
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 247
 3 Δεκεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
185.  Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το 

μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων 
ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής........ 1

186.  Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων 
του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων......... 2

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185
  Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέ−

ρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορί−
ων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑ−
ΓΚΑ του νομού Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχoντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφά−

λειας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 546) όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. 397/1947 (ΦΕΚ Α΄ 181).

β. Του άρθρου 17 παράγραφος 1 του ν. 2292/95 «Περί 
Οργάνωσης Λειτoυργίας,, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 35).

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 «Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 60/15.11.2007 πρακτικό του Ανωτάτου 
Nαυτικού Συμβουλίου.

3. Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ191/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Eθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

Τροποποιούμε το π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το 
μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων 
του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του 
νομού Αττικής, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρό−
ντος σuνδημοσιευόμενo σχεδιάγραμμα ως εξής:
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α. Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ).
ΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 

1987)
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β. Eπιτηρούμενη(Ε.Ζ)
ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 

1987) 
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  Άρθρο 2

Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:

 Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγ−
ματος. 

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕÏΜΑΡΑΚΗΣ
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(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186
     Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμή−

ματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173), αντικαταστάθηκε με την περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργα−
νισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄152).

β) Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευ−
ση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του 
ν. 3149/2003 (Α΄ 141) 

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) Του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ. 104/2005 «Περιο−
ρισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση 
διοικητικών πράξεων» (Α 137)

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 /28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948) 

 3. Την υπ’ αριθμ. Υ.251/28.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Β’ 1944)

 4. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων (συνεδρίαση 909/9.1.2007).

 5. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (9Η συνεδρίαση 
5.7.2007).

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

 7. Την υπ’ αριθμ. 168/2008 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολο−
γιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βάση τις εξειδι−
κευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται 
ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδι−

κότητας στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που 
καλλιεργεί το Τμήμα. 

 2. Οι πτυχιούχοι ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε 
αντικείμενο που αφορά στην προέλευση, στην οντότη−
τα και στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών και κάθε 
μορφής ζωής εν γένει, στους αβιοτικούς παράγοντες 
που σχετίζονται με τη ζωή, το περιβάλλον, καθώς και 
με τις μεταξύ τους σχέσεις.

Άρθρο 2 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: 

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των 
βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία, κα−
θώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται 
άμεσα ή έμμεσα με τη βιολογία. 

β) Στη συμμετοχή στην έρευνα κάθε γνωστικού αντι−
κειμένου το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της 
βιολογίας και είτε έχει αμιγώς θεωρητική−επιστημονική 
κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, 
είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξά−
γεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, 
ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε 
ιδιώτες, καθώς και σε υπηρεσίες εθνικών, ευρωπαϊκών ή 
διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

γ) Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενα 
όπως: 

i) Την επιλογή των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσης 
καθώς και την εξέταση βιολογικών υλικών−δειγμάτων 
και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των 
αναλύσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορ−
θής εργαστηριακής πρακτικής, την τεχνική ερμηνεία 
και την τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια ανά−
λυσης, όπως αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολο−
γίας, ιστοπαθολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, 
ανοσοβιολογίας, γενετικής. 

ii) Την επιλογή των ραδιοϊσοτόπων και των υλικών της 
πυρηνικής ιατρικής και της ραδιοβιολογίας, καθώς και 
των εφαρμογών τους στη βιολογία, στην ιατρική, στις 
βιοϊατρικές επιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη επιστήμη 
στην οποία η χρήση τους κρίνεται αναγκαία. 

iii) Την μελέτη των επιπτώσεων των διαφόρων ανθρω−
πογενών δραστηριοτήτων στους βιοτικούς, καθώς και 
στην αλληλεπίδραση βιοτικών−αβιοτικών παραγόντων 
του οικοσυστήματος. 

iv) Τον βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών, 
του εδάφους και των τροφών, όσον αφορά βιολογικούς 
παράγοντες, δηλαδή την παρουσία ή απουσία μικρο−
οργανισμών ή ακόμη τοξικών ουσιών που επηρεάζουν 
το βιολογικό υλικό. 

v) Την εκπόνηση μελετών και εργαστηριακών ανα−
λύσεων και τη διενέργεια ελέγχων με αντικείμενο του 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστή−
ματος και των σχέσεων μεταξύ τους. 

vi) Ως περιβαλλοντικοί επαληθευτές για την δειγματο−
ληψία, την διενέργεια οικολογικών ελέγχων, την αξιολό−
γηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών σχετικών με τις 
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βιολογικές επιπτώσεις της ανάπτυξης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών 
συστημάτων οικολογικού ελέγχου. 

 vii) Την οργάνωση, τη διαχείριση και την προστασία 
βιοτικών παραγόντων σε περιοχές προστασίας της φύ−
σης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχη−
ματισμούς και τοπία, περιοχές οικοανάπτυξης, μουσεία 
φυσικής ιστορίας, ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους, 
είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο ευρύτερων διεπιστη−
μονικών ομάδων. 

viii) Την εκπόνηση μελετών προστασίας και διαχεί−
ρισης του περιβάλλοντος όσον αφορά τις βιολογικές 
παραμέτρους. 

viiii) Την εκπόνηση μελετών σχετικά με την διοίκηση, 
διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβι−
ότοπων, ποταμών, λιμνών, ορεινών και ημιορεινών ρε−
όντων υδάτων και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού 
που εμπίπτει σε αντικείμενα της Υδροβιολογίας, της 
Ιχθυολογίας, της Ιχθυοπαθολογίας και της Αλιείας. 

x) Την επιλογή και τον έλεγχο της εφαρμογής βιοτε−
χνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής 
στην διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων, στους 
τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και σε κάθε 
βιομηχανικό προϊόν που παράγεται ή παρασκευάζεται 
σύμφωνα με τις ανωτέρω μεθόδους. 

xi) Τον έλεγχο και την εφαρμογή των γενετικά τρο−
ποποιημένων οργανισμών και νεοφανών ουσιών και 
προϊόντων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή παράγονται 
στους τομείς των φυτών και των ζώων, καθώς και στις 
βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολο−
γικών προϊόντων και προϊόντων υγείας, τροφίμων και 
ποτών, σε χημικές βιομηχανίες και αλλού, όσον αφορά 
τη βιολογική δράση των διαφόρων παραμέτρων.

xii) Την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών 
και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογι−
στικής Βιολογίας καθώς και τη συμμετοχή σε θέματα 
και Βιοπληροφορικής.

Άρθρο 3

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών, αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπο−
γράφοντας ατομικά είτε συνυπογράφοντας με άλλους 
ειδικευμένους επιστήμονες στα κάτωθι: 

α) Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γε−
νετικού υλικού που διεξάγοντα στα αναφερόμενα στο 
άρθρο 2 παρ. γ περ. (i) του παρόντος, εργαστήρια . 

β) Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος που πιστο−
ποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών 
του που προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βι−
ομηχανική χρήση. 

γ) Αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών φαρμάκων 
που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση 
ή καλλυντικών, ιδιαίτερα όταν αυτά παρασκευάζονται 
με βιοτεχνολογικές μεθόδους. 

δ) Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφά−
λεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών 
προϊόντων, που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής 
προέλευσης. 

ε) Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά 
την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων της κτηνοτρο−
φίας, της αλιείας, καθώς και πιστοποιητικά ελέγχου 
εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής 
κατά τον έλεγχο διαφόρων ουσιών όσον αφορά τη δρά−
ση τους σε οργανισμούς ή βιολογικά συστήματα. 

στ) Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την 
ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποι−
ημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων. 

ζ) Συμμετοχή στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ−
σεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχει−
ρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιο−
τικούς και αβιοτικούς παράγοντες και στις μεταξύ τους 
σχέσεις καθώς και μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου 
της ποιότητας και της ασφάλειας των οικοσυστημάτων 
από βιολογική άποψη. 

η ) Βιολογικές μελέτες, οικολογικές αξιολογήσεις υδά−
των και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με αντικείμενα 
όπως την εκτίμηση μικροβιολογικών χαρακτηριστικών 
του νερού, του φυτοπλαγκτού, του ζωοπλαγκτού, της 
ιχθυοπανίδας, των μακρόφυτων, των βενθικών οργανι−
σμών και άλλα. 

Θ) Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για δι−
οικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη δι−
ασταύρωση γενετικών στοιχείων, με επεξεργασία του 
σχετικού γενετικού υλικού. 

Ι) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή ή σε φορείς του Δημόσιου σχετικά με επιδοτούμε−
να προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της βιολογίας. 

Άρθρο 4
΄Εναρξη ισχύος

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

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

   Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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4010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

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*01002470312080008*

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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