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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/282/οικ. 10070 (1)

   Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση 
ποινικών διώξεων εις βάρος τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄).

5. 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 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 
όμοια (ΦΕΚ 204 Β΄). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί αφού εξαρτάται από πραγμα−
τικά γεγονότα. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου 
φορέα (ΥΠΕΣΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΝΠΔΔ, Ο.Τ.Α. Α΄ 
και Β΄ βαθμού κ.α.), ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίζει 
τις απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους τεχνικούς υπαλ−
λήλους: α) του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), συμπεριλαμβανο−
μένων των υπαγόμενων σ’ αυτό Γενικών Γραμματειών, 
β) του Εθνικού Τυπογραφείου, γ) των εποπτευόμενων 
από το ΥΠΕΣΔΔΑ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
δ) των Περιφερειών, ε) των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και 
των εποπτευόμενων από αυτούς νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης

1. Με απόφαση α) του Υπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον ο διωκόμε−
νος υπάλληλος ανήκει στο προσωπικό του υπουργείου,
β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με το νόμο τη 
διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε νομικό πρόσω−
πο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ 
και γ) του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, 
εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε Περιφέρεια, ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ 
βαθμού ή σε εποπτευόμενο από αυτούς νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από 
δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για 
την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής δια−
δικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, 
ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της 
σχετικής διαδικασίας.

2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης 
παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου 
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέ−
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δου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόμενος 
είναι επικεφαλής Διεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου 
επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον άμεσο προ−
ϊστάμενό του (Γενικό Διευθυντή ή αντίστοιχο κ.ο.κ.), ή 
τον ίδιο τον διωκόμενο υπάλληλο αν είναι προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης, ή υπηρεσιακής μονάδας αντίστοι−
χου επιπέδου.

3. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
120867/30.12.2005 (ΦΕΚ 1964 Β΄) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις 
πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες 
προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή. 

4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για μετακινή−
σεις διαμονή και διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει κάθε 
φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙΙ β του άρθρου 4 
του νόμου αυτού.

5. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξα−
γωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις 
πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται 
σε εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβα−
σης έργου, μελέτης, ή συναφούς, κατά την έννοια του 
ν. 3316/2005, υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 
αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του οικείου φορέα (Υπουργείου, Νομικού Προσώπου ή 
ΟΤΑ), ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές 
πιστώσεις.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης — έγκριση

1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης 
υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό 
του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την 
άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες 
για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και 
την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε 
για την υπεράσπισή του.

2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του 
αρμόδιου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου, 
υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιό−
τητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά 
την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον 
διωκόμενο υπάλληλο. 

Άρθρο 4
Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών

1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετά−
κλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης 
ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση 
για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικη−
γόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από 
τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού 
συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου 
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. 

2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος 
συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, 
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοι−
χεία, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενό του και 
προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.

Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ποι−
νικών διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά 
των υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, μετά την 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 3316/2005, ήτοι 
μετά την 22α Φεβρουαρίου 2005. 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

F
Aριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 8684 (2)
      Έγκριση Α΄ φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του

ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολ−
ταϊκών Σταθμών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β) Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη−

χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε συν−
δυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19).

γ) Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) και ιδίως το άρθρο 14 
παρ. 1.

δ) Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).

ε) Τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
75/2007.

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η κάλυψη της Α΄ φάσης του Προγράμματος Ανά−
πτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 του ν. 3468/2006 θα γίνει με:

α) Την εγκατάσταση φωτοβολαϊκών σταθμών που 
συνδέονται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου, 
συνολικής ισχύος 500 MWP σύμφωνα με τη χρονική 
κλιμάκωση που καθορίζεται στην παρ. 2 της παρούσας 
και τη γεωγραφική κατανομή που προσδιορίζεται για το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα στην παρ. 3 της παρούσας.

β) Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών που συν−
δέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, 
συνολικής ισχύος 200 MWP σύμφωνα με την κατανομή 
που θα λάβει χώρα με νεότερη απόφαση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3468/2006.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12179

2. Η εγκατάσταση των φωτοβολταΐκών σταθμών του 
προγράμματος θα γίνει με την ακόλουθη χρονική αλ−
ληλουχία.

α) Έως την 31.12.2007, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης 
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή απαλ−
λασσόμενους από τη λήψη άδειας παραγωγής ή από−
φασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας 
παραγωγής) ανέρχεται έως 50% της συνολικής ισχύος 
του Προγράμματος, ήτοι 250 MWP και για τα Μη Διασυν−
δεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα ανέρχεται έως το 50% της 
συνολικής ισχύος του Προγράμματος, ήτοι 100 MWP.

β) Έως την 31.12.2008, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης από 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή απαλλασ−
σόμενους από τη λήψη άδειας παραγωγής ή απόφασης 
εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγω−
γής) ανέρχεται έως 70% της συνολικής ισχύος του Προ−
γράμματος, ήτοι 350 MWP και για τα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολτα−
ϊκούς σταθμούς θα ανέρχεται έως το 70% της συνολικής 
ισχύος του Προγράμματος, ήτοι 140 MWP.

γ) Έως την 31.12.2009, η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς 
στο Διασυνδεδεμένο Σύοτημα από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς (με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρε−
σης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή 
απαλλασσόμενους από τη λήψη άδειας παραγωγής ή 
απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδει−
ας παραγωγής) θα ανέρχεται έως 90% της συνολικής 
ισχύος του Προγράμματος, ήτοι 450 MWP και για τα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδοτημένη 
ισχύς από φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα ανέρχεται έως 
το 90% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, ήτοι 
180 MWP.

3. Στο Διασυνδεμένο Σύστημα η εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών σταθμών σε MWP θα γίνεται με την 
ακόλουθη γεωγραφική κατανομή ανά Διοικητική Πε−
ριφέρεια.

Διοικητικές 
Περιφέρειες

Συνολική 
ισχύς 
(MWp)

≤20 kWp

(MWp)

>20 και 
≤150 kWp 

(MWp)

>150 και 
<2 ΜWp 
(MWp)

≥2 ΜWp

(MWp)

Ανατ. Μακεδονίας
και Θράκης 45 4,5 15 13 12,5

Κεντρικής Μακεδονίας 60 6 24 15 15

Δυτικής Μακεδονίας 10 1 3 3 3

Ηπείρου 18 1,8 5,4 5,4 5,4

Θεσσαλίας 55 5,5 16,5 16,5 16,5

Ιόνιων Νησιών 15 1,5 4,5 4,5 4,5

Δυτικής Ελλάδος 60 6 18 18 18

Στερεάς Ελλάδος 60 6 18 18 18

Πελοποννήσου 122 12,2 36,6 36,6 36,6

Αττικής 40 4 12 12 12

Νομός Θεσσαλονίκης 15 1,5 4,5 4,5 4,5

Σύνολο 500 50 157,5 146,5 146

4. Τα νησιά που είναι συνδεδεμένα με το Διασυνδεδε−
μένο Σύστημα και δεν ανήκουν σε μια από τις Διοικητι−
κές Περιφέρειες του Πίνακα, θεωρείται ότι εντάσσονται 
σε κάποια από τις εν λόγω Περιφέρειες με κριτήριο τη 
σύνδεση τους με το δίκτυο περιοχής αυτής της Διοι−
κητικής Περιφέρειας.

5. Για τις αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής που έχουν υποβληθεί έως 
και τις 13 Απριλίου 2007 στις Διοικητικές Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακε−
δονίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου δεν ισχύει η κατά 
την παρ. 2 της παρούσας χρονική κλιμάκωση.

6. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει όλους τους σταθμούς 
για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
θα έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης 
από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και 
τους σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αυτή και για τους οποίους θα έχει συναφθεί σύμβαση πώ−
λησης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος ή των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Περαιτέρω στο Πρόγραμμα 
εντάσσονται και οι σταθμοί που λαμβάνουν άδεια παραγω−
γής ή απόφαση εξαίρεσης, καθώς και όσοι σταθμοί απαλ−
λάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης με 
τον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι υπογραφόμενες συμβάσεις 
πώλησης κοινοποιούνται αυθημερόν στη ΡΑΕ. 

7. Σε κάθε αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα Μη Διασυνδεδε−
μένων Νησιών η συνολική ισχύς των μικρών φωτοβολταϊκών 
σταθμών ισχύος μέχρι 20 kWp έκαστος δεν θα υπολείπεται 
ποσοστού 10% της ισχύος που αντιστοιχεί στο σύστημα 
αυτό με βάση την κατανομή που θα λάβει χώρα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3468/2006.

8. Με ανακοίνωση της ΡΑΕ που αναρτάται στο δικτυ−
ακό τόπο της είναι δυνατό να γνωστοποιούνται κάθε 
φορά στοιχεία αφορώντα αφενός στο σύνολο της ισχύ−
ος που αντιστοιχεί σε αιτήματα ανά κατηγορία ισχύος 
και διοικητικής περιφέρειας του πίνακα της παρ. 6 της 
παρούσας και αφετέρου στην ήδη αδειοδοτηθείσα ισχύ 
ώστε με βάση τις τιμές του πίνακα αυτού να προκύπτει 
το εκάστοτε δυνάμενο να καλυφθεί περιθώριο ισχύος.

9. Μετά από γνώμη της ΡΑΕ το εγκρινόμενο με την πα−
ρούσα Πρόγραμμα θα μπορεί να τροποποιείται στην περί−
πτωση σημαντικών μεταβολών των συνθηκών και δεδομέ−
νων που αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτισή του.

10. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπ’ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμ−
βάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» που δημοσιεύθη−
κε στο Φ.Ε.Κ. 447 Β΄/3.4.2007, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 στη σελίδα 9350 
Από το εσφαλμένο: «...ορίζονταν...»
στο ορθό: «ορίζονται».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 στη σελίδα 9351 

διορθώνεται στο ορθό παράγραφος «3» και η παράγρα−
φος 3 διορθώνεται στο ορθό παράγραφος «4».

  (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)  
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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.gr*02006940305070004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 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 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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