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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμ−
μάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπου−
δών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2 παρ. 2α και 11 παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α’
266), καθώς και του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 (Α΄87),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 48
παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998
(Α΄206) και 3 παρ. 1β του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),
β) 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),
γ) 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) και
δ) 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).
2. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελλη−
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις υπ’ αρ.
143/1.6.2006 και 145/11.7.2006).
3. Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’
αριθμ. 11/26.6.2008).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και
5. Την υπ’ αριθμ. 34/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό».
Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),
το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων (Β’ 1246), κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
έχουν αποκτήσει συγκροτημένες ακαδημαϊκές γνώσεις
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό, βάσει των οποί−
ων μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε φορείς
όπως:
α) οργανισμοί και ιδρύματα πολιτιστικής διαχείρισης,
β) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
γ) σχετικοί με τα διδασκόμενα γνωστικά πεδία φορείς
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και
δ) συναφείς κλάδοι και επιχειρήσεις του ιδωτικού τομέα.
Άρθρο 2
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

δείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπου−
δών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων
σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας
μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικει−
μένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που
έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάν−
σεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού
πολιτισμού και
δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ.
1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική
επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους
παρακάτω τομείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθ−
μια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο
σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε το−
μείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και
τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των
επιστημών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαί−
δευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύ−
ουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

β) επιστήμονες που προάγουν τη γνώση σχετικά με
την ισπανική γλώσσα και πολιτισμό και
γ) ειδικοί επιστήμονες στη μετάφραση κειμένων χρήσιμων
στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς
οργανισμούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα
και Πολιτισμός».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 παρ. 2 εδ. γ΄ και του άρθρου 14 παρ.
1 εδ. γ΄ του ν. 1404/1983 (Α΄ 173).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α, β, θ του ν. 2817/2000
(Α΄ 78), καθώς και του άρθρου 13 παρ. 49 εδ. β΄ του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
γ) 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).
δ) Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (΄Β 68) κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση
της 10/25.6.2008.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τη υπ’ αριθμ. Δ61/2009 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανι−
κή Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευ−
μένες επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να
ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
α) η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια
και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά,
β) η έρευνα σε διάφορους κλάδους της ισπανικής
γλώσσας και του πολιτισμού,
γ) η μετάφραση κειμένων διαφόρων ειδών του γρα−
πτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1
έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα
και τον πολιτισμό. Οι πτυχιούχοι που προσλαμβάνονται στους
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται,
με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέ−
κτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως:
α) καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτερο−
βάθμια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα−
τα (Α.Ε.Ι.) και στα Διδασκαλεία / Κέντρα Ξένων Γλωσσών
που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα
στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
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
διατάγματος.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμή−
ματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διακοσμητικής και οι
πτυχιούχοι του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (όπως με−
τονομάστηκε το Τμήμα Διακοσμητικής), της Σχολής
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τε−
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, με
βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, καλλιτεχνικές
και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυ−
τοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής
Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώ−
ρων μικρής κλίμακας, καθώς και τον Σχεδιασμό (design)
Επίπλου, Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων,
είτε μεμονωμένων, είτε παραγόμενων βιομηχανικά.
Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδι−
κότητας τους και με στόχο την εξασφάλιση της ποιότη−
τας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του
χρήστη, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
2. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του πιο πάνω Τμήματος έχουν
δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων του Ιδι−
ωτικού και του Δημόσιου Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολού−
μενοι, στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:
2.1 Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώ−
ρων απασχολούνται με τη λειτουργική διαμόρφωση,
αισθητική μελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτε−
ρικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις
δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων
και, ειδικότερα, με:
2.1.1 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μη φερόντων
δομικών στοιχείων
2.1.2 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή τελειωμάτων
(επενδύσεις, χρωματικές μελέτες, φωτισμό κ.λ.π.)
2.1.3 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή επίπλωσης
2.1.4 Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή χρηστικών
και διακοσμητικών αντικειμένων.
Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και
σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης μελέτης και
εφαρμογής, δηλαδή προγραμματισμό, σχεδιαστική ανά−
λυση, μελέτη διαμόρφωσης χώρου, αισθητική μελέτη,
οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργα−
σιών εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται
επέμβαση στα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή
συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης όταν
πρόκειται για ανέγερση νέων κτιρίων.
2.2 Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων
μικρής κλίμακας απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη με−
λέτη και την εφαρμογή ελαφρών μεταβλητών κατασκευ−
ών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα,
στάσεις λεωφορείων κ.λ.π) σε ήδη διαμορφωμένους
ελεύθερους χώρους.
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Επίσης, απασχολούνται με τη μελέτη, επιλογή και
εφαρμογή των διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού
των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι για τα έργα
αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική μελέτη.
2.3 Στον Τομέα του Σχεδιασμού Αντικειμένων (design)
απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την παρα−
γωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντικειμέ−
νων, επίπλων, καθώς και χρηστικών και διακοσμητικών αντι−
κειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2.4 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελ−
ματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την εξέλιξη
της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική
Εσωτερικών Χώρων, στην Αρχιτεκτονική Εξωτερικών
Χώρων μικρής κλίμακας, στην Διακόσμηση και στο Σχε−
διασμό (design) επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητι−
κών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται
από το γνωστικό αντικείμενο τους.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτε−
κτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
μπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της δι−
οικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς
με το αντικείμενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ως μέλη
ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5126

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01000891106090004*

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

