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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ 7037 (1)
   Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του κατ’ άρ−

θρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανά−
πτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 

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

χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 
«Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 381/1989 «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168)» σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

3. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι−
κής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθη−
κε με το ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207) και το ν. 3426/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 309).

4. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/3.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» (ΦΕΚ Β΄ 448).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8684/24.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση Α΄ φάσης του κατ’ 
άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανά−
πτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 694), εφεξής 
καλούμενη το «Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση Δ6/Φ1/οικ.15450/ 18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276).

7. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα για λήψη 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτο−
βολταϊκούς Σταθμούς η συνολική ισχύς των οποίων 
υπερβαίνει πολλαπλώς τους στόχους του Προγράμμα−
τος, και συνακόλουθα την ανάγκη αναθεώρησης του 
Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη προώθηση 
των σχετικών επενδύσεων,

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

1. Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων για λήψη άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς 
Σταθμούς.

2. Με νεώτερη απόφαση θα καθορισθούν οι όροι και 
προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την αναθεώρηση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανο−
μένης της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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Αριθμ. Α2−1654 (2)
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8

    Τροποποίηση του άρθρου 9 της α.δ. 14/1989 σχετικά με 
υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβο−
λής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−

να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε 
με το π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 κοινή από−
φαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σπύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την α.δ 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Δι−
ατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16.2.1989» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την καλυτέρα παρα−
κολούθηση των τιμών προιόντων, που διαμορφώνονται 
στην εσωτερική αγορά, την εξέλιξη αυτών, στοιχεία που 
επηρεάζουν και τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Πρου−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της αγορανομικής διά−
ταξης 14/1989, όπως τροποποιήθηκε με την αγορανομική 
διάταξη 5/2005 και συμπληρώθηκε με την αγορανομική 
διάταξη 1/2007, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 9

Υποβολή τιμοκαταλόγων−Προαναγγελία μεταβολής
των τιμών κ.λπ.

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν:
Α) Τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά ερ−

γοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις 
χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, όπως αυτά κα−
τονομάζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και υπό 
την προυπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγμα−
τοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 
κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συ−
νταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω για όλα τά πωληθέντα 
είδη, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και είδη 
εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2.

Β) Τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι 
υπηρεσίες αυτές κατονομάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου 
και υπό την προυπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις 
πραγματοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 
2008 κλεισμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους 
συνταχθέντες ισολογισμούς τους συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών 2.000.000 ευρώ και άνω για όλες τις παρασχε−
θείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών 
αφορά και παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός του ΠΙΝΑΚΑ 
3. 

Γ) Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, που ασκούν 
μικτή δραστηριότητα (δηλαδή πωλούν είδη των ΠΙΝΑ−
ΚΩΝ 1 και 2 και παρέχουν υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3), υπό 
την προυπόθεση ότι αυτές πραγματοποίησαν, κατά την 
πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισμένη οικονομική 
χρήση και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογι−
σμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 3.500.000 
ευρώ και άνω για όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα 
αν ο κύκλος εργασιών αφορά και μικτές δραστηριότη 
τες εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3. 

Δ) Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, οι οποίες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και μετά, θα 
πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά σε κάποια κλει−
σμένη οικονομική χρήση και σύμφωνα με τους συντα−
χθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω ή 2.000.000 ευρώ 
και άνω ή 3.500.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση 
δραστηριότητας (δηλαδή μόνο εμπορία ειδών των ΠΙ−
ΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή μόνο παροχή υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 
3 ή και τις δύο αυτές δραστηριότητες), ανεξάρτητα αν 
οι κύκλοι εργασιών, κατά περίπτωση, αφορούν και είδη 
εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή παρεχόμενες υπηρεσίες 
εκτός του ΠΙΝΑΚΑ 3 ή μικτές δραστηριότητες εκτός 
των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3. 

2. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, υπο−
χρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση απευθείας στις 
Κεντρικές Υπηρεσίες (Δ/νσεις Τιμών Τροφίμων−Ποτών, 
Τιμών Βιομηχαν. Προιόντων − Φαρμάκων, Τιμών Παροχής 
Υπηρεσιών της Γ.Γ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης− Πλ. Κάνιγγος) των κατωτέρω στοιχείων.

Α) Εγγραφη επιστολή, που θα υπογράφεται από τον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην 
οποία θα αναγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, 
η έδρα αυτής (πόλη, κωμόπολη κ.λπ., οδός, αριθμός)  
καθώς και το ύψος του επιτευχθέντος συνολικού ετή−
σιου κύκλου εργασιών, με μνεία της ημερομηνίας που 
έκλεισε η οικονομική χρήση.

Β) Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφει ο ως άνω εκπρό−
σωπος της επιχείρησης, τον οποίο εφαρμόζει αυτή, κατά 
την ημέρα αποστολής ή κατάθεσής του, στον οποίο θα 
αναγράφονται τά είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή οι μορ−
φές των παρεχομένων υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 3, με τις 
αντίστοιχες τιμές τους.

Η αποστολή−κατάθεση των ως άνω στοιχείων (επι−
στολή−τιμοκατάλογος) πραγματοποιείται υποχρεωτι−
κά το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, 
που προσμετράται από την επομένη της ημερομηνίας 
ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι επιχειρήσεις 
εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων (Α), (Β) και 
(Γ) της ως άνω παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία 
κλεισίματος της οικονομικής χρήσης, εφόσον οι επιχει−
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ρήσεις εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης (Δ)  
της ως άνω παραγράφου 1.

3. Εφεξής, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις, για οποι−
ονδήποτε λόγο προτίθενται να μεταβάλλουν (αυξητικά 
ή μειωτικά) τις τιμές πώλησης των ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 
1 και 2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, 
υποχρεούνται όπως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 
την μεταβολή αυτή, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευ−
θείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες, τα κατωτέρω 
στοιχεία.

Α) Επιστολή προαναγγελίας μεταβολής των τιμών, 
που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρό−
σωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναφέρεται 
η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών, που 
θα μεταβληθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους 
η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στην μεταβολή των 
τιμών αυτών. 

Β) Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον ως 
άνω εκπρόσωπο της επιχείρησης, με τα είδη των ΠΙΝΑ−
ΚΩΝ 1 και 2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 
3, με τις νέες τιμές τους, που θα εφαρμοσθούν μετά 
την μεταβολή, ανεξάρτητα αν η εν λόγω μεταβολή θα 
αφορά εν όλω ή εν μέρει τά είδη ή τις υπηρεσίες του 
τιμοκαταλόγου. 

4. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω επιχειρήσεις προτί−
θενται να θέσουν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά είδη 
των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή να παράσχουν για πρώτη φορά 
υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, που όμως δεν μνημονεύονται 
στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους τους, υποχρεούνται 
όπως τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν την κυκλο−
φορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας, απο−
στέλλουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες 
τά κατωτέρω στοιχεία.

− Επιστολή που θα υπογράφεται από τον εξουσιο−
δοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα 
μνημονεύονται τα νέα είδη που θα κυκλοφορήσουν για 
πρώτη φορά με τις τιμες πώλησής τους και την ημε−
ρομηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι 
νέες μορφές παρεχόμενης υπηρεσίας με τις αντίστοιχες 
τιμές τους και την ημερομηνία εφαρμογής αυτών.

5. Κάθε φορά που με εκδιδόμενες Αγορανομικές Δια−
τάξεις θα συμπληρώνονται με νέα είδη ή ή νέες παρε−
χόμενες υπηρεσίες οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση όπως αποστείλουν 
ή καταθέσουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπη−
ρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία, το αργότερο μέσα σε 
διάστημα έξι (6) ημερών, που θα προσμετράται από την 
επομένη της ημερομηνίας ισχύος των εν λόγω Αγορανο 
μικών Διατάξεων και υπό την προυπόθεση βέβαια ότι οι 
συμπληρώσεις  αυτές θα αφορούν την επιχείρηση. 

− Τιμοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον εξου−
σιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον οποίο 
θα συμπεριλαμβάνονται τα είδη ή οι υπηρεσίες, που 
προστέθηκαν στους εν λόγω πίνακες, με τις αντίστοιχες 
τιμές τους.

6. Επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, που θα λει−
τουργήσουν για πρώτη φορά μετά τη ισχύ του παρόντος 
άρθρου, εφόσον τά είδη που θα πωλούν ή τις υπηρεσίες 
πού θα παρέχουν, διαλαμβάνονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 
και 3, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
υπό την προυπόθεση βέβαια ότι θα πραγματοποιήσουν 

για πρώτη φορά συνολικό κύκλο εργασιών 5.000.000 
ευρώ και άνω ή 2.000.000 ευρώ και άνω ή 3.500.000 ευρώ 
και άνω, κατά περίπτωση,στα πλαίσια των διατάξεων 
της ως άνω παραγράφου 1.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται, 
έστω και αν σε κάποιες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, 
μεταγένέστερες αυτών πού αναφέρονται στις περιπτώ−
σεις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) της ως άνω παραγράφουν 1, ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των ως άνω επιχειρήσε−
ων διαμορφωθεί σε επίπεδα κατώτερα των 5.000.000 
ευρώ ή των 2.000.000 ευρώ ή των 3.500.000 ευρώ, κατά 
περίπτωση στα πλαίσια των διαταέξεων της ως άνω 
παραγράφου 1.

8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προ−
βλέπεται τακτός χρόνος αποστολής ή κατάθεσης ή 
γνωστοποίησης των προβλεπομένων στοιχείων (επι−
στολές, τιμοκατάλογοι κ.λ.π.) η εμπρόθεσμη αποστολή−
κατάθεση−γνωστοποίηση πιστοποιείται,είτε μέσω του 
πρωτοκόλλου των ως άνω Κεντρικών Υπηρεσιών, είτε 
μέσω ΦΑΞ του Υπουργείου Ανάπτυξης 210−3842642 ή 
210−3840752 ή 210−3805009 ή 210−3840516 είτε μέσω ηλε−
κτρονικής μορφής (e−mail) της Δ/νσης Τιμών Τροφίμων−
Ποτών times@gge.gr, της Δ/νσης Τιμών Βιομηχανικών 
Προϊόντων−Φαρμάκων viomtim@gge.gr της Δ/νσης Τιμών 
Παροχής Υπηρεσιών paryp@gge.gr .

Η λήψη των ως άνω e−mail επιβεβαιώνεται με αντίστοι−
χο e−mail της Υπηρεσίας προς την επιχείρηση.

9. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου θεσπίζο−
νται επιπρόσθετα και οι κατωτέρω υποχρεώσεις.

Α) Για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου τους, που πε−
ριλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 ή κάθε παρεχό−
μενης υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, 
καταρτίζουν αναλυτικό κοστολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Αγο−
ρανομικής Διάταξης 14/1989 και τις ισχύουσες διατάξεις 
περί κοστολόγησης των ειδών και των παρεχομένων 
υπηρεσιών, εφόσον σε δωδεκάμηνη βάση κάθε έτους, 
αρχής γενομένης από 1.1.2007−31.12.2007, η τιμή πώλησης 
κάθε είδους ή η τιμή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, 
ως στοιχείο προαναγγελίας μεταβολής της, κατά τον 
τιμοκατάλογο, αυξάνεται συνολικά μέσα στο ίδιο έτος, 
σε επίπεδα υψηλότερα του επίσημου Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, που καταρτίζει και ανακοινώνει για 
το έτος αυτό η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.

Β) Μετά την κατάρτιση του ως άνω κοστολογίου, αυτό 
υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και φυλάσσεται στην επιχείρηση, μέχρις 
ότου αυτή μέσω e−mail των παραπάνω Κεντρικών Υπη−
ρεσιών, ειδοποιηθεί για να το υποβάλλει, κατά τις δια−
δικασίες της ως άνω παραγράφου 8, το αργότερο μέσα 
σε τρείς (3) ημέρες από την επομένη της αποστολής 
του ειδοποιητηρίου ως άνω e−mail.

10. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 (πα−
ράγρ. 16) του Αγορανομικού Κώδικος, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγρ. 14) αυτού, οι 
παραπάνω Κεντρικές Υπηρεσίες της Γ.Γ. Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρούν το δικαίωμα να ζη−
τήσουν εγγράφως από τις επιχειρήσεις του παρόντος 
άρθρου, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, την υποβολή όλων 
εκείνων των παραστατικών, που συνθέτουν το κόστος 
κάθε είδους ή παρεχόμενης υπηρεσίας των ΠΙΝΑΚΩΝ 
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1, 2 και 3, για παραπέρα έρευνα, μέσα στην τασσομένη 
με το έγγραφο αυτό προθεσμία.

Η υποβολή αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις δια−
δικασίες της ως άνω παραγράφου 8.

Άρθρο 2

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργούνται. 

α) Η Αγορανομική Διάταξη 5/2005.

β) Το άρθρο 1 της Αγορανομικής Διάταξης 1/2007.

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, που ισχύει 
σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής 
της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 

 -

ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9

της α.δ. 14/1989

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΟΦΙΜΑ−ΠΟΤΑ

1. Ρύζια

2. Άλευρα

3. Ζυμαρικά

4. Αλιεύματα κατεψυγμένα

5. Γάλα νωπό παστεριωμένο

6. Γάλα διατηρημένο

7. Γιαούρτια

8. Άρτος−Αρτοσκευάσματα−Αρτοπαρασκεύασματα

9. Σοκολατούχα γάλατα γενικά

10. Τυριά γενικά 

11. Μαργαρίνες−Φυτικά λίπη

12. Ζωικά βούτυρα

13.  Κατεψυγμένα λαχανικά

14. Ζάχαρη 

15. Σοκολάτες−Προϊόντα σοκαλατοποιίας

16. Παγωτά

17. Καφές (άφρυκτος− πεφρυγμένος−κομμένος)

18. Εμφιαλωμένα νερά γενικά

19. Αναψυκτικά ποτά γενικά

20. Χυμοί φρούτων και λαχανικών

21. Οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά 

22. Ζύθος

23. Είδη μπισκοτοποιίας

24. Παιδικές τροφές

25. Όσπρια 

26. Προϊόντα αλλαντοποιίας

27. Σιμιγδάλια

28. Ελαιόλαδα

29. Σπορέλαια

30. Κατεψυγμένα πουλερικά

31. Κακάο−Μάζα κακάο

32. Αλιεύματα αλίπαστα και καπνιστά

33. Προϊόντα απομίμησης σοκολάτας

34. Ελιές χύμα και συσκευασμένες

35. Τοματοπολτός, τοματοχυμός, σάλτσα κέτσαπ, 
τοματάκια κομμένα ή αποφλοιωμένα σε κλειστή 
συσκευασία (κονσέρβες κ.λ.π.)

36. Κομπόστες

37. Μέλι

38. Είδη καραμελοποιίας

39. Ξηροί καρποί χύμα−συσκευασμένοι, αποφλοι−
ωμένοι ή μη

40. Μαρμελάδες

41. Μαγιονέζες

42. Έτοιμες σαλάτες (ρώσικη, μελιτζανοσαλάτα, 
βουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι)

43. Ιχθυηρά συσκευασμένα (κονσέρβες κ.λπ.)

44. Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (ντολμαδάκια, 
φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λπ.)
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45. Κονσέρβες κρεατοσκευασμάτων και κρεατο−
παρασκευασμάτων (κορνμπήφ, λάντσιον μητ 
κ.λπ.)

46. Ρυζόγαλα, κρέμες γάλακτος

47. Δημητριακά επεξεργασμένα για ανθρώπινη
διατροφή (νιφάδες καλαμποκιού κ.λπ.)

48. Αλάτι πάσης φύσεως, μπαχαρικά

49. Ξύδι

50. Γάλα σε σκόνη

51. Αφεψήματα πάσης φύσεως 

52. Επιδόρπια γιαουρτιού

53. Χαλβάς νηστίσιμος

54. Πατάτες σε σκόνη (πουρέ)

55. Μανιτάρια συσκευασμένα

56. Αυγά

57. Μουστάρδες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. Αθλητικά είδη

2. Είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα
(διαρκή−μη διαρκή)

3. Είδη καθαρισμού και συντήρησης νοικοκυριού

4. Χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue (π.χ. χαρτί 
υγείας, χαρτί κουζίνας)

5. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

6. Συσσωρευτές μολύβδου και ξηρά στοιχεία

7. Ορυκτέλαια και λιπαντικά

8. Ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαμοι γενικά 

9. Σχολικά είδη− γραφική ύλη

10. Καλλυντικά

11. Σίδηρος μπετόν

12. Χρώματα και βερνίκια

13. Τσιμέντο

14. Λατομικά προϊόντα

15. Έτοιμο σκυρόδεμα

16. Γεωργικά Φάρμακα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια− Φροντιστήρια παντός 
τύπου

2. Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών
τροχοφόρων

3. Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών 
συσκευών

4. Ιδιωτικές Κλινικές− Διαγνωστικά Κέντρα

5. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών 
τροχοφόρων

6. Γηροκομεία ιδιωτικά

7. Κομμωτήρια

8. Ινστιτούτα Αισθητικής και Αδυνατίσματος

9. Ιδιωτικά Γυμναστήρια

10. Κινηματογράφοι−Θέατρα

11. Κατάστημα Εστίασης Αναψυχής και
Διασκέδασης

12. Ασφάλιστρα αυτοκινήτων− υγείας− κατοικίας

 F
Αριθμ. 2515 (3)
    Έγκριση εσωτερικού κανονισμού και λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, Πληροφόρησης 
και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτο−
γραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.ΚΕ.
Π.Π. –Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2466/1997 «Σύσταση νομικού προσώπου με 

την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφι−
κής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη» (ΦΕΚ 30΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3489/2006 «Ζώνη 
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
205 Α΄).

β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 980/9.3.1999 απόφαση του Υπουργού 
Μακεδονίας–Θράκης «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού 
και λειτουργίας Εθνικής Χαρτοθήκης (Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.)» 
(ΦΕΚ 331/Β΄/1999).

3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 12/3.3.2008 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Π.Π.−
Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.

4. Το υπ’ αριθμ. 31λ/7.3.2008 έγγραφο του Ε.ΚΕ.Π.Π.−
Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.
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5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας, 
Πληροφόρησης και Πολιτισμού − Εθνικό Κέντρο Χαρτών 
και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη 
(Ε.ΚΕ.Π.Π. –Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.) ως ακολούθως: 

1. Ιδρύονται στο Ε.ΚΕ.Π.Π. – Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. τέσσερα «Τμή−
ματα»: το «Τμήμα Α΄ διοικητικής και οικονομικής υποστή−
ριξης», το «Τμήμα Β΄ εκδηλώσεων και δημοσιότητας», το 
«Τμήμα Γ΄ χαρτογραφικών δραστηριοτήτων – Μουσείο 
Χαρτών» και το «Τμήμα Δ΄ ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, 
πληροφόρησης και πολιτισμού».

2. Το «Τμήμα Α΄ διοικητικής και οικονομικής υποστή−
ριξης» αποτελείται από πέντε «Τομείς»:

α. «Τομέας διοίκησης προσωπικού και γραμματειακής 
υποστήριξης»με γενικό αντικείμενο τη γραμματειακή και 
διοικητική υποστήριξη.

β. «Τομέας οικονομικής διαχείρισης» με γενικό αντικεί−
μενο την οικονομική διαχείριση, τις αγορές και προμή−
θειες υλικών και υπηρεσιών και την τήρηση αποθήκης.

γ. «Τομέας νομικής υποστήριξης» με γενικό αντικείμενο 
τη νομική υποστήριξη.

δ. «Τομέας υποδομών και χώρων» με γενικό αντικείμε−
νο τη φροντίδα, συντήρηση και επέκταση των χώρων και 
των κτιριακών υποδομών, ως και την εκπόνηση μελετών 
και εκτέλεση έργων.

ε. «Τομέας βιβλιοθήκης» με γενικό αντικείμενο την 
οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης. 

3. Το «Τμήμα Β΄ εκδηλώσεων και δημοσιότητας» απο−
τελείται από πέντε «Τομείς»:

α. «Τομέας εκθέσεων, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέ−
σεων» με γενικό αντικείμενο την διοργάνωση εκθέσεων, 
διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και τις 
δη−μόσιες σχέσεις.

β. «Τομέας εκδόσεων και πωλήσεων» με γενικό αντι−
κείμενο τις εκδόσεις, τα έντυπα, τις πωλήσεις και τη 
διάθεση παραγωγών και προϊόντων.

γ. «Τομέας εκπαίδευσης και σεμιναρίων» με γενικό 
αντικείμενο την οργάνωση ή/και φιλοξενία μαθημάτων 
και σεμιναρίων για χαρτογραφικά και ευρωπαϊκά θέ−
ματα.

δ. «Τομέας υποστηρικτών και εξεύρεσης πόρων» με 
γενικό αντικείμενο τις χορηγίες, τις συνεργασίες και 
τις συνδιοργανώσεις. 

ε. «Τομέας πληροφορικής»με γενικό αντικείμενο την 
υποστήριξη σε τεχνολογίες πληροφορικής, τις εφαρ−
μογές διαδικτύου, τις ψηφιακές τεχνικές.

4. Το «Τμήμα Γ΄ χαρτογραφικών δραστηριοτήτων 
– Μουσείο Χαρτών» αποτελείται από πέντε «Τομείς»:

α. «Τομέας μελετών και τεκμηρίωσης» με γενικό αντι−
κείμενο την έρευνα και τις με−λέτες χαρτογραφίας και 
παλαιοχαρτογραφίας και τη σχετική τεκμηρίωση.

β. «Τομέας γραφικής και τεχνικής επεξεργασίας» με 
γενικό αντικείμενο τις αναπαραγωγές και φωτογρα−
φίσεις, τη γραφιστική επιμέλεια χαρτών, εντύπων και 
εκδηλώσεων.

γ. «Τομέας χαρτογραφικής παραγωγής» με γενικό 
αντικείμενο την παραγωγή σύγχρονου χαρτογραφικού 
υλικού για διάφορες χρήσεις, ως και ομοιοτύπων.

δ. «Τομέας συντήρησης και αποκατάστασης χαρτών» 
με γενικό αντικείμενο τη συντήρηση χαρτών και συνα−
φούς υλικού.

ε. «Τομέας ψηφιακής και έντυπης χαρτοθήκης, συλ−
λόγων και αρχείου» με γενικό αντικείμενο την οργά−
νωση, ταξινόμηση, φύλαξη και διάθεση των ψηφιακών 
και εντύπων χαρτών και συλλογών χαρτών καθώς και 
την οργάνωση Μουσείου Χαρτών και περιφερειακών 
χαρτοθηκών.

5. Το «Τμήμα Δ΄ ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, πλη−
ροφόρησης και πολιτισμού» αποτελείται από τέσσερις 
τομείς:

α. «Τομέας ευρωπαϊκής ενημέρωσης και πληροφόρη−
σης» με γενικό αντικείμενο την ενημέρωση και πληρο−
φόρηση, διάθεση εντύπων και άλλου υλικού σχετικού 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. «Τομέας μελετών, καινοτομίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης» με γενικό αντικείμενο τις μελέτες ευρωπα−
ϊκών θεμάτων, τις καινοτομίες, τα νέα προϊόντα και τα 
προγράμματα ανάπτυξης.

γ. «Τομέας ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων» 
με γενικό αντικείμενο τις διεθνείς και επιστημονικές 
σχέσεις, τις διακρατικές συνεργασίες, τη διερεύνηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, τη σύνταξη 
προτάσεων και τη διαχείριση προγραμμάτων.

δ. «Τομέας Ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικών της Ε.Ε.» 
με γενικό αντικείμενο την εμβάθυνση σε θέματα ευ−
ρωπαϊκού δικαίου και πολιτικών της Ε.Ε. σε διάφορους 
τομείς λειτουργίας.

6. Ιδρύεται στο Ε.ΚΕ.Π.Π. – Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. θέση Υπευθύ−
νου Οργάνωσης και Ανάπτυξης η οποία πληρούται με 
απόφαση του Δ.Σ. από τους υπηρετούντες στο Ε.ΚΕ.Π.Π. 
–Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφω−
να με το νομικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και 
λειτουργία του.

7. Ο Υπεύθυνος Οργάνωσης και Ανάπτυξης είναι ο 
γενικός συντονιστής του έργου όλων των Τμημάτων του 
Ε.ΚΕ.Π.Π. – Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Δ.Σ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία και τις εντολές 
του Προέδρου.

8. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη λειτουργίας όλων των 
Τμημάτων και την εποπτεία λειτουργίας των Τμημάτων 
Α΄, Β΄και Γ΄.

9. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος έχει την εποπτεία λει−
τουργίας του Τμήματος Δ΄ σύμφωνα με τις εντολές 
του Προέδρου.

Η απόφασηα υτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Αριθμ. 07/ΔΤΑ/1615 (4)
    Ανάληψη αρμοδιότητας από την Δημοτική Αστυνομία 

του Δήμου Περάματος.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του εδαφ.30 παρ. Α του άρθρου 2 του 
π.δ. 23/2002. (ΦΕΚ 19/Α΄ 2002).

3. Τις διατάξεις της παρ. 12γ του άρθρου 35 του ν. 
3274/2004 (ΦΕΚ 195/A΄/2004).

4. Την υπ’ αριθμ. 372/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Περάματος περί «ανάθεσης της αρμοδιότη−
τας του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφο−
ρούν το υπαίθριο εμπόριο στην Δημοτική Αστυνομία».

5. Την υπ’ αριθμ. 6021/1/9−α΄ σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή Αττικής, αποφασίζου−
με:

Την ανάληψη από την Δημοτική Αστυνομία Περάματος 
της αρμοδιότητας του ελέγχου της τήρησης των δια−
τάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο του Δήμου 
Περάματος.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  



8678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02007072204080008*

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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