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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35. 31/1568/οικ.22633 (1)

  Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων
οργανικών μονάδων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του 

Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), σε συνδυα−
σμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.3979/2011 
(138 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
68 του ν. 4002/2011 (180 Α΄).

β. Της αριθ. 42948/11.12.2003 (1854 Β΄) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα».

2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2011 εισήγηση του Προ−
έδρου του Α.Σ.Ε.Π. η οποία έγινε δεκτή με την 9/2011 
απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. 
που έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1
Προκήρυξη γραπτής εξέτασης

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία 
μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων (5), (5) και 
(4) της περίπτωσης γ’ των παραγράφων 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 
3.γ.(4) του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται ύστερα από 
αίτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Η προκήρυξη της γραπτής εξέτασης μπορεί να γί−
νεται:

α. ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 
84 του Υπαλληλικού Κώδικα,

β. ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊστα−
μένων ή

γ. ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων
4. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α. Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπο−

νται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια 
της γραπτής εξέτασης.

β. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υπο−
ψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία 
στην οποία υποβάλλονται.

γ. Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδι−
αφερομένων δικαιολογητικά.

δ. Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση 
των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.

ε. Τον τρόπο εξέτασης.
στ. Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
ζ. Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πί−

νακα βαθμολογίας.
η. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκο−

λύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή 
εξέταση.

Άρθρο 2
Διαδικασία γραπτής εξέτασης

Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της γρα−
πτής εξέτασης και ειδικότερα τη δημοσίευση της προ−
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κήρυξης, τις αιτήσεις των υποψηφίων, το χρόνο διεξα−
γωγής της γραπτής εξέτασης, τη συγκροτούμενη προς 
τούτο Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, τους πίνακες 
υποψηφίων, τα εξεταστικά κέντρα, την εποπτεία του 
διαγωνισμού, τα τετράδια εξέτασης – απαντητικά φύλ−
λα, την περίπτωση αναβολής της γραπτής εξέτασης, 
το πρόγραμμα της γραπτής εξέτασης, την κατανομή 
υποψηφίων στις αίθουσες, την εποπτεία αιθουσών και 
τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις υποχρεώσεις των υποψη−
φίων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, τον 
προσδιορισμό των θεμάτων, τη διενέργεια της γραπτής 
εξέτασης, τα πρακτικά περατώσεως της διαδικασίας, τη 
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την εξέταση 
ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Κεφαλαίων 
Α΄, Β΄ και Γ΄ της υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης για την πλήρωση θέσεων του δημόσιου 
τομέα με γραπτό διαγωνισμό.

Άρθρο 3
Κατάρτιση, κύρωση και δημοσίευση πίνακα

βαθμολογίας

1. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας 
και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υπο−
ψηφίων η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει 
αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας αναγράφοντας παρα−
πλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου το βαθμό που 
συγκέντρωσε στη γραπτή εξέταση.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μετά το πέρας της διαδικασίας δημοσιο−
ποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις 
αντίστοιχες ορθές απαντήσεις καθώς και στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των 
υποψηφίων.

3. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών 
δοκιμίων δεν επιτρέπεται.

4. Το Α.Σ.Ε.Π., αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κα−
νονισμού ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την 
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν 
μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις 
ή πλημμέλειες που αφορούν τη σύνταξη του πίνακα 
βαθμολογίας και επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθω−
ση, μπορεί να αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή Δια−
γωνισμού την αναγκαία συμπλήρωση ή διόρθωση του 
πίνακα αυτού.

5. Ο πίνακας βαθμολογίας κυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. 
και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα 
αποστέλλεται στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊστα−
μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 157 του Υ.Κ., όπου και τηρεί−
ται σε ειδικό προς τούτο αρχείο. Επίσης, καταχωρίζεται 
στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όπου οι υποψήφιοι 
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν 
γνώση της ατομικής τους μόνο βαθμολογίας. Το Α.Σ.Ε.Π. 
αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με 
την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

          Αριθ. 19648/638 (2)
Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργα−

σίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών 2011−2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού κ.λπ.» (247 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών» (38 Α΄).

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του 
N.1545/85 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία 
και άλλες διατάξεις» (91 Α΄).

6. Την αριθ. 218877/871/17−11−2010 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης «Όροι 
και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας 
σε Ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2010−2011» (1824 Β΄).

7. Την αριθ. 3387/25−10−2011 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. (αριθ. συνεδρ. 48/25−10−2011), που μας υποβλή−
θηκε με το αριθ. Β142015/27−10−2011 έγγραφό του.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (247 
Α΄), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων της επιδότησης, των προ−
ϋποθέσεων, των δικαιολογητικών των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων καθώς και την τηρούμενη διαδικασία για 
τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επι−
χειρήσεις, ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος

του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που 
λειτουργούν εποχικά, κατά την χειμερινή περίοδο (Νο−
έμβριο έως Φεβρουάριο).

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 8 
του Ν. 1545/85, (ΦΕΚ 91/Α΄/20−5−85), σύμφωνα με το οποίο 
ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί ξενοδοχειακές επιχειρή−
σεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την 
απασχόληση των εργαζομένων και κατά την περίοδο 
περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΟΑΕΔ έτους 2012 με αριθμό λογαριασμού 2493 για 
τον οποίο θα προβλεφθεί ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ 
για ολόκληρο το έτος.
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Άρθρο 3
Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξε−
νοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε 
μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται 
εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευ−
ούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νί−
κης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ. και την 
προηγούμενη πενταετία διέκοψαν τις εργασίες τους 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν από την 10η Νοεμβρίου, 
εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα 
διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο 
ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν 
τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 
10η Νοεμβρίου.

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή 
επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η 
Νοεμβρίου 2011 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχό−
ληση στην επιχείρηση.

Άρθρο 5
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρέ−
πει να υποβάλλουν στην κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης 
(επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κ.τ.λ.) που θα 
περιέχει την επιθυμία της να υπαχθεί στο πρόγραμ−
μα σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η παρούσα 
απόφαση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι 
οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην επιμήκυνση 
δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.

γ) Άδεια του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία της επιχείρη−
σης.

δ) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. για την εποχική λειτουργία 
της επιχείρησης.

ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα 
απασχολήσουν κατά την περίοδο της επιμήκυνσης των 
εργασιών τους και των ημερών εργασίας του καθένα 
εξ αυτών στη διάρκειά της.

Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δια−
πιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγω−
γής στο πρόγραμμα, η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική 
απόφαση.

Άρθρο 6
Διάρκεια επιμήκυνσης

Η επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1 Νοεμβρί−
ου 2011, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις 
μήνες από την έναρξή της και σε καμιά περίπτωση την 
28η Φεβρουαρίου 2012.

Άρθρο 7
Όροι προγράμματος

Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επι−
χείρησης δεν μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των 

ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο 
ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη της επιμήκυν−
σης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται 
από την επιδότηση της ανεργίας του, όπως αυτή 
προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επι−
χείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το 
ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια 
της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος 
για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώ−
τερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες 
για όλη την διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΚΠΑ2) θα διενερ−
γεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης 
κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της. 
Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του 
προγράμματος, θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής 
του.

Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις του άρθρου 
αυτού, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτό−
σημου και γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο και 
τρίτους.

Άρθρο 8
Παραγραφή αξίωσης

Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης, καθορίζε−
ται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίη−
σης της σχετικής εγκριτικής υπουργικής απόφασης για 
κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Μετά την παρέλευση 
του διαστήματος αυτού, η αξίωση για είσπραξη πα−
ραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση 
παραγραφής.

Άρθρο 9
Εξέταση αιτήσεων και επίλυση διαφορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται 
να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός 
νόμος και η σχετική απόφαση, τις αιτήσεις των επι−
χειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιχορή−
γηση αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, αποφαίνεται και 
επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσε−
ων που η αίτησή τους απορρίφθηκε από την αρμόδια 
Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματός τους ή 
παραγράφηκε η αξίωσή τους.

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω με εγκύκλιο της Δ/νσης Απασχό−
λησης του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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