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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7044 (1)
  Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δι−

καιούχου για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Καλλικράτη» στους άξονες: 1) «Λει−
τουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Δήμων/Περιφερειών/Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 
2) «Ηλεκτρονικός Δήμος/Περιφέρεια/Αποκεντρωμέ−
νη Διοίκηση». 3) «Εγκατάσταση και Λειτουργία νέων 
e−ΚΕΠ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Εσωτερικών» (ΦΕΚ 18/Α΄), όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

β) Του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.8.1988) περί της Δι−
άρθρωσης Υπουργείου Προεδρίας, του Π.Δ. 373/1995 
(ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», 
του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1995) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο ΥΠΕΣΔΔΑ και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», την απόφαση Πρω−
θυπουργού 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009) περί 
αλλαγής τίτλου Υπουργείων και του Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 
221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων».

γ) Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄/251) Διαχεί−
ριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

δ) Τις διατάξεις του Ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και 
ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 2 αυτού., όπως τροποποιή−
θηκε με το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2010) και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005» (ΦΕΚ 64/Α/2007).

ζ) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ. 
63/2005, 98/Α΄).

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/21825 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση του άρθρου 1 με 
τίτλο «Σκοπός» του Άρθρου Δευτέρου του Κωδικοποιη−
μένου καταστατικού της Εταιρείας «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του σε ενιαίο 
κείμενο» (ΦΕΚ 1942/Β΄/8−9−2009).

3. Την υπ’ αριθ. 3592/28−5−2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας την υπ’ αριθμ. 263/24.4.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»» (ΦΕΚ 528/Β΄).

4. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με 
αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7−
9−2009 και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 4764/10.10.2001 κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
«Υπηρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός 
Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.»» (ΦΕΚ 1340/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/8070/26−03−2008 (ΦΕΚ 
529/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση» (Δ.Μ.).

7. Το Επιχειρησιακό (Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ψ.Σ).
8. Την υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1352/Β΄/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 κοινή από−
φαση (ΦΕΚ 411/Β΄/05.04.2002) και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού αλλά πιστώνεται στην υπ’ αρ. 
3592/28−5−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την χρηματο−
δότηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. από τις 
συλλογικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
συγκεκριμένα από τις ΣΑΕ 315/8 & 215/8 που θα περιλαμ−
βάνουν έργα του (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και 
έργα του (Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση» αντίστοιχα της ΚτΠ 
Α.Ε ως Δικαιούχου.

10. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009) για το «Διο−
ρισμό Υπουργών και Υφυπουργών».

11. To N.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το προβλεπό−
μενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ισχύς του, απο−
φα σίζουμε:

1. Την εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνονται στους 
κάτωθι άξονες του Προγράμματος «Καλλικράτης»:

− «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημά−
των, Δήμων /Περιφερειών».

− «Ηλεκτρονικός Δήμος/Περιφέρεια/Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση».

«Εγκατάσταση και Λειτουργία νέων e−ΚΕΠ» από την 
ΚτΠ Α.Ε., ως Δικαιούχου.

Η εκτέλεση των έργων για το σύνολο των αξόνων 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τα 
λεπτομερώς οριζόμενα στην Προγραμματική Συμφωνία, 
που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
της ΚτΠ ΑΕ. Η εκτέλεση και η ολοκλήρωση των έργων 
είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανά−
γκης να εναρμονίζεται και να συγχρονίζεται απόλυτα 
με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που προβλέπει ο 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) και ειδικότερα σύμφωνα 
με το άρθρο 286 αυτού, η έναρξη ισχύος του Νόμου είναι 
η 1/1/2011 και επομένως η δράση «Λειτουργική Ενοποίηση 
Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων /Περιφερειών» θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως αυτήν την ημερομηνία.

2. Τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ως Κύριου του ανωτέρω αναφερόμενων Έργων.

3. Την εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση του πε−
ριεχομένου και των όρων Προγραμματικής Συμφωνίας, 
καθώς και την υπογραφή της από τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης για λογαριασμό του Κυρίου 
του Έργου.

4. Τη χρηματοδότηση της ΚτΠ Α.Ε. από τις Σ.Α.Ε. (315/8 
& 215/8) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις ανάγκες των 
έργων ανά άξονα, ο συνολικός προϋπολογισμός των 
οποίων ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομ−
μυρίων ευρώ (35.000.0000 €), περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
Αριθ. 7235 (2)
    Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δι−

καιούχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Υπο−
στήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδι−
κασιών της «Ανοικτής Διακυβέρνησης»».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄/251) Διαχείρι−

ση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισί−
ου Στήριξης και άλλες Διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Δια−
χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» και 
ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 2 αυτού. , όπως τροποποι−
ήθηκε με το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 − 2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2010) και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και 
ειδικότερα το άρθρο 54 αυτού.

4. Το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.8.1988) περί της Διάρ−
θρωσης Υπουργείου Προεδρίας, το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 
201/Α/14.9.1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προε−
δρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», το Π.Δ. 400/1995 
(ΦΕΚ 226/Α΄/1995) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Διοίκησης στο ΥΠΕΣΔΔΑ και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων της», την απόφαση Πρωθυπουργού 2877/7−
10−2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009) περί αλλαγής τίτλου 
Υπουργείων, το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

5. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/21825 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Εσωτερικών «Τροποποίηση του άρθρου 1 με τίτλο 
«Σκοπός» του Άρθρου Δευτέρου του Κωδικοποιημένου 
Καταστατικού της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορί−
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ας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο» 
(ΦΕΚ 1942/Β΄/8−9−2009).

6. Την υπ’ αρ. 3592/28−5−2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας την υπ’ αριθμ. 263/24.4.2002 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρίας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»» (ΦΕΚ 528/Β΄).

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005» (ΦΕΚ 64/Α΄/2007).

8. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με 
αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7−
9−2009 και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθ. 4764/10.10.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Υπη−
ρεσιακός Οργανισμός και Γενικός Κανονισμός Προσωπι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.»» (ΦΕΚ 1340/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/8070/26−3−2008 (ΦΕΚ 529/Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών.

10. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση» (Δ.Μ.).

11. Την υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1352/Β΄/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 κοινή από−
φαση (ΦΕΚ411/Β΄/5.4.2002) και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού αλλά πιστώνεται στην υπ’ αρ. 3592/28−
5−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την χρηματοδότηση 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. από συλλογική 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από 
την ΣΑΕ 315/8 που θα περιλαμβάνει έργα του (Ε.Π.) «Δι−
οικητική Μεταρρύθμιση» της ΚτΠ Α.Ε. ως Δικαιούχου, 
αποφασίζουμε:

1. Την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη της 
Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της «Ανοι−
κτής Διακυβέρνησης»» από την ΚτΠ Α.Ε., ως Δικαιούχου. 
Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους όρους και τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Προ−
γραμματική Συμφωνία, που θα υπογραφεί μεταξύ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ ΑΕ.

2. Τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοί−
κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ 
ως Κύριου του ανωτέρω αναφερόμενου Έργου.

3. Την εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση του πε−
ριεχομένου και των όρων Προγραμματικής Συμφωνίας, 
καθώς και την υπογραφή της από τη Γενική Γραμματέα 
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.

4. Τη χρηματοδότηση της ΚτΠ Α.Ε. από Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για τις ανάγκες του έργου, ο προϋπο−
λογισμός του οποίου είναι σύμφωνος με την εκάστοτε 
ισχύουσα απόφαση Ένταξης της πράξης που εκδίδεται 
από την ΕΥΔ ΔΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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*02011650308100004*
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