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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 120
Σύσταση Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Πα−

ροχής Πληροφοριών στη Διεύθυνση Αστικής και Δη−
μοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις :
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α 107).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 
(Β 204) όμοια.

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος 
αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, ετήσια δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 
0200, 0800). Κατά την επόμενη πενταετία, η δαπάνη 
αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγρά−
φονται, κατ’ έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Φ. 07/110/ΚΑΕ ομάδων 0200,0800).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ 92/26.4.2007 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, συνιστάται Τμήμα Γραμματειακής Υπο−
στήριξης και Παροχής Πληροφοριών.

Άρθρο 2

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής 
Πληροφοριών είναι αρμόδιο για : 

α. Τη διακίνηση, την πρωτοκόλληση, τη συσχέτιση, τη 
διανομή, την αναπαραγωγή, τη διεκπεραίωση και την 
αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας, κοινής, εμπιστευτι−
κής και απόρρητης, της Διεύθυνσης του άρθρου 1 του 
παρόντος διατάγματος, 

β. την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων 
οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τη−
ρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλ−
λασσόμενους με την πιο πάνω Διεύθυνση,

3. την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Αρχείου 
της πιο πάνω Διεύθυνσης.

4. την παροχή πληροφοριών στους πολίτες, για κάθε 
θέμα αρμοδιότητας της πιο πάνω Διεύθυνσης και την 
εποπτεία έκδοσης και διακίνησης κάθε είδους ενημερω−
τικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων καθώς και τη δια−
νομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες.
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Άρθρο 3

Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παρο−
χής Πληροφοριών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου, 
TE Διοικητικού − Λογιστικού ή, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει, ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος 
καταργείται το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτη−
σης, που συνεστήθη με το άρθρο 1 περίπτωση γ΄ του 
π.δ.233/1991 (Α 88), καθώς και οι διατάξεις του π.δ/τος 
αυτού που αναφέρονται στο καταργούμενο Γραφείο.

Άρθρο 5 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121
    Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβε−
στών εποχικής απασχόλησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίου 

του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο−
λής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως έχει τροποποι−
ηθεί με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερον του ν. 3547/2007 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών 
της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων 
που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους 
και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής» (Α΄ 67).

β. Του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

γ. Του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιορ−
γάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

δ. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 164/2004 «Ρυθμίσεις για 
τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα» (Α΄ 134).

ε. 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).

στ. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/6139/24.3.2004 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−

ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοιά της (Β΄ 1284).

 ζ. Της υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, και ανέρχεται στο ποσό των 
27.135.291,00 ευρώ, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών με την εγγραφή των 
απαραίτητων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό Εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος 
(Ε.Φ. 43−120) για το έτος που θα αφορά.

3. Την υπ’ αριθμ. 122/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 
και Οικονομικών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνο−
νται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη 
παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχό−
λησης ανέρχεται στους οκτώ (8) μήνες ετησίως».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κατηγο−
ρία αυτή, όταν δεν εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκο−
ντα, εκτελεί τα καθήκοντα της ειδικότητας του εργάτη 
πυρόσβεσης – διάσωσης».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 124/2003, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2005 (Α΄ 
175), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος, εφόσον επιθυμούν και διαθέ−
τουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη 
από το άρθρο 1 παρ. 2γ υγεία, προσλαμβάνονται εκ 
νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια 
ειδικότητα και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) 
συμβατικών περιόδων, το οποίο μπορεί να επεκταθεί 
μέχρι και ανώτατο όριο δέκα (10) συμβατικών περιό−
δων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφό−
σον ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, που 
πιστοποιούνται κατ’ έτος με πράξη του Αρχηγού ΠΣ, η 
οποία εκδίδεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο 
ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω 
προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος 
έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστο−
ποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και 
τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρ−
θρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμ−
βανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές 
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δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην 
έκθεση αξιολόγησής τους».

4. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του π.δ.124/2003 
(Α΄ 108) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Οι εποχικοί πυροσβέστες που αδυνατούν να πα−
ρέχουν την υπηρεσία τους σε συγκεκριμένη συμβατική 
περίοδο ή μέρος αυτής, επειδή καλούνται να εκπληρώ−
σουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης στην 
Υπηρεσία την πρώτη συμβατική περίοδο που ακολου−
θεί μετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας. Η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος προϋποθέτει ειδική έγγρα−
φη ενημέρωση από το δικαιούχο προς την αρμόδια 
Υπηρεσία και τη συνακόλουθη δήλωση βουλήσεώς του 
περί συνέχισης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αν 
υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την άσκηση του δι−
καιώματος επαναπρόσληψης από τον ενδιαφερόμενο, 
δεν επιτρέπεται νέα πρόσληψη για την αναπλήρωσή 
του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. 
Το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας που συ−
μπίπτει με χρόνο συμβατικής περιόδου δεν λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης για το εποχικό 
πυροσβεστικό προσωπικό».

5. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 124/2003 αναφέρεται 
ο όρος «αντιπυρική περίοδος», αντικαθίσταται εφεξής 
με τον όρο «συμβατική περίοδος».

Άρθρο 2
 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων 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.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 122
    Τροποποίηση του π.δ. 375/2002 «Καθορισμός τελών υπέρ 

του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπρα−
ξης και διαχείρισης αυτών» (ΦΕΚ 322 Α΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παράγραφος 1 και 

37 παράγραφοι 2, 3 και 5 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώ−
δικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 1757/1988 
(ΦΕΚ 37 Α΄).

2. 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 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7, και 8 του ν. 2771/1999 
«Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
280 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 5733/ 
ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 80/24.4.2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Το εδάφιο (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 4ου «Καλυπτό−
μενες δαπάνες» του π.δ. 375/2002 (ΦΕΚ 322 Α΄), αντικα−
θίσταται ως ακολούθως :

« (ιδ) Για την κάλυψη μέρους των δαπανών ημερήσι−
ας αποζημίωσης εκτός έδρας των πληρωμάτων των 
διασωστικών μέσων Λ.Σ., καθώς και για την προμήθεια 
ανταλλακτικών, τη συντήρηση και επισκευή των πλωτών 
και εναερίων διασωστικών μέσων Λ.Σ., ως και την προ−
μήθεια πάσης φύσεως υλικών για τη λειτουργία τους. 
Η κάλυψη των δαπανών αυτών θα είναι δυνατή με την 
προϋπόθεση ύπαρξης στον Λογαριασμό Επιθεωρήσεων 
των απαραιτήτων αποθεμάτων κεφαλαίων και εφόσον 
δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των δαπανών για 
τις οποίες ειδικά έχει συσταθεί ο συγκεκριμένος λο−
γαριασμός.»

΄Αρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 2 Iουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*01001551207070004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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