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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/31081/0022 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/16519/0022/24−2−2012 (ΦΕΚ 

465/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27.10.2011). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N.4024/2011 

(ΦΕΚ 226/A΄).
2. Tις διατάξεις τoυ Ν. 2292/1995 ‘’Οργάνωση και λει−

τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και 
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 35/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30−11−2011 (ΦΕΚ 
2778/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και αν−
θυγιεινών εργασιών.

6. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022/24−2−2012 (ΦΕΚ 465/
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 2.397.840 ευρώ 
περίπου για το 2012 και 3.596.760 ευρώ περίπου για 
κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε.0225 
του κρατικού προϋπολογισμού και του Κ.Α.Ε. 0251 των 
προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/16519/0022/24−2−2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)» ως 
εξής: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του διατακτικού προ−
στίθενται νέες περιπτώσεις (στ) και (ζ) ως εξής:

«στ) Οι πυροτεχνουργοί, ναρκαλιευτές, καμινευτές, 
λεβητοποιοί, οξυγονοκολλητές, συγκολλητές μετάλ−
λων, αναμεταλλωτές, χύτες μετάλλων, επιμεταλλωτές, 
ελασματουργοί, σφυροκοπανιστές, υφαλοχρωματιστές, 
υαλουργοί, χαλκουργοί, σωληνουργοί, δεξαμενιστές, 
επενδυτές λεβήτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβο−
λής, τεχνίτες αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρώστες δια 
συσκευών ψεκασμού (πιστολαδόροι), τεχνίτες θερμικών 
κατεργασιών, επικινικελωτές, σαπωνοποιοί, εργατοτε−
χνικό προσωπικό απασχολούμενο σε συσσωρευτές, οι 
τεχνίτες κατασκευής αρβυλών και απαρτίων, οι τεχνο−
λόγοι μηχανικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων (ΑΦ−ΕΠ), 
οι τεχνολόγοι μηχανικοί, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ και οι μηχα−
νικοί πλοίων και υποβρυχίων που απασχολούνται στους 
Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρα−
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τιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς 
και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε 
συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι 
απασχολούμενοι στην παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και 
οι τεχνίτες παροχής αερίων νάρκωσης του ΥΠΕΘΑ.»

«ζ) Ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, Η/Ν συ−
σκευών, εφαρμοστές, οπλουργοί, λεμβουργοί, λιπαντές −  
απολιπαντές, μηχανικοί και τεχνίτες αρμάτων − βαρέων 
οχημάτων − αυτοκινήτων − οχημάτων πάσης φύσεως επί 
όλων των μερών αυτών, μηχανοτεχνίτες, μηχανικοί και 
τεχνίτες μηχανών εσωτερικής καύσεως, τεχνίτες και 
ελεγκτές ΜΕΚ, πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί πλοίων και 
οπλικών συστημάτων, διανάκτες καυσίμων, χειριστών 
εγκαταστάσεων αγωγών καυσίμων και αντλιοστασίων 
καυσίμων, συντηρητές και χειριστές μηχανημάτων, τεχνί−
τες σωστικών μέσων, τορναδόροι, τορνευτές, φανοποιοί, 
τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων απασχολούμενοι σε 
οικοδομές και υπόγεια δίκτυα, τεχνίτες πυροσβεστήρων, 
τεχνίτες σιδηροβιομηχανίας, εργαλειομηχανών, οργά−
νων ακριβείας − οπτικών μέσων, πυροβόλων, ελαστικών, 
αναγομωτές, ελαστικών επισώτρων, θερμαστές, κλιβανι−
στές, ρεκτιφιαδόροι, τεχνικοί ηλεκτρολογίας (ηλεκτρο−
τεχνίτες και ηλεκτρολόγοι μηχανών − αρμάτων − οχημά−
των μάχης και μη μάχης − εγκαταστάσεων και δικτύων 
− αυτοκινήτων − οχημάτων − Η/Ζ − περιελίξεων) που 
απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά 
Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρό−
μια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι χημικοί μεταλλουργοί που απασχολούνται μόνο με 
την εξόρυξη, καμινεία και τον εμπλουτισμό μεταλλευ−
μάτων. Το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστή−
ρια βιομηχανικής και ραδιολογικής ακτινοβολίας και το 
προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή βερνικιών 
και χρωμάτων εκτός των πακεταριστών».

3. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«στ) Οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι ψυκτικοί και οι σιδη−
ρουργοί που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα 
Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια 
− Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες 
των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επι−
σκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι τεχνίτες ορθο−
πεδικών μηχανημάτων και ειδών που απασχολούνται 
στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα 
Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια και σε συνερ−
γεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ». 

4. Στο τέλος της περίπτωσης ζ της παραγράφου 3 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι τεχνίτες οικοδομικών εργασιών που απασχολού−
νται σε οικοδομικές εργασίες στις στρατιωτικές εγκα−
ταστάσεις». 

5. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«η) Οι υποδηματοποιοί που απασχολούνται στα εργο−
στάσια και εργαστήρια παραγωγής και οι αρτεργάτες 
− αρτοποιοί στα εργαστήρια παραγωγής άρτου και δι−
πυρίτη άρτου. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται 
στις κορυφές των βουνών (RADAR), σε εγκαταστάσεις 
με κεραίες λήψης − εκπομπής, καθώς και κάτω από την 
επιφάνεια της γης»

6. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΑ, 
ΓΕΝ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, 
εκτύπωση, τυπογραφικές εργασίες, καθώς και εκτύπωση 
γεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρτών». 

7. Προστίθεται νέα περίπτωση (δ) στην παράγραφο 
4 ως εξής:

«δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται 
στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρα−
τιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και 
αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων 
Δυνάμεων που απασχολούνται με την φόρτωση − εκ−
φόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που 
απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών 
εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω 
των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται 
στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής 
τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης 
και υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων».

8. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
2/16519/0022/24−2−2012 (ΦΕΚ 465/Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011)». 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 YΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

   ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

F

   Αριθμ. 2/35779/0049 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/84003/0049 απόφασης 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1503/11−12−2000. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2801/2000 άρθρο 14.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/84003/0049 απόφαση (ΦΕΚ 

1503/11.12.2000) «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του 
Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων 
και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο».

3. Την ανάγκη τροποποίησης των συμβάσεων της 
τιτλοποίησης Ariadne s.a., προκειμένου να προχωρήσει 
απρόσκοπτα η αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχεί−
ων, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 396/30.11.2011 και 
460/9.12.2011 έγγραφα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτι−
κής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., αποφασίζουμε:
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1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ 2/84003/0049 απόφα−
ση (ΦΕΚ 1503/11.12.2000) με σκοπό την υλοποίηση του 
έργου τροποποίησης των συμβατικών κειμένων της 
τιτλοποίησης και προστίθεται μετά την παράγραφο 9, 
παράγραφος 10 ως εξής:

«α) Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης προεξόφλησης 
των τίτλων που λήγουν στις 20 Ιανουαρίου 2013, με τη 
σύμφωνη γνώμη των ομολογιούχων.

β) Οι ειδικότεροι όροι που αφορούν την πρόωρη προ−
εξόφληση και κάθε άλλο απαραίτητο θέμα, θα περιλη−
φθούν στα έγγραφα και τις σχετικές συμβάσεις που 
θα συναφθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. ΠΟΛ: 1108 (3)
Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2−2−2012), όπως 
ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του 

ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2−2−2012), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρ−

θρου του ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2012, σύμφωνα 
με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση 
της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο 
θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/08.12.2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιπ−
που Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβο−
λής αίτησης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο 
στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του 
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2−2−2012), όπως ισχύει, λόγω 
πληθώρας σχετικών αιτημάτων.

4.  Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012 την προ−
θεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπρο−
θέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 χρεών στη ρύθμιση 
των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του 
ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως ισχύει, η οποία λήγει στις 
30 Απριλίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    



22290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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