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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 164
Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των
περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών
πλοίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4473/1965 «Περί ελέγχου της Ναυ−
σιπλοΐας Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων
τινών διατάξεων» (Α΄ 102).
2. Των άρθρων 2 παρ. 1, 33 παρ. 1, 32, 36 και 39 του
ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261) «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου» καθώς και του άρθρου 7 του ν. 2575/1998
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 23) με την οποία αντικαταστάθηκε
η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/1973.
3. Το άρθρο 1 του ν. 3141/1955 «Περί συστάσεως παρά
του YEN, Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (Α΄ 43).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 206/1987 «Καθιέ−
ρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προ−
τύπων και τεχνικών Κανονισμών σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 83/109/ΕΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου του
ΕΚ (L 109/26.4.1983)» (Α΄ 94), και του π.δ. 39/2001 (Α΄ 28)
το οποίο προσάρμοσε την Ελληνική Νομοθεσία προς
τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ.
5. 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. 63/2005.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 374/2005 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Εμπορικού Ναυτικού.
8. Την υπ’ αριθμ. 118/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός
των χρονικών διαστημάτων επιθεώρησης των τελικών
ελικοφόρων αξόνων των εμπορικών πλοίων με εξαγωγή
από τη χοάνη και οι προϋποθέσεις με τις οποίες δύναται
να χορηγηθεί παράταση στα διαστήματα αυτά, καθώς
και ο επανακαθορισμός των περιοδικών ελέγχων των
αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Κατά το παρόν Διάταγμα νοείται:
1. Κ.Ε.Ε.Π.: Ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου
Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι−
λίας.
2. Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρ−
χεία, Υπολιμεναρχεία και Λιμενικοί Σταθμοί.
3. Τ.Κ.Ε.Π.: Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, το
οποίο εδρεύει στις ανά την Ελλάδα Λιμενικές Αρχές.
4. Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Νηογνώμονας):
Ο αναγνωρισμένος οργανισμός επιθεώρησης σύμ−
φωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της
22.11.1994, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο
με το π.δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.
5. Τελικός ελικοφόρος άξονας: Το πρυμναίο τμήμα
του άξονα επί του οποίου προσαρμόζεται η έλικα του
πλοίου και περιστρέφεται μαζί του.
6. Στορέας (χοάνη): Η κατασκευή που βρίσκεται στην
περιοχή που ο τελικός ελικοφόρος άξονας διαπερνά το
περίβλημα του πλοίου και είναι σταθερά τοποθετημένη
επί του πλοίου. Ο στορέας περιλαμβάνει έναν τριβέα
του άξονα και μια διάταξη στεγανότητας για την απο−
φυγή εισροής θαλασσίου ύδατος στο πλοίο.
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7. Υδροπροωθητήρας (water−jet): Σύστημα πρόωσης
πλοίων με αντίδραση, το οποίο εκμεταλλεύεται για τη
δημιουργία ώσης την αντίδραση που αναπτύσσεται στο
πλοίο κατά την προβολή θαλασσίου ύδατος προς την
πρύμνη του πλοίου.
δ. Έλικες με κατακόρυφο άξονα: Σύστημα πρόωσης
πλοίων στο οποίο οι προωστήριες έλικες στηρίζονται
σε κατακόρυφο άξονα, π.χ. σύστημα Kirsten−Boeing, σύ−
στημα Voith − Schneider κ.λ.π.
Άρθρο 3
Επιθεώρηση ελικοφόρου άξονα
1. Οι τελικοί ελικοφόροι άξονες των εμπορικών πλοίων
επιθεωρούνται με εξαγωγή αυτών από τη χοάνη, σε
χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στην επόμενη
παράγραφο, προκειμένου να εξεταστεί η καλή τους
κατάσταση πριν αυτοί επανατοποθετηθούν στη θέση
τους.
2. Η επιθεώρηση του τελικού ελικοφόρου άξονα με
εξαγωγή αυτού από την χοάνη διενεργείται ως ακο−
λούθως:
α. Σε αξονικό σύστημα με κλειστό σύστημα ελαίου,
κάθε πέντε (5) έτη.
β. Σε αξονικό σύστημα που ψύχεται με θάλασσα, στο
οποίο ο τελικός ελικοφόρος άξονας φέρει συνεχές χι−
τώνιο ή αντιδιαβρωτική προστασία, κάθε τέσσερα (4)
έτη.
γ. Σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα, κάθε τρία (3) έτη.
δ. Ειδικότερα σε αξονικό σύστημα εγκατεστημένο σε
τουριστικό σκάφος αναψυχής (ιδιωτικό ή επαγγελματι−
κό) το οποίο μεταφέρει μέχρι είκοσι πέντε (25) επιβάτες,
η εξαγωγή του τελικού ελικοφόρου άξονα διενεργείται
κάθε τέσσερα (4) έτη.
3. Κατά την εξαγωγή του τελικού ελικοφόρου άξονα
διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
α. Εξάρμοση και έλεγχος έλικας, περικοχλίου και σφή−
νας, όπου υπάρχει.
β. Έλεγχος επιφανειών τριβής, χιτωνίων, κωνικού, σφη−
νόδρομου, φλαντζών κ.λπ.
γ. Έλεγχος τριβέων χοάνης.
δ. Έλεγχος στεγανοποιητικών διατάξεων.
ε. Μέτρηση ελευθεριών,
στ. Στην περίπτωση των ελίκων μεταβλητού βήμα−
τος διενεργείται εξάρμοση (εφόσον συντρέχει λόγος)
για έλεγχο των κινουμένων μερών και των μηχανισμών
ελέγχου.
4. Σε σύστημα πρόωσης με υδροπροωθητήρα (water−
jet) διενεργείται εξάρμοση κάθε πέντε (5) έτη για έλεγχο
της πτερωτής, του κελύφους, του άξονα, των τριβέων,
των εδράνων, των καναλιών, των ακροφυσίων πηδα−
λιούχησης, των διατάξεων αναστροφής κίνησης, των
μηχανισμών ελέγχου κ.λπ.
5. Σε σύστημα πρόωσης ελίκων με κατακόρυφο άξονα
γίνεται οπτικός έλεγχος.
Άρθρο 4
Παράταση εξαγωγής ελικοφόρου άξονα
1. Τα χρονικά διαστήματα της εξαγωγής του τελικού
ελικοφόρου άξονα που αναφέρονται στην παρ. (2) του
ανωτέρω άρθρου 3 δύναται να παρατείνονται μέχρι
ένα έτος από τον ΚΕΕΠ ή τις κατά τόπους Λιμενικές
Αρχές στις οποίες εδρεύει Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρη−

σης Πλοίων (ΤΚΕΠ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α. Από τα στοιχεία του φακέλου του εκάστοτε εξετα−
ζόμενου πλοίου δεν προκύπτουν ενδείξεις για απαίτηση
άμεσης εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα.
β. Διενεργηθεί έλεγχος με ικανοποιητικά αποτελέ−
σματα των τμημάτων του άξονα που είναι δυνατόν να
επιθεωρηθούν.
γ. Διενεργηθεί έλεγχος με ικανοποιητικά αποτελέσμα−
τα των στεγανοποιητικών διατάξεων του άξονα.
δ. Ληφθούν μετρήσεις των ελευθεριών του ελικοφόρου
άξονα και βρεθούν εντός των επιτρεπτών ορίων (εφόσον
το πλοίο επιθεωρηθεί στην ξηρά).
ε. Διενεργηθεί δοκιμή λειτουργίας του αξονικού συ−
στήματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την
διάρκεια της οποίας δεν παρατηρούνται κραδασμοί,
διαρροές, υπερθερμάνσεις κ.λπ.
στ. Διενεργηθεί δειγματοληψία ελαίου λίπανσης του
αξονικού συστήματος από τη χοάνη (εφόσον πρόκειται
για κλειστό σύστημα ελαίου) και χημική ανάλυση αυτού
σε χημείο. Στα αποτελέσματα της εν λόγω χημικής ανά−
λυσης πρέπει να αναφέρεται ρητά η καλή κατάσταση
του ελαίου και η καταλληλότητά του για περαιτέρω
χρήση.
ζ. Διενεργηθεί λειτουργική δοκιμή των κινήσεων των
πτερυγίων της έλικας μεταβλητού βήματος και έλεγχος
στεγανότητας (όσο είναι εφικτό).
2. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πλοιοκτήτη ή
την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου περαιτέρω πα−
ράταση του χρόνου εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου
άξονα, αυτή δύναται να χορηγείται με τις ίδιες ως άνω
προϋποθέσεις της παρ. (1) για χρονικό διάστημα που δεν
θα υπερβαίνει το ένα έτος. Η διαδικασία αυτή δύναται
να επαναληφθεί, ο συνολικός όμως χρόνος των χορη−
γούμενων παρατάσεων δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά
τα τρία (3) χρόνια.
Άρθρο 5
Επιπλέον παράταση εξαγωγής ελικοφόρου άξονα
με κλειστό σύστημα ελαίου
Ειδικά σε κλειστά ελαιολιποανόμενα αξονικά συστή−
ματα δύναται να χορηγείται επιπλέον παράταση στον
χρόνο εξαγωγής του τελικού ελικοφόρου άξονα από
τη χοάνη για δύο (2) ακόμη έτη πέραν των παρατά−
σεων του άρθρου 4, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α. Διενεργηθεί μερική εξαγωγή του τελικού ελικοφό−
ρου άξονα, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της
τριβόμενης επιφάνειας του άξονα.
β. Διενεργηθεί έλεγχος του τελικού ελικοφόρου άξο−
να για ανίχνευση ρωγμών (μαγνητική μέθοδος, χρήση
διεισδυτικών υγρών κ.λπ.).
γ. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των στεγα−
νοποιητικών διατάξεων χωρίς να απαιτείται εξαγωγή
του άξονα ή εξάρμοση της έλικας.
δ. Διενεργηθεί εξάρμοση έλικας και σφήνας, όπου
υπάρχει. Σε έλικες μεταβλητού βήματος εξαρμόζεται
πλήρως τουλάχιστον ένα πτερύγιο για έλεγχο των κι−
νουμένων μερών και του μηχανισμού μετάδοσης κίνη−
σης.
ε. Τηρηθούν επιπλέον οι προϋποθέσεις της παρ. (1)
του άρθρου 4.
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Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

1. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων των προ−
ηγουμένων άρθρων, εφόσον προκύψουν αμφιβολίες για
την κατάσταση του άξονα, διενεργείται εξαγωγή αυτού
για έλεγχο.
2. Περαιτέρω παρατάσεις εξαγωγής ελικοφόρων αξό−
νων, πλήρους κατά το άρθρο 3 ή και μερικής κατά το
άρθρο 5, πέραν των χρονικών διαστημάτων που προ−
βλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, δύναται να χορη−
γούνται αφού ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι κανονισμοί
του Νηογνώμονα, την κλάση του οποίου φέρει το πλοίο
και μέχρι του χρονικού ορίου που ο ως άνω Νηογνώ−
μονας προβλέπει.
3. Σε πλοία που είναι ενταγμένα σε κλάση Νηογνώ−
μονα και παρακολουθούνται αποκλειστικά από αυτόν,
εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Νηογνώ−
μονα, ο οποίος έχει και την ευθύνη παρακολούθησης
της εφαρμογής τους.

Αργοστόλι, 29 Ιουλίου 2006

Άρθρο 7
Περιοδικοί έλεγχοι αεροφυλακίων
Γα αεροφυλάκια επιθεωρούνται εσωτερικά και εξω−
τερικά ανά πενταετία. Εάν η εσωτερική επιθεώρηση
δεν είναι πρακτικά δυνατή, τότε τα αεροφυλάκια δοκι−
μάζονται σε πίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προδια−
γραφές, η παραπάνω δοκιμή θα διενεργείται σύμφωνα
με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
Η παραπάνω επιθεώρηση ή δοκιμή διενεργείται από
κατάλληλο κέντρο ελέγχου ή φορέα αναγνωρισμένο
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιείται με σχετικό βεβαιω−
τικό που εκδίδεται από το κέντρο ελέγχου ή φορέα που
εκτέλεσε την επιθεώρηση ή δοκιμή. Σε πλοία που είναι
ενταγμένα σε κλάση Αναγνωρισμένου Οργανισμού (Νη−
ογνώμονα) οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα
με τους κανονισμούς του.
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παράγραφος 1.(β) του άρθρου 3 του π.δ. 175/1988 (ΦΕΚ Α΄
77) και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του β.δ. 639/1969
(ΦΕΚ Α΄ 198) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

MANΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165
Σύσταση θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια
του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας στις έδρες των Δήμων
Νέας Αρτάκης και Αυλίδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του «Κώδικα Συμβολαιο−
γράφων», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α΄ 96/16.3.2000).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/12.5.2005 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 2830/2000 του Εφετείου
Αθηνών, καθώς και το υπ’ αριθμ. 158/13.4.2005 έγγραφο
του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
3. Το υπ’ αριθμ. 54039/6.6.2005 έγγραφο του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/31.10.2005 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 17 παρ. 7 του ν. 2830/2000 του Αρείου
Πάγου.
5. Την υπ’ αριθμ. 183/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας.
Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Συνιστώνται θέσεις συμβολαιογράφων στην περιφέ−
ρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, ως εξής:
α) Μία (1) θέση στο Δήμο Νέας Αρτάκης, και
β) Μία (1) θέση στο Δήμο Αυλίδος.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2006

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Η ισχύς της παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ 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
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• 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.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• 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.
* 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.
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

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

*01001731608060004*

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

