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,
για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται
παραπάνω.
β) εισήγηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων
με βάση την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για τα έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται
παραπάνω.
γ) Η υποστήριξη των Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουρ−
γείων και Φορέων υλοποίησης έργων και δραστηριο−
τήτων, καθώς και των περιφερειακών και νομαρχιακών
Υπηρεσιών, στην εκπόνηση και αξιολόγηση Μελετών
εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Προμελε−
τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις
δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.
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δ) Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπη−
ρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης των
έργων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πα−
ραπάνω.
ε) Η εισήγηση για την αξιολόγηση και Έγκριση Ειδικών
Τεχνικών Μελετών Περιβάλλοντος για τα έργα και τις
δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.
στ) Παράλληλα με την Ε.Υ.ΕΠ. (Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Περιβάλλοντος), που συστήθηκε με το άρ−
θρο 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228τ.Α΄) περί «Θεμάτων
Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής
και άλλες διατάξεις» και κατά την κρίση της Ε.Υ.ΠΕ., ο
έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης των
Περιβαλλοντικών Όρων, που έχουν επιβληθεί για τα
έργα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρα−
πάνω, όπως και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων,
σε περίπτωση παραβίασης αυτών για έργα και δρα−
στηριότητες αρμοδιότητας Ε.Υ.ΠΕ. του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και ιδιωτών.
ζ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση και δημοσιοποίηση
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και η εισήγηση για
την Έγκριση ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ−
λοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με αυτά που ορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄).
η) Η αξιολόγηση του φακέλου περιβαλλοντικού προε−
λέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο
σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με αυτά που ορί−
ζονται στην υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄).
θ) Η υποστήριξη των αρχών σχεδιασμού σχεδίων και
προγραμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107017/5.9.2006
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1225 τ.Β΄) στην εκπόνηση
και αξιολόγηση φακέλων Περιβαλλοντικού Προελέγχου
και φακέλων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων καθώς και στην εναρμόνιση των σχεδίων
και προγραμμάτων με τα αναφερόμενα στην Απόφαση
Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).
ι) Η υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα των Υπη−
ρεσιών και Φορέων προώθησης και υλοποίησης σχεδίων
και προγραμμάτων.
ια) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της τήρησης
των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων που τίθε−
νται στην απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέ−
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προ−
γράμματος, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’
αριθμ. 107017/5.9.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1225 τ.Β΄)».
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνι−
στώνται τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Α΄: Τμήμα Δικτύων, Μεταφορών, Λοιπών
Έργων και σχετικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, με
αρμοδιότητα σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, λιμε−
νικών, αεροδρομίων, δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργει−
ας, θερμού νερού, καυσίμων, μετρό, τραμ κ.λ.π.), έργων
παραγωγής ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,
ολυμπιακών και συναφών έργων, καθώς και σε σχέδια
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και προγράμματα που θέτουν το πλαίσιο για μελλοντι−
κές άδειες έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
του Τμήματος.
β. Τμήμα Β΄: Τμήμα Υδραυλικών Έργων, Στερεών Απο−
βλήτων, Εργασιών Πολεοδομίας και σχετικών Σχεδίων
και Προγραμμάτων, με αρμοδιότητα σε έργα υδραυ−
λικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης επικινδύνων και μη
επικινδύνων στερεών αποβλήτων και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων και υγρών (επικινδύνων και μη)
αποβλήτων και εργασιών πολεοδομίας καθώς και σε
σχέδια και προγράμματα που θέτουν το πλαίσιο για
μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων αρμο−
διότητας του Τμήματος.
γ. Τμήμα Γ΄: Τμήμα Διοικητικής – Οικονομικής Υπο−
στήριξης, Εξωτερικών Σχέσεων και Συντονισμού Δια−
δικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με
αρμοδιότητα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα της
Ε.Υ.ΠΕ., την παρακολούθηση κοινοτικών και διεθνών θε−
μάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ε.Υ.ΠΕ.,
καθώς και το συντονισμό των διαδικασιών Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) σχεδίων και προ−
γραμμάτων».
Δ. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
« Άρθρο 4
1. α. Της Ε.Υ.ΠΕ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας
Π.Ε. των κλάδων Μηχανικών, Πολεοδόμων – Χωροτα−
κτών, Γεωπόνων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Φυ−
σικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων με πενταετή
τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δε−
καετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία.
β. Των Τμημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ προΐσταται υπάλληλος
κατηγορίας Π.Ε. των ιδίων κλάδων που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, με τριετή τουλάχιστον
εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχι−
στον πραγματική υπηρεσία.
Ειδικά του Τμήματος Γ΄ μπορεί να προΐσταται και
υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Διοικητικού –
Οικονομικού, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε πα−
ρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική
υπηρεσία.
2. Τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.ΠΕ. αναπληρώνει ο Προϊ−
στάμενος του τμήματος Α΄ και σε απουσία του τελευταί−
ου ο Προϊστάμενος του Β΄ ή Γ΄ τμήματος που έχει ασκή−
σει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου.
3. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1322

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

*01000512703090004*

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

