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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/63838/ΔΠΓΚ (1)
Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι−
κής έτους 2015.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του Ν.  4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φό−

ρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4311/2014 (Α΄ 259) «Κύρωση του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών 
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».

4. Το Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου».

5. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.λπ.».

7. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την αριθ. Υ1/22−09−2015 (Β΄ 2076) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την αριθ. Υ21/06−10−2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη».

10. Την αριθ. Υ29/08−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δαπανών 
μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαί−
σιο ανακατανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2015 τη μεταφορά ποσού 
50.000 ευρώ από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
ειδικότερα από τον ειδικό φορέα 41−120 και ΚΑΕ 2899 
"Λοιπές επιχορηγήσεις για μισθοδοσία ".

Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί με σχετική απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό των Γενι−
κών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών 
(Ε.Φ. 23−200/ΚΑΕ 5528), προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού στο πλαίσιο ανα−
κατανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα με σκοπό 
να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

29363



29364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της ως άνω μεταφερθείσας 
πίστωσης θα επιστραφεί με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να μεταβι−
βασθεί στους δικαιούχους φορείς των υποτομέων του, 
το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο του 2015. 

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι 31−12−2015. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 2/74055/ΔΠΓΚ (2)
Διάθεση του συνολικού ύψους 3.470.000 ευρώ για την 

ενίσχυση των προϋπολογισμών τρέχοντος οικονο−
μικού έτους στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας με την εγγραφή αντίστοι−
χων πιστώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
δράσεις για την εκπαίδευση και την υγεία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:
α. του άρθρου 180 του Ν, 4270/2014 «Αρχές δημοσι−

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 143) και

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄ 116).

3) Την αριθ. Υ29/08−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 3.470.000 ευρώ, η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί 
εντός του τρέχοντος έτους, από το προϊόν ενεργειών 
που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το 
οποίο έχει κατατεθεί σε συγκεκριμένο λογαριασμό στην 
Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

5) Την ανάγκη κατανομής ποσών προερχομένων από 
εγκληματικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση δράσε−
ων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των και του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση του συνολικού ύψους 3.470.000 ευρώ για 
την ενίσχυση των προϋπολογισμών τρέχοντος οικο−
νομικού έτους στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας με την εγγραφή αντίστοιχων 
πιστώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις 
για την εκπαίδευση και την υγεία:

Α. Ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας 
για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
του φορέα (ΚΑΕ 2314 του ΕΦ 15−210).

Β. Ποσό ύψους 2.470.000 ευρώ στο Υπουργείο Παιδεί−
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση 
των ακόλουθων δράσεων:

 ποσά σε ευρώ
1. Ενίσχυση ΑΕΙ−ΤΕΙ για την  735.000
αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών για τη σίτιση
φοιτητών−σπουδαστών (ΚΑΕ 2425)
2. Ενίσχυση ΑΕΙ−ΤΕΙ για την προμήθεια   735.000
επιστημονικών συγγραμμάτων
και βοηθημάτων για σπουδαστές 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΚΑΕ 1123)
3. Επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας 1.000.000
και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
για την αποκλειστική κάλυψη 
υποχρεώσεων Δημοσίων ΙΕΚ
(ΚΑΕ 2554 του ΕΦ 19−250).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 3307/135132 (3)
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο−

γή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβου−
λίου (L 303, 18.11.2009, σελ. 1), σχετικά με την απλου−
στευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών 
ικανότητας των ατόμων που ασχολούνται με τη θα−
νάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν.  4235/2014 «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, 
της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των 
ζώων κατά τη θανάτωσή τους (L 303, 18.11.2009, σελ. 1).

3. Την αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄  2144/6−10−2015).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των 
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή του άρθρου 29 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009 (εφεξής Κανονισμός), σχετικά με την έκδοση 
πιστοποιητικών ικανότητας του άρθρου 21 του ιδίου ως 
άνω Κανονισμού με απλουστευμένη διαδικασία, για τα 
άτομα που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και 
τις σχετικές εργασίες, τα οποία μπορούν να αποδεί−
ξουν ότι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2015 διαθέτουν σχετική 
επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών.

Άρθρο 2 
Απλουστευμένη διαδικασία 

χορήγησης πιστοποιητικών ικανότητας

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 του Κανονισμού, 
εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας του 
άρθρου 21 του Κανονισμού, όσοι δεν διαθέτουν τη βεβαί−
ωση του Π.δ. 126/2000 (A΄ 111), υποβάλλουν στα Τμήματα 
Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων: 

α) αίτηση− υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 
ΔΙΑΔΠ/Α1/1836818368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Β΄ 1276/1.10.2002), στην οποία: 

αα) δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία,
ββ) ζητούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότη−

τας του άρθρου 21 του Κανονισμού, 
γγ) δηλώνουν ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρή παρά−

βαση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για την προ−
στασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, 

β) Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη 
σφαγείο ή/και σωματείο ή συνεργατική εκδοροσφαγέων, 
από τις οποίες να προκύπτουν υπηρεσίες συναφείς με 
θανάτωση ζώων και σχετικές εργασίες (αναισθητοποί−
ηση και σφαγή) και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών 
από τον οικείο φορέα από τα οποία να αποδεικνύεται 
μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2015 συνολική τριετής επαγ−
γελματική εμπειρία στη θανάτωση των ζώων και των 
σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συμβάσεις εξαρτη−
μένης εργασίας με τους παραπάνω εργοδότες, μπορούν 
να υποβάλλονται εναλλακτικά ή αθροιστικά, με σκοπό 
την απόδειξη της συνολικής τριετούς επαγγελματικής 
εμπειρίας στη θανάτωση των ζώων και των σχετικών ερ−
γασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή), συμβάσεις ανεξάρ−
τητων υπηρεσιών σχετικών με τη θανάτωση των ζώων και 
των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή) με 
σφαγείο ή /και σωματείο ή συνεργατική εκδοροσφαγέων. 

Όταν η θανάτωση των ζώων και οι σχετικές εργασί−
ες (αναισθητοποίηση και σφαγή) αναλαμβάνεται από 
σωματεία ή συνεργατικές εκδοροσφαγέων απαιτείται 
επιπλέον απόδειξη ότι ο αιτών είναι μέλος του σωμα−
τείου και σύμβαση του σωματείου ή των συνεργατικών 
εκδοροσφαγέων με τα σφαγεία. 

Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται βεβαίωση ασφαλιστι−
κών εισφορών από τον οικείο φορέα που να προκύπτει 
η σχετική δραστηριότητα από την οποία να αποδει−
κνύεται μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2015 συνολική τριετής 
επαγγελματική εμπειρία στη θανάτωση των ζώων και 
των σχετικών εργασιών (αναισθητοποίηση και σφαγή).

2. Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ.Α.Ο.Κ., μετά από 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 1 χορηγούν 
στον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό ικανότητας του 
άρθρου 21 του Κανονισμού ή απορρίπτουν την αίτησή 
του, αιτιολογώντας την απόρριψή της. 

Σε περίπτωση έλλειψης τυπικού στοιχείου, η αίτηση 
επανυποβάλλεται εντός ενός μηνός.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026410812150004*

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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