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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1341
24 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18150
Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων
ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 12 του νόμου 2742/99
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
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/τος 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αρ. Υ14/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1.1 Καθορίζονται προδιαγραφές εκπόνησης μελετών
των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
(ΣΟΑΠ) που σκοπεύουν στην προώθηση ολοκληρωμένων
στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά
τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που
παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυ−
ξιακής υστέρησης κοινωνικής και οικονομικής συνοχής
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής.
1.2 Για το περιεχόμενο των Σχεδίων Ολοκληρωμένων
Αστικών Παρεμβάσεων ακολουθούνται οι προδιαγραφές
που αναλυτικά περιγράφονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
Δομή και περιεχόμενο προγράμματος Σχεδίων Ολο−
κληρωμένης Αστικής Παρέμβασης
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης τον
καθορισμό της στρατηγικής παρεμβάσεων και το πρό−
γραμμα δράσης ανά φορέα υλοποίησης ακολουθούνται
τα παρακάτω στάδια: Στάδιο 1: Προσδιορισμός περιοχής
παρέμβασης:

Περιγραφή της περιοχής που αιτείται την εφαρμογή
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης η οποία
θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλό βαθμό ομοιογένειας
ως προς χαρακτηριστικά της. Η Περιοχή Παρέμβασης
μπορεί όπου κρίνεται αναγκαίο, να χωρίζεται σε μικρό−
τερες γεωγραφικές ενότητες όπου εντοπίζονται επί
μέρους χαρακτηριστικά.
Για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών της περιο−
χής μπορεί να διεξάγεται πρωτογενής (έρευνα πεδίου)
ή /και δευτερογενής έρευνα (έρευνα πηγών). Σε κάθε
περίπτωση, η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων
που θα ακολουθηθεί καθορίζεται και εξειδικεύεται σε
συνεργασία με την Υπηρεσία.
Τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τα στοιχεία που
συλλέγονται περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ II, αντίστοιχα που είναι προσαρτημένα στην
παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και
δημοσιεύονται με αυτήν στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Στάδιο 2: Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και
των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης
Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχτηκαν κατά το
στάδιο Α.1. θα πρέπει να καταλήγει σε μία πλήρη εικόνα
της Περιοχής Παρέμβασης.
Από τον συνδυασμό ή το πλέγμα αυτών των στοιχεί−
ων σκιαγραφείται η υποβάθμιση της περιοχής και θα
πρέπει να τεκμηριώνει την ανάγκη παρέμβασης και να
κατευθύνει ως προς τους στόχους και τη στρατηγική
αντιμετώπισης.
Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιμοποιού−
νται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ώστε να
είναι δυνατή η χωρική απεικόνιση και η επικαιροποίηση
των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης. Το
σύστημα αυτό αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης
του ΣΟΑΠ.
Η ανάλυση των στοιχείων θα πρέπει να καταλήγει σε
πρόταση διαμόρφωσης δεικτών ή και παραμέτρων που
να μπορούν να αποτυπώσουν τη δυναμική εξέλιξης της
Περιοχής Παρέμβασης.
Στάδιο 3: Έκθεση Πορισμάτων
Η Έκθεση Πορισμάτων συντάσσεται με βάση την ανά−
λυση των συλλεχθέντων στοιχείων και περιλαμβάνει
την αξιολόγηση ανά θεματική ενότητα, καθώς και τη
συνολική διατύπωση των συμπερασμάτων.
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Στην Έκθεση Πορισμάτων ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στην περιγραφή των ισχυρών και αδύναμων
σημείων της περιοχής, στους περιοριστικούς όρους ανά−
πτυξης, στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
στη λειτουργική, οικονομική κλπ διασύνδεση της περιο−
χής παρέμβασης με την ευρύτερη χωρική ενότητα, στις
πιθανές απειλές και στα πιθανά πλεονεκτήματα
Στάδιο 4: Πρόταση στρατηγικής παρεμβάσεων
Με βάση την Έκθεση Πορισμάτων διατυπώνονται οι
στόχοι και η στρατηγική παρεμβάσεων στην περιοχή.
Διατυπώνεται η προκαταρκτική πρόταση και οι φορείς
που εμπλέκονται στην υλοποίηση της πρότασης.
Οι στόχοι πρέπει να είναι εστιασμένοι στα προβλήμα−
τα της περιοχής, να εξειδικεύονται σε επιμέρους στό−
χους που υποδεικνύουν και τη στρατηγική παρεμβάσεων
που θα πρέπει να ακολουθηθεί μέσω συγκεκριμένων
δράσεων.
Οι δράσεις αποτελούν την επιχειρησιακή έκφραση
της στρατηγικής και μπορούν να είναι μεμονωμένα
έργα ή ενέργειες καθώς και σύνολα ομοειδών έργων
ή ενεργειών.
Σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική παρεμβάσεων
είναι η μη γραμμική ανάπτυξη του συνόλου του Προ−
γράμματος στο χρόνο, αλλά η ταυτόχρονη και παράλ−
ληλη υλοποίηση των ενεργειών ώστε τα αποτελέσματα
να είναι άμεσα ορατά τόσο στον χώρο, όσο και στην
κοινωνία.
Διατυπώνονται επίσης προτάσεις για τη δυνατότητα
ή σκοπιμότητα ένταξης της περιοχής σε τρέχουσες
πολιτικές ή προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά που το
αντικείμενο τους είναι ανάλογο με τον χαρακτήρα της
περιοχής.
Αναφέρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και το αναγκαίο
θεσμικό πλαίσιο και περιγράφεται η διαδικασία προ−
γραμματισμού συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσε−
ων για τις σχετικές διαβουλεύσεις. Η διαμόρφωση του
Προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τους εμπλε−
κόμενους φορείς.
Στάδιο 5: Το πρόγραμμα δράσης έχει τη μορφή και−
νοτόμου ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος
πολυτομεακού χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης
τόσο για το σύνολο της περιοχής όσο και για κάθε
μικρότερη γεωγραφική ενότητα εφόσον υπάρχει.
Οι δράσεις που προτείνονται στη στρατηγική παρεμ−
βάσεων εξειδικεύονται σε ενέργειες, οι οποίες συνοδεύ−
ονται από ανάλυση του προσδοκώμενου αποτελέσματος
και δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
της πορείας επίτευξης των στόχων. Ιδιαίτερη σημασία
αποδίδεται στην κάθετη συνέργια των ενεργειών καθώς
και στην οριζόντια αλληλοϋποστήριξη τους.
Οι ενέργειες συνδέονται με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο ή και διατυπώνεται η συμπλήρωση−αναθεώρησή
του, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επισημαίνονται οι
ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς
τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Προσδιορίζεται το
πλέγμα των φορέων, προτείνεται το αναγκαίο πλαίσιο
συνεργασίας για την επίτευξη των ενεργειών − εξειδι−
κευμένων στόχων και υποδεικνύονται οι πόροι χρηματο−
δότης. Επίσης, προσδιορίζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης
και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των
δράσεων του Προγράμματος.
Στάδιο 6: Το Πρόγραμμα Δράσης τίθεται σε ανοιχτή
διαβούλευση όπως προβλέπει ο νόμος. Γίνεται συστη−

ματική καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιολόγηση των
απόψεων των πολιτών, των οργανώσεων και των φο−
ρέων που εμπλέκονται.
Στάδιο 7: Ακολουθεί η οριστικοποίηση του Προ−
γράμματος Δράσης με την σύνταξη Σχεδίου Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματι−
κής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρμόδιων
Υπουργών όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του
ν. 2742/99.
Το Σχέδιο ΚΥΑ συνοδεύεται από την εισηγητική έκ−
θεση που επεξηγεί και τεκμηριώνει συνοπτικά τις προ−
τάσεις.
Άρθρο 3
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
3.1. Το σύνολο των παραδοτέων Α’ και Β’ φάσης απο−
τελεί ιδιοκτησία της Υπηρεσίας.
3.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία έρευνας, τα
γεωχωρικά δεδομένα, καθώς και η ανάλυση τους παρα−
δίδονται σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.
Η έκθεση πορισμάτων, η πρόταση στρατηγικής πα−
ρεμβάσεων, η κωδικοποίηση της διαβούλευσης με τους
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και οι χάρτες που τεκμη−
ριώνουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής παραδίδονται
και σε έντυπη μορφή.
Χάρτης εντός κειμένου όπου εμφανίζεται η περιοχή
ΣΟΑΠ και οι μικρότερες γεωγραφικές ενότητες όπως
έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Το πρόγραμμα δράσης και το σχέδιο ΚΥΑ παραδίδο−
νται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα
επεξεργασίας.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εξετάζονται α) τα στοιχεία των κατοίκων και χρη−
στών της περιοχής σε ότι αφορά δημογραφικά − κοι−
νωνικά και οικονομικά δεδομένα, υγεία και β) χωρικά
και λειτουργικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης γ)
λοιπά στοιχεία για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
περιοχής όπως προγράμματα σε εξέλιξη, φορείς και
ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται, επαγγελμα−
τικοί σύλλογοι κ.α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜ−
ΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. συγκέντρωση ανέργων μακράς διάρκειας,
2. χαμηλή αναλογία οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
3. συγκέντρωση παραεμπορίου,
4. υψηλότερο του μέσου όρου της ευρύτερης χωρικής
ενότητας ποσοστό πληθυσμού κάτω από το όριο της
φτώχιας,
5. υψηλότερο του μέσου όρου της ευρύτερης χωρι−
κής ενότητας ποσοστό εγκατάλειψης επαγγελματικής
στέγης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. υψηλότερη του μέσου όρου της ευρύτερης χωρικής
ενότητας συγκέντρωση ευπαθών ομάδων που δεν λαμ−
βάνουν κάποιου είδους πρόνοια,
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2. μεταβολές στη κοινωνική σύνθεση, συγκέντρωση
μεταναστών, εθνικών και μειονοτικών ομάδων ή προ−
σφύγων,
3. χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υψηλά ποσοστά μα−
θητών που εγκαταλείπουν το σχολείο,
4. σημαντικές ελλείψεις επαγγελματικών δεξιοτή−
των,
5. υψηλό επίπεδο παραβατικότητας ή εγκληματικότη−
τας ενηλίκων και ανηλίκων, πορνεία,
6. εντοπισμένη διακίνηση ή και χρήση παράνομων ου−
σιών, συγκέντρωση τοξικοεξαρτημένων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ιδιαίτερα υποβαθμισμένα φυσικά περιβαλλοντικά
στοιχεία,
2. ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα περιβαλλοντικής επιβά−
ρυνσης (αστικές νησίδες θερμότητας, ρύπανσης κλπ),
3. απουσία ελεύθερων χώρων, καταπάτηση υφιστά−
μενων,
4. μεγάλη πυκνότητα κατοίκησης ή τάσεις εγκατά−
λειψης περιοχής,
5. μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων ή υπό κατά−
ληψη κτιρίων,
6. υψηλό ποσοστό κακής ποιότητας κτιριακού απο−
θέματος,
7. συγκέντρωση ασύμβατων χρήσεων,
8. διάρρηξη λειτουργικής ενότητας και συνέχειας του
αστικού ιστού,
9. αστικό ιστό που δημιουργεί προβλήματα πρόσβασης
και κινητικότητας,
10. μειωμένη πρόσβαση σε δυνατότητες ενδοαστικών
μετακινήσεων,
11. έλλειψη βασικών κοινωνικών υποδομών ή μειωμένη
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ενδεικτικά συλλέγονται στοιχεία από επίσημες πηγές
και έρευνα πεδίου για τα εξής:
ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕ−
ΘΗ: Στατιστικά στοιχεία που αφορούν το πληθυσμό
της περιοχής όπως φύλλο, ηλικία, εισόδημα, οικογε−
νειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών και εφήβων, εθνι−
κότητα, μορφωτικό επίπεδο, επίπεδο απασχόλησης
(ενεργός μη ενεργός πληθυσμός και απασχολούμενοι
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας) ανά φύλο
και ηλικία.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ/ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Στατιστικά
στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας/ ψυ−
χικής υγείας των κατοίκων και χρηστών της περιοχής,
κατηγορίες−ομάδες που χρίζουν βοήθεια κοινωνικής
πρόνοιας άτομα με ειδικές ανάγκες − αναπηρίες άτομα
με χρόνιες/ ανίατες παθήσεις, άτομα με εξάρτηση από
ουσίες άστεγοι κ.ά.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Πλήθος και θέση των δημοσίων και ιδιω−
τικών βασικών υποδομών που βρίσκονται ή εξυπηρετούν
την Περιοχής Παρέμβασης όπως μονάδες εκπαίδευσης
και κατάρτισης (νηπιαγωγεία, δημ. σχολεία, γυμνάσια,
λύκεια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, σχολές κά), βρεφονηπιακοί σταθμοί,
προσχολική αγωγή, ΚΑΠΗ, υπηρεσίες υγείας (νοσοκο−
μεία, κλινικές−θεραπευτήρια, κέντρα υγείας και ψυχικής
υγείας ιατρεία, φαρμακεία κά.), υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας (γηροκομεία, φτωχοκομεία, ξενώνες φιλοξε−
νίας αστέγων κά.), υποδομές απασχόλησης δευτερο−
γενούς και τριτογενούς τομές (βιοτεχνικές μονάδες
εργαστήρια, ξενοδοχεία, ξενώνες κα.).
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Δραστηριότητες
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, όπως καταστήματα
εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών, βιοτεχνικές μο−
νάδες, ξενοδοχεία, υποδομές.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Στοιχεία ιδιοκτησίας όπως
ιδιοκτησίες δημοσίου και δημοσίων φορέων, αριθμός
και μέγεθος ιδιωτικών ιδιοκτησιών, σχέση με το ακίνητο
(ενοικιαστές/ προέλευση/ αριθμός) κά.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ελεύθερες
εκτάσεις, πυκνότητα δόμησης, εγκαταλελειμμένα και
υπό κατάληψη κτίρια, υποβαθμισμένο κτιριακό απόθεμα,
κατάσταση τεχνικών υποδομών και δικτύων, περιβαλ−
λοντικές παράμετροι, ασφάλεια και προσβασιμότητα
της περιοχής κατά την διάρκεια του 24ωρου, ποσοστό
κατοικίας, κά.
ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ/ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ/ ΑΡ−
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ:
Χώροι που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό και
την αρχιτεκτονική και πιο συγκεκριμένα: Αρχαιολογικοί
χώροι, πολιτιστικές υποδομές (δημόσιες και ιδιωτικές),
διατηρητέα και αξιόλογα κτίρια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Μέτρα ή δράσεις που
έχουν εφαρμοστεί στην περιοχή, βρίσκονται σε εξέλιξη
ή προγραμματίζονται στη περιοχή.
ΦΟΡΕΙΣ: Ομάδες κατοίκων, εθελοντών, ΜΚΟ, σύλλογοι
ή άλλες οργανώσεις που δρουν στην περιοχή, πολι−
τιστικοί σύλλογοι (μουσικοχορευτικοί, παραδοσιακής
χειροτεχνίας κ.ά.), ομάδες και μεμονωμένοι καλλιτέχνες
(θεατρικές ομάδες, μουσικά σύνολα κ.ά.).
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ισχύον πολεοδομικό /χωροταξικό
πλαίσιο, υφιστάμενο ή σε εξέλιξη θεσμικό πλαίσιο που
αφορά χωροταξικό /αναπτυξιακό καθεστώς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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
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