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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1034240/2449/Δ0010 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1058680/5384/Δ0010/ 4.8.2004 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 755/Δ΄/19.8.2004).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α72001) «Κώ−

δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) 
«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1058680/5384/Δ0010/4.8.2004 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ΄/19.8.2004) με την οποία 
κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση στη θέση «Τεί−
χος Δυμαίων» του Δήμου Λαρισσού Νομού Αχαΐας, για 
αρχαιολογικούς σκοπούς.

4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.80/15388/189/21.2.2006 
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο ζη−
τείται η τροποποίηση της παραπάνω κοινής υπουργι−
κής απόφασης ως προς τον βαρυνόμενο με τη δαπάνη 
αυτής φορέα.

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονο−
μίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄/2006) όμοια, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1058680/5384/Δ0010/ 
4.8.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 755/Δ΄/19.8.2004) 
με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση 
για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της Προ−
ϊστορικής Ακρόπολης Τείχους Δυμαίων, στο Δήμου 
Λαρισσού Νομού Αχαΐας, ως προς τον βαρυνόμενο με 
τη δαπάνη αυτής και αντί του αναγραφέντος στην πιο 
πάνω απόφαση.

«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου και θα βαρύνει το ΤΔΠΕΑΕ (κωδ. έργου: 
2002ΣΕ01430014)», τίθεται το εξής:

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και η δαπάνη αυτής θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Γ΄ Κ.Π.Σ. και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. Φ.10055/21527/4368 (2)
Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντάξε−
ων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 

206/Α΄/1997) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 
226/Α΄/1999).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/343/οικ. 16711/31.8.2005 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 55/1998 ΠΥΣ.

4. Τις από 3.6.2004 γνωμοδοτήσεις του δικηγόρου του 
Ταμείου.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΦΕΚ 527/Β΄/2004) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣΔΔΑ «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΥΠΕΣΔΔΑ», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που μπορεί 
το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 
Πρακτορείων να αναθέσει έργο με μίσθωση, σε ένα (1) 
ελεγκτή φαρμακοποιό και σε ένα (1) ελεγκτή οδοντίατρο 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τον έλεγχο των 
συνταγών φαρμάκων και των οδοντιατρικών εργασιών 
αντίστοιχα των ασφαλισμένων του.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχων σχο−
λών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντιστοίχων σχο−
λών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προ−
αναφερόμενη ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 
έντεκα χιλιάδων (11.000,00) € για τον καθένα και έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Ταμείου έτους 2006.

Το έργο τους δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκό−
ντων των υπαλλήλων του Ταμείου, δεν θα συνδέεται με 
το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, η εκτέλεση του 
θα παρακολουθείται από την διοίκηση του Ταμείου και 
θα παρέχεται στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες 
του Ταμείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Aριθμ. Φ.40035/9496/594 (3)
Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ−

θρου 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του 
ΟΑΕΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 

2676/1999 (Α 1)

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35/1385/1999 (Β 1814) 
υπουργικής απόφασης «΄Εγκριση του κανονισμού του 
κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Τις υπ’ αριθμ. 973/1/647/7.12.2005 και 719α/2/648/ 
5.12.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

4. Τη γνώμη του Α΄ κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνι−
κής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 9η /7.4.2006 
συνεδρίασή του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κλάδο υγείας 
του ΟΑΕΕ, αποφασίζουμε:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του κα−
νονισμού του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύ−
ει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Φ. 
40035/8211/595/4.4.2005 (Β 443), τροποποιείται ως ακο−
λούθως:

«2. Η μηνιαία ατομική εισφορά του κλάδου υγείας για 
όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ−
ΤΑΕ) πριν την 31.12.1992, ορίζεται σε 65€ από 1.1.2006.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. Φ.80425/7231/1607 (4)
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ−

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση 
επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».

5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρηση Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή 
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος. 
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7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 
σαράντα οκτώ (648,00) € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ έτους 2006, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για ένα διοικητικό υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικού − Λογιστικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που υπηρετεί στη Διεύθυν−
ση Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ για 120 ώρες για το 2006.

Οι ημέρες απασχόλησής του είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της μονάδας που υπη−
ρετεί, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποίησή τους.

Η απόφαση αυτή ισχύει 1 μήνα πριν την δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ10023/9018/669 (5)
Αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του Ταμεί−

ου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπι−
κού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, για 
το έτος 2006.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 

(165Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ 63/ 

2005 (98Α).
3. Τις διατάξεις του π.δ 33/2006 (35 Α).
4. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 

Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γε−
ωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που διατυπώθη−
κε κατά την υπ’ αριθμ. 11/29.3.2006 συνεδρίασή του.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος των προϋπο−
λογισμών των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλι−
σης του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(ΝΠΔΔ) ύψους 199.375,00 και 90.625,00 ευρώ περίπου 
αντίστοιχα για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0611−0618, 0636, 0637 και 
0629 των προϋπολογισμών των κλάδων κύριας και επι−
κουρικής ασφάλισης του Ταμείου, οι οποίες ανέρχονται 
στο ποσό των 85.660.264,00 και 19.025.484,00 ευρώ αντί−
στοιχα, αποφασίζουμε:

1. Οι συντάξεις των συνταξιούχων των κλάδων κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, του Ταμείου Σύνταξης και 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνε−

ταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) αυξάνονται από 
1.1.2006 κατά ποσοστό 4%.

Ο υπολογισμός του παραπάνω ποσοστού θα γίνει στα 
ποσά των συντάξεων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί 
την 31.12.2005.

Η αύξηση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συντα−
ξιούχοι την 31.12.2005 καθώς και σε εκείνους που το 
συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι την 
31.12.2005 χρονικό διάστημα.

2. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει σε ποσοστό το 31,25% της κύριας σύνταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 23491/2675 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36927/4751/2002 (Β΄ 847) 

υπουργικής απόφασης «΄Οροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτι−
κών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)», 
όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2, του άρθρου 37, του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) 

«Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών με−
ταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι απόφα−
σης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 4, της 
υπ’ αριθμ 36927/4751/2002 απόφασης του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών 
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)», όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) χωριστής εισόδου − εξόδου, πλάτους 4 μ. ως 8 μ. η 
κάθε μία, με ξεχωριστές κυκλοφοριακές συνδέσεις προς 
την ίδια ή προς ανεξάρτητες μεταξύ τους οδούς».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ



6436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.


