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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 (1)
Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 

ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναι−
μία (Μεσογειακή − δρεπανοκκυταρική − μικροδρεπα−
νοκκυταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση 
(αιμορροφιλία κ.λπ.).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του αρ.22 του Ν.2646/98 «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).

2) Τις διατάξεις του αρ.94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 67/Α΄).

3) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.3863/2010 
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ−
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).

4) Τις διατάξεις του αρ. 46 του Ν.4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄/2012).

6) Το Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163).

7) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).

8) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.

9) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.167/2073/13.8.82 Κ.Υ.Α. «Έγκριση 
εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως 
ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία 
(Μεσογειακή − δρεπανοκκυταρική − μικροδρεπανοκκυ−
ταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορρο−
φιλία)» (ΦΕΚ 640/Β΄).

10) Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.167/2369/1982 Κ.Υ.Α. «Τροπο−
ποίηση της Γ4/Φ.167/2073/13.8.82 Κ.Υ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ενι−
σχύσεως ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική 
αναιμία κ.λπ.» (ΦΕΚ 50/Β΄/1983).

11) Την αριθμ. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/1994 Κ.Υ.Α. «Αύ−
ξηση οικονομικής ενίσχυσης στους πάσχοντες από 
συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) και από 
«Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας» 
(ΦΕΚ 872/Β΄).

12) Την υπ’ αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/4.5.2012 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Πίνακας Προσ−
διορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).

13) Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/18−7−2012 Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» 
(ΦΕΚ 2166/Β΄).
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14) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

15) Τα υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.2724/9.1.2012, Δ29α/ 
Φ.ΚΕΠΑ/Γ.Π.οικ. 29627/1071/27.12.2012, Δ29α/Φ.ΚΕΠΑ/ 
Γ.Π.οικ.1908/86 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τις 
υπηρεσίες του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και του ΚΕΣΥ.

16) Το υπ’ αριθμ. 63/7.1.2013 έγγραφο της ΕΣΑΜΕΑ.
17) Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική 

Απόφαση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που 
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κλπ. που εφαρμόζεται 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ.167/2073/1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
640/Β΄/1982), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε πρόγραμμα 
οικονομικής ενίσχυσης:

α) ατόμων με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμο−
σφαιρινοπάθεια, δρεπανοκκυταρτκή αναιμία − ομόζυγο 
δρεπανοκυτταρική αναιμία − μικροδρεπανοκκυταρική 
αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται 
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

β) ατόμων με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγ−
γενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω 
παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και 
άνω. γ) ατόμων με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% 
και άνω.

Άρθρο 2

Η περίπτωση 1γ του άρθρου 5 της αριθμ. Γ4/Φ.167/ 
2073/1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 640/Β΄/1982), όπως ισχύει, αντικα−
θίσταται ως εξής:

Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 
όπου θα αναγράφεται η πάθηση − αναπηρία του ατόμου 
και το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεού−
νται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης 
της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να 
προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό 
έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυ−
ναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια 
υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται 
επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να δια−
πιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.

Άρθρο 4

Απουσία στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο του 
εξαμήνου επιφέρει διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 5

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. Γ4/Φ.167/2073/1982 κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη 
με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτή καταργείται.

2. Η παρούσα ισχύει από 2.11.2011, ημερομηνία δημοσί−
ευσης του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 30360 (2)
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης(άρθρο 54 παρ. 

4 του ν. 1943/1991) στα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 παρ.4 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρο−

νισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 
διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄),

β) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄),

γ) του Π.Δ/τος 318/1992 «Αξιολόγηση προσόντων προ−
σωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 161 Α΄),

δ) του άρθρου 81 του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

στ) του Π.Δ 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,όπως ισχύει,

ζ) του Π.Δ 354/1997 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Διατήρηση από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ»,

η) του άρθρου 21 του ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11 Α΄) «Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»,

θ) του άρθρου 111 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Δίκαιη 
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

2. Τη με αριθμ. 103367/2001 (ΦΕΚ 883 Β΄) απόφαση 
σύστασης − συγκρότησης του Πρωτοβάθμιου Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Τη με αριθμ. 70239 οικ./5−7−2010 (ΦΕΚ 1118/Β΄) από−
φαση συγκρότησης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς οι συνεδριάσεις της Ειδικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης θα γίνονται εντός του κανονι−
κού ωραρίου εργασίας βάσει της παρ. 1 του άρθρου 17 
του ν. 3205/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης», αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσω−
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πικού όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αποτελούμενη από τους εξής:

1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τα−
μείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, ως Πρόεδρο.

2) Τα μέλη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους ανα−
πληρωτές τους.

3) Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται ο 
γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με 
τον αναπληρωτή του.

4) Ως εισηγητής ορίζεται ο εισηγητής του Κοινού Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με 
τις διατάξεις της με στοιχείο (3) αναφερομένης στο 
προοίμιο της παρούσης, απόφασης συγκρότησης.

Β. Ως έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορί−
ζεται η εξέταση όλων των εκθέσεων αξιολόγησης που 
διαλαμβάνουν βαθμολογία 9−10 ή μικρότερη του 4 κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 8 του Π.Δ 318/1992 και 
η κρίση σχετικά με το εάν ή παρατιθέμενη αιτιολογία 
θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και 
σε καταφατική περίπτωση κατά πόσο τα περιγραφό−
μενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη 
βαθμολογία που έχει τεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 παρ.9 του Π.Δ. 318/1992.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει με τη συγκρότηση 
των Σ.Ε.Π. και των υπηρεσιακών συμβουλίων που προβλέ−
πονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστά−
θηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 
3839/2010 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

   Στο ΦΕΚ 886/11−04−2013 (Τεύχος Β΄) εδάφιο 5, όπου 
δημοσιεύθηκε η περίληψη της 14591/04−04−2013 από−
φασης ολοκλήρωσης−οριστικοποίησης του κόστους και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 επιφέρονται οι εξής 
διορθώσεις όπου αναφέρονται:

Από το εσφαλμένο:
.... «ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.» ...
Στο ορθό:
.... «ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ−

ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ...

  (Από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων) 

F

(4)

     Στην υπ’ αριθμ. ΙΕ/2846/Π07/5/00180/Ε/Ν. 3299/04/ 
14.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2246/19−10−2009 
(τεύχος Β΄) στη σελίδα 27968 στην στήλη Α στο στίχο 
5 του (8) δημοσιεύματος διορθώνεται το εσφαλμένο

«Με την υπ. αριθμ
ΙΕ/2846/Π07/5/00180/Ε/Ν.3299/04/14−9−2009» στο ορθό:
«Με την υπ. αριθμ
ΙΕ/2846/Π07/4/00180/Ε/Ν.3299/04/14−9−2009»
Επίσης στον στίχο 7 διορθώνεται το εσφαλμένο «η 

υπ. αριθμ. ΙΕ/6833/Π07/5/00180/Ε/Ν.3299/04/29−12−2006» 
στο ορθό: «η υπ. αριθμ. ΙΕ/5562/Π07/4/00180/Ε/Ν.3299/ 
04/29−12−2006»

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)  



20078 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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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012712805130004*


		2013-05-29T08:57:49+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




