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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 5512/08 (1)
 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων 
χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι 
υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με ΠΑΕ επαγ−
γελματικής κατηγορίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 

για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσω−
τερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 1. Υπαγάγουμε στις διατάξεις του ν. 3386/2005, τους 
υπηκόους τρίτων χωρών, επαγγελματίες ποδοσφαιρι−
στές, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση 
εισόδου βραχείας διαμονής, όπου αυτή απαιτείται, και 
κατά τον χρόνο ισχύος της συνάπτουν συμβόλαιο συ−
νεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) 
επαγγελματικής κατηγορίας (Α΄, Β΄ & Γ΄ Εθνικής κα−
τηγορίας).

2. Η υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμο−
νής γίνεται, κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης ει−
σόδου βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την 
είσοδό του στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν 
πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο επιτρέ−
πεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση, στον Δήμο ή 
την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και 
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας.

β) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

γ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

δ) Θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, 
στην ελληνική γλώσσα, με την συγκεκριμένη Ποδοσφαι−
ρική Ανώνυμη Εταιρεία.

ε) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με 
την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα 
να ενταχθεί στη δύναμη της ανωτέρω Ποδοσφαιρικής 
Ανώνυμης Εταιρείας.

στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστι−
κό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 3. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γε−
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νικού Γραμματέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστημα 
μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο 
χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση ερ−
γασίας με την ίδια ΠΑΕ ή, σε περίπτωση μεταγραφής, 
συναφθεί νέα με άλλη ΠΑΕ.

4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται η 
υποβολή σχετικής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα 
δυο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής, η 
οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια 
διαμονής.

β) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

γ) Θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, 
στην ελληνική γλώσσα, με την συγκεκριμένη Ποδοσφαι−
ρική Ανώνυμη Εταιρία.

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείας. 

ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρε−
ώσεων.

5. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών της περίπτωση 
Α΄ μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 
1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς 
τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής 
που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συ−
ντηρούντων.

6. Η υποβολή της αίτησης μελών της οικογένειας επαγ−
γελματία ποδοσφαιριστή για χορήγηση άδειας διαμονής 
γίνεται, κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου 
βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την είσοδό 
τους στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν πρόκει−
ται για υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο επιτρέπεται 
η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση, στον Δήμο ή την 
Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και συ−
νοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας.

β) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

γ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην 
περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική 
επικράτεια. 

στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφα−

λιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

7. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής των μελών 
οικογένειας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από την 
λήξη της άδειας διαμονής, η οποία συνοδεύεται από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια 
διαμονής.

β) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει 
μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική 
πράξη γέννησης, στην περίπτωση τέκνων που έχουν 
γεννηθεί στην Ελληνική Επικράτεια.

 8. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
        Αριθμ. 24631 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2008 

προσωπικού του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα−
στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ. Α΄/ 

23.12.2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», όπως ισχύει.

3. Του ν.δ 1017/1971 «Περί ιδρύσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως 
ισχύει.

4. Του π.δ/τος 435/1988 «Περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.
Κ.», όπως ισχύει.
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5. Τον Οργανισμό του Υπ. Δικαιοσύνης π.δ.36/2000 
(ΦΕΚ.29Α/2000).

6. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/8.6.2004 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό 
Γραμματέα, …», όπως ισχύει.

Β. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην 
1033/21.1.2008 συνεδρίασή του για έγκριση υπερωρια−
κής απασχόλησης για το έτος 2008 προσωπικού του 
Ταμείου, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το 2008 
ως ακολούθως:

1. τεσσάρων (4) τεχνικών και τεσσάρων (4) καθαριστρι−
ών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και 
για (2.000) ώρες, ήτοι (250) ώρες για τον καθένα.

2. τεσσάρων (4) τεχνικών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που υπη−
ρετούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και για 
(1.000) ώρες ήτοι (250) ώρες για τον καθένα.

3. του Ευστρατίου Φωτεινού, φύλακα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., 
που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και για (350) 
ώρες.

4. του Ιωάννη Μπούμπουρα, τεχνικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., 
που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιά και για (150) 
ώρες.

5. του Δημητρίου Καρτσακλή, τεχνικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που 
υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αγρινίου και για (500) ώρες.

Οι ανωτέρω σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 
0261 του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έτους 2008, 
στον οποίο έχει προταθεί εγγραφή πίστωσης ύψους 
95.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ 

F
   Αριθμ. 5052 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21359/31.12.2007 απόφαση 

Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 46/Β) περί 
καθορισμού ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων 
δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμά−
των καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κα−
τοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το 
άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 7 αυτού.

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 του π.δ. 122/17.3.2004 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄), σε συνδυασμό με 
την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α)

4) Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρι−
σμού» (ΦΕΚ 187/Α)

5) Τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α) περί 
κατάταξης ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομέ−
νων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το 
σύστημα των κλειδιών, όπως ισχύει.

6) Τις διατάξεις του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3498/2006 «Ανά−
πτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
230/Α).

8) Την υπ’ αριθμ. 21359/31.12.2007 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 46/Β) περί καθορισμού 
ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοι−
κιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και 
των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύ−
λεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 
31.12.2008.

9) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1) Η περίπτωση 5) της παραγράφου Β «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ−
ΞΕΙΣ» της υπ’ αριθμ. 21359/31.12.2007 απόφασης Υπουρ−
γού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 46/Β), τροποποιείται 
και αντικαθίσταται ως εξής:

«5) Οι αιτήσεις δηλώσεως των τιμών των ενοικιαζόμε−
νων δωματίων / διαμερισμάτων υπογράφονται από τον 
υπεύθυνο του καταλύματος εις πενταπλούν και υπο−
βάλλονται για έγκριση στις τοπικές Ομοσπονδίες, μέλη 
της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων 
Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε). Συνυ−
ποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος λει−
τουργίας. Αντίγραφο της δήλωσης τιμών διαβιβάζεται 
με συγκεντρωτική κατάσταση άμεσα, από τις τοπικές 
Ομοσπονδίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Τουρισμού του EOT».

2) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 21359/31.12.2007 
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 46/Β), 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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*02004811803080004*

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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