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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
 (1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34
Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, 

ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κρή−
τη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί 

τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών 
και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργή−
σεως διατάξεων τίνων του α.ν. 447/1937 ‘περί τρόπου 
απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενι−
κώς τα Εθνικά Σύμβολα’» (Α΄ 215),

2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ/τος 555/1977 
«Περί βελτιώσεως διαδικασιών τίνων κατά την έκδοσιν 
διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος 
Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 184).

3. 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/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα». (Α΄ 98).

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

5. Την υπ’ αριθμ. Δ 24/2008 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθιερώνουμε την πρώτη Κυριακή μετά την 17η Ιου−
νίου, επετείου του θανάτου του ήρωα Δασκαλογιάννη, 
ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε 
ανάμνηση της επανάστασης του 1770.

Άρθρο 2

Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται 
στους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανί−
ων, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό από την 8η 
πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της πρώτης μετά την 
17η Ιουνίου Κυριακής και φωταγώγηση των δημόσιων 
κτιρίων, των δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων 
καθώς και των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπε−
ζών, από τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας μέχρι τις 
πρωινές ώρες της επομένης.

Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνονται στο 
συνοικισμό Ανωπόλεως του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Ανωπόλεως, ιστορική έδρα του Δήμου Σφακίων του 
Νομού Χανίων και γενέτειρα του εθνομάρτυρα Δασκα−
λογιάννη.

Άρθρο 3

Το, κατά νομό, πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώ−
σεων καταρτίζεται με απόφαση των Νομαρχών Ηρακλεί−
ου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το 
π.δ. 59/2006 «Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιου−
νίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας 
για το Νομό Χανίων, σε ανάμνηση της επανάστασης 
του 1770 στην Κρήτη» (Α 63).

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35
   Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 

(Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματο−
δοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κα−
θορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση 
και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 78 παράγραφος 1 του ν. 1892/1990 (Α΄ 

101) “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις”.

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) καθώς και 
της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 6 
και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43), αναριθμήθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και 
κωδικοποιήθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ανω−
τέρω κώδικα.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών “Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο 
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο” (Β΄ 1950).

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών” (Β΄ 1948).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια 
δαπάνη ύψους 28.000 € περίπου, η οποία θα καλύπτε−
ται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος 
προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ειδ. 
Φ. 31−120 / ΚΑΕ ομάδας 0200).

5. Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 31/2008 του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης

 Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 166/96 (Α΄/125) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του 
π.δ/τος 54/1997 (Α΄/49), προστίθενται περιπτώσεις στ 
έως ιβ ως ακολούθως:

στ) Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος − Πάτρα −
Πύργος − Τσακώνα.

ζ) Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 
και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη.

η) Αυτοκινητόδρομος «Ιονία Οδός», Τμήματα Αντίρριο − 
Ιωάννινα, Αθήνα − Μαλιακός και Σχηματάρι − Χαλκίδα.

θ) Νέα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση στ) του π.δ/τος 340/2002 
Α΄ 283, τα οποία από τούδε και στο εξής θα αναφέρο−
νται Αυτοκινητόδρομος «Νέα Οδικά Έργα Αττικής».

ι) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, (Ε65).
ια) Αυτοκινητόδρομος Ράχες Μαλιακού − Κλειδί Ημαθίας.
ιβ) Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών

Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) προστίθεται 
παρ. 3 ως εξής :

“3. Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων 
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συνιστάται Γενική 
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Πα−
ραχώρησης.

Η Γενική Διεύθυνση εποπτεύει τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 του παρόντος υπηρεσίες. Επιπλέον συντονίζει 
τη δράση όλων των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων 
αρμοδίων για τα αναφερόμενα, στο άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ/
τος 54/1997 (Α΄/49), καθώς και στο άρθρο 1 του παρόντος, 
έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, με σκοπό τη διαχείριση 
κρίσιμων θεμάτων που απαιτούν την ενιαία αντιμετώπιση 
ως προς την Εφαρμογή Συμβατικών Ρυθμίσεων από τον 
Παραχωρησιούχο, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Κα−
τασκευαστή με διατύπωση έγκαιρης συναίνεσης ή αντίρ−
ρησης. Τα θέματα αυτά είναι, ιδίως, τα εξής:

α) Θέματα μελέτης − κατασκευής:
α.α. Ασφαλιστήρια συμβόλαια (έλεγχος, συναίνεση).
β.β. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης μελετών − κατα σκευών 

κ.λπ. (κατάθεση και συναίνεση).
γ.γ. Διαχείριση – επίλυση διαφορών (τεχνική πραγμα−

τογνωμοσύνη, διαιτησία).
δ.δ. Διαχείριση των θεμάτων που οδηγούν σε διαφο−

ρές, αθέτηση υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις 
από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο (Οργα−
νισμοί Κοινής Ωφέλειας, άδειες, αποτελέσματα ή και 
καθυστέρηση αρχαιολογικών ερευνών, ανωτέρα βία, 
παράδοσης του χώρου εκτέλεσης έργου, ενεργειών για 
επίταξη ή παράδοση χώρων από ιδιοκτήτες στην περί−
πτωση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης).

ε.ε. Συμπληρωματικές εργασίες (αιτίες που οδηγούν 
σε συμπληρωματικές εργασίες).

στ.στ. Τροποποίηση συμβατικών υποχρεώσεων.
ζ.ζ. Θέματα που προκύπτουν από τα στοιχεία στα υφι−

στάμενα τμήματα του έργου παραχώρησης, στα οποία 
το Δημόσιο έχει διατηρήσει την ευθύνη.

θ.θ. Συναίνεση για την ανάθεση μελετών και κατα−
σκευής.

β) Θέματα λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης:
αα. Διαχείριση επεξεργασμένων περιοδικών αναφο−

ρών ατυχημάτων, απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθ−
μίσεων κ.λπ.

ββ. Έλεγχος κατάστασης τοπικών οδών (εκτός του 
έργου παραχώρησης) που δημιουργούν υποχρεώσεις 
στο Δημόσιο, συνεννόηση με υπηρεσίες που έχουν την 
ευθύνη συντήρησης αυτών.
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γγ. Έλεγχος κατάστασης έργων στα οποία το Δημόσιο 
έχει διατηρήσει την ευθύνη της επάρκειας και αποτε−
λούν στοιχεία του έργου παραχώρησης”.

Άρθρο 3
Υπαγόμενες Υπηρεσίες

1. Στο άρθρο 3 του π.δ. 166/96 (Α΄ 125) προστίθεται 
παρ. 6, ως εξής:

“6. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με 
Συμβάσεις Παραχώρησης υπάγονται:

α) Η Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων, που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση θ΄ του
π.δ. 69/1988 (Α΄ 28), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125).

β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων που έχουν 
συσταθεί με το π.δ. 4/2008 (Α΄ 13) και έχουν αντικείμενο 
την παρακολούθηση των έργων με συμβάσεις παραχώ−
ρησης και ειδικότερα:

αα. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη 
και Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου.

ββ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη και 
Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιόνιας Οδού.

γγ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Λειτουρ−
γία και Συντήρηση Έργων Παραχώρησης”.

Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

1. Στο άρθρο 3 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) προστίθεται 
παρ. 7, ως εξής:

“7. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με 
Συμβάσεις Παραχώρησης, προΐσταται υπάλληλος κα−
τηγορίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Στη Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων και των 
Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών”.

Άρθρο 5
Ισχύς

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

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡ. ΖΩΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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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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