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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αναγνώριση επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρο−
μές». ...........................................................................................................
1
΄Εγκριση των εισαγόμενων: με αριθμό 4/2013 απόφα−
ση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητι−
κού Εφετείου Τρίπολης τροποποιήσεις του Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου,
απόφαση 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών
του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας τροποποίηση
του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δι−
καστηρίου και απόφαση 2/2013 της Ολομέλειας
των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσα−
λονίκης τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου. .................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.815.2/306/40937/Ζ1
Αναγνώριση επιμορφωτικού προγράμματος
«Διαδρομές».

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 5 παρ. 1 εδ. δ΄ και παρ. 2 του ν. 4027/2011
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις» (A΄ 233).
β) Των άρθρων 9 και 30 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233)
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις».
2. Την Υ.Α. Φ.815.2/279/41778/Ζ1/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1430/
2012) «Διατήρηση αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής
Γλώσσας».
3. Το με αριθμ. πρωτ. 1854/09.10.2013 έγγραφο του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 2028/06.11.2013 έγγραφο του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
5. Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 708/29−1−2014 θετική γνωμοδό−
τηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγνώριση Επιμορφωτικού Προγράμματος
Αναγνωρίζουμε ως πρόγραμμα επιμόρφωσης το επι−
μορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ−
σας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 9μηνης διάρκειας
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας, το οποίο διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτη−
ριστικά:
α) Τίτλος Επιμορφωτικού Προγράμματος:
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
β) Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
γ) Διάρκεια υλοποίησης: 9 μήνες.
δ) Μεθοδολογία υλοποίησης:Από απόσταση επιμορ−
φωτικό σεμινάριο που υλοποιείται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα http://elearning.greek−language.gr.
ε) Ομάδα στόχος: οι εμπλεκόμενοι στη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Παιδαγωγι−
κών Τμημάτων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή απόφοιτοι
ελληνικής φιλολογίας ή απόφοιτοι θεολογικών σχολών
της Ελλάδας ή απόφοιτοι ξένων φιλολογιών ή άλλων
πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων
πανεπιστημίων, με τις προϋποθέσεις του παρακάτω
εδαφίου (η) του παρόντος άρθρου.
στ) Σκοπός και στόχος του προγράμματος: Η από
απόσταση εκπαίδευση – επιμόρφωση – κατάρτιση των
συμμετεχόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύ−
τερης/ξένης γλώσσας στο εξωτερικό.
ζ) Ενότητες και περιεχόμενο του προγράμματος: Το
πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) υποχρεωτικές
ενότητες παρακολούθησης. Τα θεματικά πεδία που κα−
λύπτονται έχουν ως ακολούθως:
1. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία
των τεσσάρων δεξιοτήτων.

13168

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και
της προφοράς.
3. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά.
4. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών.
5. ΔιδασκαλίαξένηςγλώσσαςμέσωΗ/Υ (Computer
Assisted Language Learning).
6. Όψεις της γλώσσας.
7. Διγλωσσία.
8. Όταν οι Πολιτισμοί Συνομιλούν στο Σχολείο.
η) Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων: Κύριοι όροι−
επιλεξιμότητας των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή
τους στις «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως
ξένης γλώσσας» είναι οι ακόλουθοι:
(i) H προσωρινή ή η μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.
Κατά συνέπεια στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί αλλο−
γενείς, ομογενείς και Έλληνες διαμένοντες μόνιμα ή
προσωρινά στο εξωτερικό.
(ii) Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν άριστα
την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο ελληνομάθειας Γ2,
το οποίο αποδεικνύεται:
o είτε από την φοίτησή τους σε ελληνόφωνο εκπαι−
δευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης,
o είτε από πιστοποιητικό ελληνομάθειας που εκδίδε−
ται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010.
θ) Διδακτικό προσωπικό του προγράμματος:Το διδα−
κτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από
εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες του ΚΕΓ, κατά
προτίμηση μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές, με ειδίκευση στα
θεματικά πεδία του προγράμματος. Την ευθύνη για την

επιλογή του διδακτικού προσωπικού, την ανάθεση ερ−
γασιών σε αυτό και την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης του προγράμματος έχει εξ ολοκλήρου και
αποκλειστικά το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
ι) Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμε−
τεχόντων: Η αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιο−
τήτων των συμμετεχόντων διενεργείται αποκλειστικά
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κάθε συμμετέχων
υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει ηλεκτρονι−
κά οκτώ (8) εργασίες συνολικά που αντιστοιχούν στα
οκτώ (8) θεματικά πεδία του εδαφίου (ζ) του παρόντος
άρθρου. Η κλίμακα αξιολόγησης της επίδοσης των συμ−
μετεχόντων σε κάθε εργασία κυμαίνεται από 0 έως
100 μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της
εργασίας στην κάθε ενότητα. Ως επιτυχών θεωρείται ο
συμμετέχων που έχει σημειώσει επίδοση ίση ή ανώτερη
του 60 σε καθεμιά από τις οκτώ (8) ενότητες ξεχω−
ριστά.
ια) Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή των επιμορ−
φούμενων στο πρόγραμμα παρέχεται χωρίς κόστος
για τους συμμετέχοντες τουλάχιστον μέχρι και τις 30
Ιουνίου 2015. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας δύναται να αναπροσδιορίσει τους
όρους της συγκεκριμένης παραγράφου ως προς το κό−
στος συμμετοχής.
ιβ) Χορήγηση Πιστοποιητικού: Στο τέλος του προ−
γράμματος, οι επιτυχόντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης σε ένα (1) αντίτυπο στην ελληνική γλώσ−
σα. Το υπόδειγμα του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
έχει ως εξής:

Εμπρόσθια όψη:
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Άρθρο 2
Παράβολο επανέκδοσης Πιστοποιητικού
Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης χορη−
γείται ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου
και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού
ορίζεται σε δώδεκα (12,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε
δεκαεπτά (17,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
με απόφασή του καθορίζει το ύψος του παραβόλου.
Άρθρο 3
Παράβολο μετάφρασης Πιστοποιητικού
Μετάφραση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης χορη−
γείται ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου
και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού
ορίζεται σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο
σε είκοσι (20,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
με απόφασή του καθορίζει το ύψος του παραβόλου.
Άρθρο 4
Τελική διάταξη
Αναγνωρίζουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για
τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»
κατά τα έτη 2007 έως και 2013, οι οποίοι έχουν επιτυ−
χώς ολοκληρώσει την επιμόρφωσή τους σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 7/2014
(2)
΄Εγκριση των εισαγόμενων: με αριθμό 4/2013 απόφα−
ση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Εφετείου Τρίπολης τροποποιήσεις του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου, απόφαση
2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητι−
κού Εφετείου Λάρισας τροποποίηση του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου και απόφα−
ση 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικη−
τικού Εφετείου Θεσσαλονίκης τροποποίηση του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σήμερα, στις 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14.00 συνήλθε στο κατάστημα του Συμβουλίου της
Επικρατείας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολο−
μελείας αποτελούμενο από τα μέλη του: Σ. Ρίζο, Πρό−
εδρο, Αθ. Ράντο, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αικ. Συγγούνα,
Αν. Γκότση, Ειρ. Σαρπ, Ν. Ρόζο, Αντιπροέδρους του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας και τους Συμβούλους Ν. Μαρ−
κουλάκη, Δ. Μαρινάκη, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαρά, Ι. Μα−
ντζουράνη, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου,
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Δ. Αλεξανδρή, Δ. Σκαλτσούνη, Μ.−Ελ. Κωνσταντινίδου,
Α.−Γ. Βώρο, Π. Ευστρατίου, Γ. Ποταμιά, Μ. Γκορτζολίδου,
Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρη, Ε. Αντωνόπουλο, Γ. Τσιμέκα, Σ. Μαρ−
κάτη, Π. Καρλή, Α. Ντέμσια, Φ. Ντζίμα, Σ. Χρυσικοπούλου,
Η. Τσακόπουλο, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β.
Αραβαντινό, Δ. Κυριλλόπουλο, Α. Καλογεροπούλου, Ε.
Κουσιουρή, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη,
Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνη, Κ. Πισπιρίγκο, Α. Χλαμπέα,
Δ. Μακρή, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου−Σαρρή, Π.
Μπραίμη, Π. Χαμάκο, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζο, Α.−Μ. Παπα−
δημητρίου, Χ. Ντουχάνη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου και
Ελ. Παπαδημητρίου. Τα λοιπά μέλη, αν και προσκλήθη−
καν, δεν εμφανίσθηκαν, γιατί είχαν κώλυμα. Παρέστη
επίσης η Γραμματέας Μ. Παπασαράντη, Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Θέματα της συζήτησης, σύμφωνα με την
πρόσκληση του Προέδρου, ήταν: Α) η έγκριση της 4/2013
απόφασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Εφετείου
Τριπόλεως, Β) η έγκριση της 2/2013 απόφασης της
Ολομέλειας του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και Γ)
η έγκριση της 2/2013 απόφασης της Ολομέλειας του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο άκουσε τον Εισηγητή της υποθέσεως,
Σύμβουλο Επικρατείας Π. Χαμάκο.
1. Επειδή, κατά το στοιχ. Α΄ παρ. 1 του άρθρου 17 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι−
καστικών Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄, 35), όπως ισχύει,
«… κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία … καταρτίζουν κανο−
νισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται,
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από
υπηρεσιακές ανάγκες», ενώ, κατά την παρ. 7 του στοιχ.
Α του αυτού άρθρου, όπως η παράγραφος αυτή αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4055/2012 (Α΄, 51),
«7. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλ−
λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανώτατων
δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης,
τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση−
μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων
και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικά−
σιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρι−
σή τους από τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων
και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». Με τα έγγραφα
α) 1808/29−11−2013 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης,
β) 2046/27−6−2013 του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
και γ) ΓΠ 19795/7−10−2013 του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης υπεβλήθησαν αντιστοίχως στο Συμβού−
λιο της Επικρατείας προς έγκριση, δυνάμει των ανω−
τέρω διατάξεων, οι αποφάσεις α) 4/2013 της Ολομέλει−
ας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης,
β) 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Εφετείου Λάρισας και γ) 2/2013 της Ολομέλειας των
Δικαστών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
με τις οποίες επιχειρείται η τροποποίηση των Κανονι−
σμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των εν λόγω Δικαστηρί−
ων. Ήδη, κατόπιν της από 22−1−2014 προσκλήσεως του
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, εισάγονται
προς έγκριση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας οι τροποποιήσεις αυτές.
2. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, η Ολομέ−
λεια άγεται στις εξής κρίσεις ως προς τις υποβληθείσες
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προς έγκριση ρυθμίσεις: Ι) Απόφαση 4/2013 της Ολομέ−
λειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
Με την απόφαση αυτή επιχειρείται η τροποποίηση των
άρθρων 2 παρ. 1, 3 παρ. 2 και 5 του Μέρους Πρώτου και
του άρθρου 10 στοιχ. 1, εδ. α΄ του Μέρους Δεύτερου
του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δικαστηρίου, που αφορούν, αντιστοίχως, τον αριθμό
των τμημάτων του δικαστηρίου με τη δημιουργία τρί−
του (Γ΄) τμήματος συνεδριάσεως, τις ημέρες και ώρες
συνεδριάσεων αυτών και τη γραμματειακή υποστηριξη
των τριών τμημάτων. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν
προκαλούν παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθούν. ΙΙ.
Απόφαση 2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του
Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Με την απόφαση αυτή
επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφοι 1
και 2 του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δικαστηρίου, που αφορά τον αριθμό των τμημάτων
του δικαστηρίου με τη δημιουργία τρίτου (Γ΄) τμήματος
συνεδριάσεως. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλεί
παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθεί. ΙΙΙ. Απόφαση
2/2013 της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση αυτή
επιχειρείται η τροποποίηση των δύο πρώτων εδαφίων
της περιπτώσεως α΄, του άρθρου 1, παράγραφος 1 του

ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δι−
καστηρίου, που αφορά τον αριθμό των τμημάτων του
δικαστηρίου με τη δημιουργία δέκατου πέμπτου (15)
τμήματος συνεδριάσεως και τις αρμοδιότητες των τμη−
μάτων του δικαστηρίου. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν
προκαλεί παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθεί.
Διά ταύτα
1. Εγκρίνει τις εισαγόμενες με την απόφαση 4/2013 της
Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετείου
Τρίπολης τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του δικαστηρίου.
2. Εγκρίνει την εισαγόμενη με την απόφαση 2/2013
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Εφετεί−
ου Λάρισας τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του δικαστηρίου.
3. Εγκρίνει την εισαγόμενη, με την απόφαση 2/2013
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Θεσσαλονίκης, τροποποίηση του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Ια−
νουαρίου 2014.
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008620804140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

