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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16.1/5986 (1)
Τ οποθέτηση πρώην δημοτικού αστυνομικού σε συνιστώ−

μενη προσωποπαγή θέση στην Κεντρική Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 (Α−7/26−1−2011) «Ίδρυ−

ση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών».

β. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄−20).

γ. Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2015 (Α΄ 113) «Διορισμός του 
Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του 
«Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως 
Πρωθυπουργού».

δ. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.»

ε. Την υπ’ αριθμ. Υ136/20−03−2015 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών» 
(ΦΕΚ 389 Β΄/21−03−2015).

στ. Την υπ’ αριθμ. Υ10/25−09−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα» (Β΄ 2109).

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/11−05−2015, τ. Α΄).

η. Την εγκύκλιο 14 με υπ’ αριθμ. οικ. 16773/15−05−2015 
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης.

θ. Την υπ’ αριθμ. 21208/23.06.2015 (ΦΕΚ 1418/
B΄/08.07.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Διαδικασία επι−
λογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής 
Αστυνομίας».

ι. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/262/οικ. 32613/12−12−2014 
έγγραφο του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του πρώην Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα: «Οδηγίες αναφο−
ρικά με τη διαδικασία κινητικότητας των δημοτικών 
αστυνομικών κατόπιν ανάρτησης των οριστικών απο−
τελεσμάτων για την υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.».

ια. Τη σχετική αίτηση της υπαλλήλου πρώην δημο−
τικού αστυνομικού περί τοποθέτησης της στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης − στο 
δήμο όπου υπηρετούσε ως δημοτικός αστυνομικός ως 
ακολούθως:

Λάβδα Μαρία του Γεωργίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
16611/20−5−15 στο δήμο Ελληνικού−Αργυρούπολης.

ιβ. Το υπ’ αριθμ. 26901/29−07−2015 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα 
«Διάθεση υπαλλήλων της πρώην δημοτικών Αστυνο−
μικών των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2 
του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 στην Υπηρεσία Πρώτης 
Υποδοχής».

ιγ. Το γεγονός ότι για το έτος 2015 οι δαπάνες που 
αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη 
των υπαλλήλων αυτών γίνονται με μεταφορά των σχε−
τικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο 
πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού προσλήψεων 
προσωπικού κάθε έτους σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
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στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/11−05−2015, τ. Α΄).

ιδ. Το υπ’ αριθμ. 8001/5/75−να/16−06−2015 έγγραφο του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας−Τμήμα Προϋπολογι−
σμού και Δαπανών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων από του Κ.Α.Ε. της 
ομάδας 0200 της μείζονος κατηγορίας «Αποδοχές και 
Συντάξεις» του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ. 
43−110 «Ελληνική Αστυνομία», στους Δήμους της Επικρά−
τειας για μισθοδοσία πρώην Δημοτικών Αστυνομικών.»

ιε. Το υπ’ αριθμ. 29150/20−08−2015 έγγραφο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έκδοση πράξεων κα−
τάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης».

ιστ. Την υπ’ αριθμ. 37072/20−11−2015 βεβαίωση ύπαρξης 
πρόβλεψης από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, αποφασίζουμε−διαπιστώνουμε:

Τοποθετούμε από 11.05.2015 σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που 
κατείχε κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα την κάτωθι 
υπάλληλο πρώην δημοτικό αστυνομικό ως εξής:

Λάβδα Μαρία του Γεωργίου σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού. 

Η απόφαση−διαπίστωση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

F
    Αριθμ. 196597/Ε2 (2)
Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέ−

σεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ−
σης (ΕΑΕ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 

199/τ. Α΄/2−10−2008).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν. 4186/2013, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, περ. 5 του άρθρου 
11 του Ν. 4229/2014.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010, όπως 
ισχύει.

4. Το Π.δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 
100/1997.

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/22−9−2015) «Ανασύστα−
ση και μετονομασία Υπουργείων».

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α΄/29−08−2014).
8. Την υπ’ αριθμ. 196201/Δ3/02−12−2015 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε κενές ορ−
γανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκ−
παίδευσης (ΕΑΕ) έχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ, 
ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή 
(για τον κλάδο ΠΕ11),

β) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην 
ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική 
Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην 
ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και 
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος 
ΕΑΕ, δηλαδή Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 
αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντι−
κείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών 
και Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκ−
παίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων ή Τμημάτων 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση 
την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στη 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου 
ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι−
σμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίου της αλλο−
δαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυ−
σική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή−Θεραπευτική 
Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή 
την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση 
σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»,

ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%),

στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξή−
ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική 
πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών,

ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολού−
θησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης − εξειδίκευσης 
στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους 
κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 
διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και 
έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές 
ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην 
ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2008, από Πανεπι−
στήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανω−
τέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών,

η) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών δι−
δακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ.

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατέχουν 
ένα από τα παραπάνω κριτήρια, γίνονται, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 28 παρ. 2α του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17−09−2013).

Οι μεταθέσεις στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ πραγματοποιούνται σύμ−
φωνα με τις 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ. Β΄/2−9−
2010), 94872/Γ6/23−8−2011 (ΦΕΚ 1986/τ. Β΄/7−9−2011), 41374/
Γ6/10−4−2012 (ΦΕΚ 1283/τ. Β΄/11−4−2012), 156291/Γ6/11−12−2012 
(ΦΕΚ 3384/τ. Β΄/18−12−2012) και 93577/Δ3/12−2015 (ΦΕΚ 1148/
τ. Β΄/16−6−2015) υπουργικές αποφάσεις ανάθεσης μαθη−
μάτων στα ΕΕΕΕΚ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 56920 (3)
Επαναφορά υπαλλήλου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του 

N. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−
σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
47 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει και του 
Ν. 4250/2014.

3. Το υπ’ αριθμ. 106 Π.δ. (ΦΕΚ 173/Α/2014), Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.80672/28−08−2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «κατάργηση 1.665 οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/Α) σε ΝΠΔΔ της 1ης, 2ης και 4ης ΥΠΕ» (ΦΕΚ 
2123/Β).

5. Την υπ’ αριθμ. 21825/09−09−2013 πράξη θέσης σε 
διαθεσιμότητα.

6. Την υπ’ αριθμ. 3668/12−05−2014 απόφαση λύσης 
υπαλληλικής σχέσης λόγω λήξης του χρόνου διαθε−
σιμότητας.

7. Την από 04/06/2015 αίτηση του υπαλλήλου περί 
επαναφοράς του.

8. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού μητρώου του Παπαβασιλείου Κωνστα−
ντίνου του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας 
TE Κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας, βαθμού Ε΄ του 

Γενικού Νοσοκομείου «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», ο εν λόγω 
υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων του 
Ν. 4325/2015.

9. Το υπ’ αριθμ. 9000/03−07−2015 έγγραφο του ΓΝ 
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ−ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Οργανική Μονάδα 
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

10. Το υπ’ αριθμ. 73 Π.δ. (ΦΕΚ 116/Α/2015), Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

11. Την υπ’ αριθμ. Α1α/80306/20−10−2015 (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/ 
20−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Υγείας «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο 
Υπουργείο Υγείας».

12. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.87646/16−11−2015 (ΦΕΚ 
2489/Β/18−11−2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογρα−
φής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Υγείας».

13. Τη με αριθ. 1016471033/25−11−2015 βεβαίωση επανα−
φοράς στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού 
Δημοσίου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Γενικής Κυβέρνησης, ύψους 1.497,00 ευρώ για το 
έτος 2015 και 17.964,00 ευρώ για το επόμενο έτος, δι−
απιστώνουμε:

Την επαναφορά του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνου 
του Γεωργίου, μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας TE, 
κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας του Γενικού Νο−
σοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», στο Γενικό 
Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ−ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» για την 
Οργανική Μονάδα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, με τον ίδιο βαθμό που κατείχε και 
μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά το χρόνο 
θέσής του σε διαθεσιμότητα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 5137/18−11−2015)
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης: 51101/25−11−2015)
Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ  
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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.: 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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