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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 47455 (1)

Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔIOIKHΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 45 του 

ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄). 
2. Την παράγραφο 45 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 

(Φ.Ε.Κ. 78 Α΄). 
3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήμου.
4. Την υπ’ αριθμ. 32634/28.9.2000 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 

1240 Β΄), περί αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τρο−
χονόμων. 

5. Την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού του εθελοντή 
σχολικού τροχονόμου. 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 527 
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
1432 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των Κεντρι−
κών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, η 
οποία εκτιμάται στο ποσό των 3.060.000,00 € περίπου 
ετησίως, αποφασίζουμε: 

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007 – 2008, 
καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονό−
μους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών 
συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι 
δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οι−
κείου Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από 
τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων 
κίνησής τους. 

Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτή−
των, οι Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή 
σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000 
κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο 
εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. 

Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν 
ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως 
του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολι−
κούς τροχονόμους. 

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προ−
σφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας 
του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και 
αποχώρησης των μαθητών από αυτό. 

Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν 
προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας 
του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά 
την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην 
περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθε−
ται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά. 

3. Οι ημέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχο−
νόμου, θεωρούνται ως ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας. 
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4. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, 
πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) του ΟΓΑ (20% 
επί του χαρτοσήμου). 

5. Παραστατικό καταβολής της αποζημίωσης είναι το 
διπλότυπο πληρωμής της σχολικής επιτροπής, το οποίο 
εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊστα−
μένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που 
ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία. 

6. Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζο−
νται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα. 

Από την έναρξη εφαρμογής των οριζομένων στην από−
φαση αυτή, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 32634/28.9.2000 
όμοια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ 10023/21598/1350 (2)
   Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του ενταχθέ−

ντος στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης 
του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσε−
ως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργα−
νώσεων για το έτος 2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2606/1998 

(89 Α).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 

(247 Α).
3 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν 3029/2002 (160 

Α) και την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπ’ 
αριθμ. Φ10023/17105/1054/17.7.2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας (1227 Β).

4 Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 
(98 Α).

5. Τις διατάξεις των π.δ. 121/2004 (84 Α) και π.δ. 77/2007 
(92 Α).

6. Το υπ’ αριθμ. 3413/22/16.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Κλάδου Σύνταξης του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
(Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εί−
κοσι χιλιάδων (3.920.000) ευρώ περίπου για το τρέχον 
οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0611 −0618. 0636, 0637 του 
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα για το οικονομικό 
έτος 2007, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις των συνταξιούχων, του ενταχθέντος στο 

Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ταμείου 
Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού 
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων αυξάνονται 
από 1.1.2007 κατά ποσοστό 4%.

Ο υπολογισμός του παραπάνω ποσοστού θα γίνει στα 
ποσά των συντάξεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί 
την 31.12.2006.

Η αύξηση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συνταξι−
ούχοι την 31.12.2006 καθώς και σε εκείνους που η έναρξη 
συνταξιοδότησής τους εμπίπτει στο μέχρι την 31.12.2006 
χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
    Αριθμ. Υ4ε/79149 (3)
Επέκταση συνεργασίας του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. με το ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 32 και 33 (παρ. 1 και 4) του ν. 3370/2005 

(Φ.Ε.Κ. 174/Α΄/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις».

β) Του όγδοου άρθρου παρ. 1 του ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 
25/Β΄/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προ−
σώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. 30356/2006 (Φ.Ε.Κ. 311/Β΄/15.3.2006) 
απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 162ης/21.6.2007 Συ−
νεδρίασης Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ, θέμα «Λήψη απόφασης για την αποδοχή της 
πρότασης του «Γεν. Νοσοκομείου Κοργιαλένειο − Μπε−
νάκειο» σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας του 
Τμήματος Απεικόνισης και Νευροακτινολογίας με το 
Νοσοκομείο μας.

4. Το υπ’ αριθμ. 15926 απόσπασμα Πρακτικού της 17ης/ 
19.6.2007 Συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., θέμα «Επέκταση συνεργασίας του 
Νοσοκομείου «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. με το 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 
στο Τμήμα Απεικόνισης και Νευροακτινολογίας».

5. Το υπ’ αριθμ. Υ4ε61624/7.6.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/9852 απόφαση με θέμα: «Ανα−
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γνώριση κέντρων κατάλληλων για την εκτέλεση Εμβο−
λισμών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» (Φ.Ε.Κ. 
1067/Β΄/10.8.2001).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4ε/19135 απόφαση με θέμα: «Ανα−
γνώριση κέντρων κατάλληλων για εκτέλεση Εμβολισμών 
αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων στο 
Κ.Ν.Σ.» (Φ.Ε.Κ. 1502/Β΄/8.11.2001), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ 
του Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. με ΤΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥ−
ΝΑΝ» και συγκεκριμένα:

Την συνεργασία του Νευροακτινολογικού και Ακτινο−
διαγνωστικού Τμήματος του Γ. Νοσοκομείου Α. «ΚΟΡΓΙΑ−
ΛΕΝΕΙΟΥ −ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ Ε.Ε.Σ.» με το Ακτινοδιαγνωστικό 
Εργαστήριο του Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

Η νοσηλεία των ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων, 
χρεώνεται για τις ιατρικές πράξεις (κλινικές και εργα−
στηριακές), τα φάρμακα και πάσης φύσεως αναλώσιμα 
υλικά σύμφωνα με τη κοστολόγηση που προβλέπεται 
για τα Νοσοκομεία ΕΣΥ (κλειστό νοσήλιο). Η συνολική 
δαπάνη νοσηλείας και κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει το 
Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ., το οποίο εν 
συνεχεία την αναζητά από τον ασφαλιστικό φορέα του 
νοσηλευόμενου ασθενή. Οι ασθενείς των ασφαλιστικών 
Ταμείων θα εγγράφονται στα μητρώα του Γ.Ν.Α. ΚΟΡ−
ΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ.

Η ευθύνη συντονισμού και ελέγχου της τήρησης των 
ανωτέρω ανατίθεται σε μέλος της Διοίκησης ή σε υπη−
ρεσιακό παράγοντα του «Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕ−
ΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
        Αριθμ. 2540/37 (4)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους της 

επιχ/σης «EMM. Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15
Β. Του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. Του ν. 2434/1996, άρθρο 1.
2. Την υπ’ αριθμ. 645/23/21.8.2007 απόφαση της Επι−

τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Την γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
1) Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 645/23/21.8.2007 απόφα−

σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την εφ’ 
άπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των χιλίων ευρώ 
(1.000,00 €) για κάθε ένα από τους 220 εργαζόμενους 
της επιχ/σης EMM. Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2434/1996.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ  
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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*02017343008070004*

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


		2007-09-03T09:18:58+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




