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Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμή−

ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της 
Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότη−
τας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 1 περ. β΄ στοιχ. viii του ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
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 την περ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Ορ−
γανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 152).

β) της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (Α΄  78) και του άρθρου 13 παρ. 
49 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

γ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την 
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄  137).

δ) 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 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄  98).

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

στ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).

2. Τη γνώμη της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου (απόφαση υπ’ αριθμ. 107/30.10.2006).

3. Τη γνώμη της Ολομελείας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 
11η/26.6.2008).

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

5. Την υπ’ αριθμ. 222/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επαγγελματική κατοχύρωση

Το προβλεπόμενο από το π.δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχο−
λών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 
(Α΄ 102) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιό−
τητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει 
στους πτυχιούχους του την απαιτούμενη επιστημονική 
γνώση και κατάρτιση για να ασχοληθούν με τις ακό−
λουθες δραστηριότητες:
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α. Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητι−
κές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς 
αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως, σε αθλητικά σωματεία, 
ενώσεις και ομοσπονδίες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες 
και τμήματα αμειβομένων αθλητών.

β. Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη των αθλητι−
κών οργανισμών και επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ορ−
γανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ. Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής και του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου.

δ. Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 
του Υπουργείου Πολιτισμού.

ε. Ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών δραστηριο−
τήτων και ως εμψυχωτές (animator) σε ξενοδοχειακές 
μονάδες και κατασκηνώσεις.

στ. Ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε κάθε 
δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση, με αντικείμενο εν όλω 
ή εν μέρει αθλητικές δραστηριότητες.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

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

   Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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   Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την 
εκλογή σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι−
κού του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε περι−
πτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις; 
α) Του άρθρου 14 παράγραφος 8 όπως ισχύει, του άρ−

θρου 45 παράγραφος 16 και του άρθρου 50 παράγραφος 
1 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) «Για τη δομή και λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄  98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68)

3. Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 100/19.5.2008).

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

5. Την υπ’ αριθμ. 201/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 του ν. 1268/1982 προ−
ϋποθέσεις κατοχής, διδακτορικού διπλώματος και δη−
μοσιεύσεων για την κατάληψη θέσης Διδακτικού Ερευ−
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, δεν ισχύουν προκειμένου περί θέσεων Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού που προκηρύσσονται 
στα γνωστικά αντικείμενα της Ζωγραφικής, Γλυπτικής, 
Χαρακτικής και των Διευρυμένων Μορφών Εικαστικής 
Έκφρασης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επι−
στημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δε−
δομένου ότι για τα γνωστικά αυτά αντικείμενα δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
ή και δημοσιεύσεων.

Άρθρο 2

1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση ΔΕΠ που προκηρύσ−
σεται στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο είναι η κατοχή πτυχίου ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση ΔΕΠ απαιτούνται 
σωρευτικά, επιπλέον του κατά τα ανωτέρω πτυχίου 
Α.Ε.Ι., τα ακόλουθα κατά βαθμίδα προσόντα και προϋπο−
θέσεις, τα οποία πρέπει να είναι σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

Α. Για εκλογή σε θέση βαθμίδας Λέκτορα. 
i καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης.
ii πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηρι−

ότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

iii διετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα σε οποια−
δήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτήρια 
αναγνωρισμένα από το Κράτος στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό.

Β. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας Επί−
κουρου Καθηγητή.

i καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάθμης.
ii επταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριό−

τητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

iii δύο έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε Ανώτατο Εκ−
παιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Γ. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση βαθμίδας Ανα−
πληρωτή Καθηγητή.

i καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης.
ii δεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριό−

τητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

iii τέσσερα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας 
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού.

Δ. Για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.
i καλλιτεχνικό έργο ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης.
ii δωδεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστη−

ριότητα στην καλλιτεχνική περιοχή που αντιστοιχεί το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
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iii έξι τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας σε 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξω−
τερικού.

iv συνεκτίμηση του κατά πόσο το συνολικό έργο του 
υποψηφίου έχει αναγνωριστεί για τη συμβολή του στην 
τέχνη και έχει γίνει αντικείμενο κριτικής και μελέτης. 

2. Επιπλέον των αναφερομένων στην προηγούμενη 
παράγραφο, για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ που προκη−
ρύσσεται για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμε−
να απαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα και 
προϋποθέσεις:

i συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις τέχνης ή πραγμα−
τοποίηση ατομικών εκθέσεων στο γνωστικό αντικείμενο 
της υπό πλήρωση θέσης.

ii μεταπτυχιακές σπουδές ή δημοσιεύσεις σε θέμα−
τα θεωρίας της τέχνης ή σε γενικότερα καλλιτεχνικά 
θέματα.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το καλλιτεχνικό 
έργο ενός υποψηφίου είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης 
και έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό (όπως διακρίσεις, βραβεία), είναι δυνατή η 
εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προ−
σωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους, χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου 
ελάχιστου χρόνου εκπαιδευτικής πείρας ή αυτοδύναμης 
διδασκαλίας, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
εισηγητικής επιτροπής και εφόσον ληφθεί ειδική απόφα−
ση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των εκλεκτόρων, 
ως προς την συνδρομή των λόγων που επιβάλλουν την 
κατάταξη της συγκεκριμένης περίπτωσης, μεταξύ των 
προαναφερόμενων εξαιρετικών περιπτώσεων.

4. Σε περίπτωση που υποψήφιοι για κατάληψη θέσε−
ων ΔΕΠ κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τούτο αποτελεί ου−
σιαστικό προσόν και υπερέχει όλων των άλλων τίτλων 
που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 3

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν για 
μεταβατικό διάστημα ως την 31.8.2013.

Άρθρο 4

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

   Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

  (3)
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   Αναγνώριση οίνων Ονομασίας Προελεύσεως ΜΟΝΕΜ−

ΒΑΣΙΑ−MALVASIA.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 4 και 5 παρ. 1, 8 και 9 του ν.δ. 243/1969 

«περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής 
παραγωγής» (Α΄ 149), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 
με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 427/1976 (Α΄ 230).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ.  147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλ−
τίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 67).

3. Την υπ’ αριθμ.  76/11.6.2009 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 266/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Η Ονομασία Προελεύσεως ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ−MALVASIA, 
αναγνωρίζεται ως απλή, για τους λευκούς οίνους που 
πληρούν τις διατάξεις του παρόντος.

2. Οι οίνοι παράγονται από σταφύλια της ποικιλίας 
Μονεμβασιά τουλάχιστον 51% και ένα κυμαινόμενο πο−
σοστό των ποικιλιών Ασύρτικο, Κυδωνίτσα και Ασπρού−
δες, που προέρχονται από αμπελώνες που βρίσκονται 
στη κτηματική περιφέρεια των Δήμων Μονεμβασίας, 
Ασωπού, Βοιών και Μολάων του Ν. Λακωνίας.

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

  Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

MIXΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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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*01002080210090004*

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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