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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40
 Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακο−

λούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του 

Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως 
Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» 
(Α΄ 117).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Την από 10.10.2008 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 46/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εξω−
τερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια εκπαίδευσης

1. Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευ−
σης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι δω−
δεκάμηνη.

2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι υποψή−
φιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας παρακολουθούν τα διδασκό−
μενα στη Διπλωματική Ακαδημία μαθήματα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Κατά τη διάρκεια 
του πρώτου εξαμήνου, ασκούνται, επίσης, σε Διευθύν−
σεις του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιούν εκ−
παιδευτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες 
και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου, οι υποψή−
φιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας ασκούνται στην Οικονομική 
Διπλωματία, με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Δη−
μόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 2
Διδασκόμενα μαθήματα

1. Το πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας αποτελείται από 
δύο κύκλους εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα 
κατά τον Α΄ κύκλο εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:

α) Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων 
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσίας

β) Διπλωματική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θε−
μάτων ιδίως Εθιμοτυπίας και Διπλωματικής Αλληλο−
γραφίας

γ) Διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών 
και Διπλωματική ορολογία

δ) Προξενική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμά−
των Δημοσίου Λογιστικού

ε) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων−Διαχείριση κρίσεων
στ) Εξωτερική Πολιτική (πολιτική, οικονομική, πολιτι−

στική και λοιπές διαστάσεις)
ζ) Επικοινωνία
η) Πληροφορική
2. Κατά το Β΄ κύκλο εκπαίδευσης τα διδασκόμενα 

μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
α) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις−Διε−

θνής και Ελληνική Οικονομική Διπλωματία
i) H Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Δι−

πλωματία της Ελλάδας
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ii) Ευρωπαϊκή Ένωση: Εσωτερική Αγορά−Συνοδευτικές 
Πολιτικές και Κοινή Εμπορική Πολιτική

iii) Θέματα Αναπτυξιακής Συνεργασίας
β) Διεθνές Εμπορικό Σύστημα
i) Διεθνές Εμπορικό και Χρηματοοικονομικό Σύστημα
ii) Δίκαιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών
iii) Προσέλκυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
γ) Οργάνωση και Λειτουργία γραφείων Ο.Ε.Υ.−αρχές 

Διεθνούς Μάρκετινγκ, Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ελληνικών 
Προϊόντων 

δ) Εξειδικευμένες εφαρμογές Πληροφορικής
i) Τεχνικές προηγμένων υπηρεσιών επικοινωνίας στο 

διαδίκτυο
ii) Ηλεκτρονικό εμπόριο
3. Κατά τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων δί−

νεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και 
την άσκηση της πολιτικής.

4. Για τα ανωτέρω μαθήματα ορίζεται στο πρό−
γραμμα σπουδών υπεύθυνος μαθήματος από το Εκ−
παιδευτικό Συμβούλιο, ο οποίος σε συνεργασία με το 
Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας οργανώνει 
τη διδασκαλία.

Άρθρο 3
Εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνονται:
α) τουλάχιστον δύο (2) περιοδικές εξετάσεις, σε συ−

νεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών, από τις οποίες μία 
λαμβάνει χώρα οπωσδήποτε στο τέλος του Α΄ κύκλου 
εκπαίδευσης, αναφορικά με τα διδασκόμενα μαθήματα 
του Κύκλου αυτού, και

β) τελικές εξετάσεις
2. Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη συ−

μπλήρωση του δωδεκαμήνου, από τριμελή επιτροπή 
εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξε−
τάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι 
του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξού−
σιου Υπουργού Β΄. Ορίζονται επίσης ως εξεταστές και 
άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξετα−
ζόμενα μαθήματα. Τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν 
κατά περίπτωση να μην ανήκουν στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό.

3. Ο τρόπος διενέργειας των τελικών εξετάσεων 
(γραπτά ή προφορικά ή και τα δύο) προσδιορίζεται για 
κάθε μάθημα ξεχωριστά σε εύλογο χρόνο πριν από τις 
εξετάσεις από το Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδη−
μίας σε συνεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών και σε 
συνεργασία με τους διδάσκοντες.

Άρθρο 4
Τρόπος Αξιολόγησης

1. Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών 
της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπόψη τα 
κατωτέρω τέσσερα στοιχεία, με ξεχωριστό για καθένα 
από αυτά συντελεστή:

α) Περιοδικές εξετάσεις: Συντελεστής 9
β) Τελικές εξετάσεις: Συντελεστής 10
γ) Ενεργός συμμετοχή, η οποία εκδηλώνεται με εύ−

στοχες ερωτήσεις, απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης: Συντελεστής 6

δ) Διπλωματικά προσόντα ή προσόντα εκπροσώπησης 
(γενική αντίληψη, κρίση, ευστροφία πνεύματος, ήθος, ευ−
γένεια, διαπραγματευτική ικανότητα): Συντελεστής 6

2. Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0−10, σε ακέραιους 
αριθμούς.

3. Στην περίπτωση που οι διδάσκοντες, οι οποίοι βαθ−
μολογούν ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο 
αντίστοιχος βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος 
όρος που προκύπτει.

4. Ο τελικός βαθμός των περιοδικών εξετάσεων εκά−
στου διδασκόμενου μαθήματος είναι ο μέσος όρος όλων 
των βαθμών, που έλαβε ο σπουδαστής στο μάθημα αυτό 
κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

5. Κατά την τελική εξέταση, γραπτή ή προφορική, 
εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών ο σπουδαστής, 
ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον το βαθμό έξι (6).

6. Ο τελικός βαθμός της ενεργού συμμετοχής σε κάθε 
μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών ενεργού συμμε−
τοχής που έλαβε ο σπουδαστής από τους διδάσκοντες 
και βαθμολογούντες το μάθημα αυτό.

7. Ο βαθμός των προσόντων της παραπάνω παρα−
γράφου 1 περίπτωση (δ) δίνεται από το Διευθυντή της 
Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών 
και σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

8. Οι παραπάνω επιμέρους βαθμοί πολλαπλασιάζονται 
με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 συντελε−
στές. Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο 
των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις ει−
σαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που 
προκύπτει καθορίζει την κατάταξη του στον εισαγωγικό 
βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.

9. Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελι−
κή βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλή−
ρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.

10. Όταν σπουδαστής δε θεωρηθεί επιτυχών στις 
εξετάσεις που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 
5, υποχρεούται να επαναλάβει την εκπαίδευση στο 
μάθημα του κύκλου σπουδών όπου η τελική εξέτα−
σή του δεν κρίθηκε επιτυχής με την αμέσως επόμενη 
εκπαιδευτική σειρά, ενώ παράλληλα έχει υποχρέω−
ση πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εξωτερικών. Εάν εκ νέου αποτύχει, θεωρείται ότι δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού του ως Ακολούθου 
Πρεσβείας.

Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά, τα θέματα της Διπλωματικής Ακαδημίας 
ρυθμίζονται από τον κυρωθέντα με το ν. 3566/2007 Ορ−
γανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και το π.δ. 17/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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   (2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41

 Αυξομείωση των οργανικών θέσεων διακόνων και ιε−
ροκηρύκων, των Ιερών Μητροπόλεων Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, και Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και 
Πολυκάστρου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 673/1977 «Περί ανακα−

τανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινών θέσεων δια−
κόνων» (Α΄ 238).

β. Του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 817/1978 «Περί ρυθμίσε−
ως ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων» 
(Α΄ 170).

γ. Του προεδρικού διατάγματος 582/1980 «Περί κατα−
νομής θέσεων ιεροκηρύκων εις Ιεράς Μητροπόλεις της 
Εκκλησίας της Ελλάδος».

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 (Α΄ 98).

2. Την γνώμη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλη−
σίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην υπ’ αριθμ. ΙΑ΄/9.1.2008 
Συνεδρία της 151ης Συνοδικής Περιόδου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και

4. Την υπ’ αριθμ. 287/2008 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μειώνονται κατά δύο (2) οι οργανικές θέσεις διακόνων 
και κατά μία (1) οι οργανικές θέσεις ιεροκηρύκων στην 
Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και αντ’ 
αυτών αυξάνονται κατά δύο (2) οι οργανικές θέσεις των 
διακόνων και κατά μία (1) οι οργανικές θέσεις ιεροκηρύ−
κων, στην Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως 
και Πολυκάστρου.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

     (3)
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 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος, του 
Δήμου Κιλκίς, του Νομού Κιλκίς, της Ιεράς Μητροπό−
λεως Πολυανής και Κιλκισίου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 590/1977 

(Α΄ 146) «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ−
θρων 2 και 3 του Κανονισμού 8/1979 (Α1/1980) της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών 
και Ενοριών».

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 
(Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 68).

4. Την σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβου−
λίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου 
(πρακτικό 14/16.10.2006).

5. Την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Κιλκίς (πρακτικό 5/2007, θέμα 14ο, αποφ. 190/ 
2007).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

7. Την υπ’ αριθμ. 24/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος, 
του Δήμου Κιλκίς, του Νομού Κιλκίς, της Ιεράς Μητρο−
πόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  
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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*01000560104090004*

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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