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νικές θέσεις στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, στο Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού και στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 44664
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής, απογευματινής με αμοιβή ερ−
γασίας, υπαλλήλων που δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στο Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, στο
Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού και στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρ. 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη−
σης για το προσωπικό που έχει διατεθεί στα Γραφεία
του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών και δεν καλύπτει οργανική θέση στα Γρα−
φεία αυτά, για την επικουρία του ανωτέρω στην άσκηση
των καθηκόντων αρμοδιότητας αυτού.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη περίπου 2.500,00€ σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, η οποία
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
στον ΚΑΕ0511 του Ειδικού Φορέα 07−110.
5. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργών Εσωτερικών, για τη μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Γε−
νικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους των οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΦΕΚ 2023/Β΄),
αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη
για προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου
του προσωπικού που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις
και έχει μετακινηθεί ή διατεθεί στα Πολιτικά Γραφεία
του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Εγκρίνουμε την υπερωριακή με αμοιβή εργασία μέχρι
είκοσι (20) ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
ανά μήνα, για κάθε υπάλληλο που δεν καλύπτει οργα−
νική θέση στα ανωτέρω Γραφεία από τη δημοσίευση
της παρούσας έως 31.12.2013 ως εξής:
1. Για δύο (2) υπαλλήλους στο Γραφείο του Υπουργού
Εσωτερικών.
2. Για έξι (6) υπαλλήλους στο Γραφείο του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
3. Για δύο (2) υπαλλήλους στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της ΥΔΕ/Υπ. Εσωτε−
ρικών 8406/20.11.2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Α−οικ. 61041/5235
(2)
Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε΄ της
παραγράφου 6 της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β΄ 72)
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή
ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 2696/1999
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57).
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 (Α΄ 98).
γ. Του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο τροποποιείται
το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ. Της υπ’ αριθμ. 329/03−07−2013 «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655) κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, όπως ισχύει.
2. Της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β΄ 72) απόφασης του
Υπουργού Συγκοινωνιών «περί καθορισμού τρόπου και
διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμε−
νων» και της υπ’ αριθμ. 64079/5984/2001 (Β΄ 1512) όμοιας
που την τροποποίησε.
3. Την ανάγκη επανακαθορισμού των νομικών προ−
σώπων που εκδίδουν πιστοποιητικά καταχωρήσεως
για παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα και την ένταξη σε
αυτά παλαιότερων προσώπων που χορηγούσαν τέτοια
πιστοποιητικά.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Αντικαθίσταται η περίπτωση Ε΄ «Εξαιρέσεις» της πα−
ραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (Β` 72) απόφασης
του Υπουργού Συγκοινωνιών, ως εξής:
Ε. Εξαιρέσεις
Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμο−
ποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας
δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις εκδηλώσεις τις ορ−
γανωμένες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), επί οδών ή άλλων δημοσίων
και ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς
επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πι−
στοποιητικού καταχωρήσεως που εκδίδεται από την
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.).
Τα προαναφερόμενα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά
τις ανωτέρω εξόδους τους για αγώνες, δοκιμές και με−
τακινήσεις, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες
χορηγούμενες από την Ε.Λ.Π.Α.
Δεν επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση των αγωνι−
στικών αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων
ή της επισκευής και συντήρησης αυτών. Για τις προανα−
φερόμενες μετακινήσεις θα χρησιμοποιούνται φορτηγά
ή ρυμουλκούμενα.
Τα παλαιά αυτοκίνητα (μηχανοκίνητα οχήματα ιστορι−
κού ενδιαφέροντος − αντίκες) μπορούν να καθορίζονται

και να χαρακτηρίζονται από: (α) το νομικό πρόσωπο
που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομο−
σπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.− F.I.A.), (β) το νομικό πρό−
σωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή
Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.− F.I.M.), (γ) το νομικό
πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Δι−
εθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.− F.I.V.Α.)
και (δ) την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής
(Ε.Ο.Ο.Ε.). Ο καθορισμός και ο χαρακτηρισμός αυτός θα
πραγματοποιείται βάσει των διεθνών κανονισμών της
Δ.Ο.Α., της Δ.Ο.Π.Α. και της Δ.Ο.Μ. Τα παλαιά αυτοκίνητα
αυτά, δύνανται να κυκλοφορούν στις εκδηλώσεις που
οργανώνονται ή εγκρίνονται από τα προαναφερόμενα
νομικά πρόσωπα επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτι−
κών χώρων, καθώς και για τις αναγκαίες προς επισκευή
και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως, που θα εκδίδεται από τα νομικά πρό−
σωπα αυτά. Επίσης, δύνανται να κυκλοφορούν για τους
αγώνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο
49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999).
Τα ανωτέρω μηχανοκίνητα οχήματα οφείλουν να φέ−
ρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους, χαρακτηριστικές
αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα παραπά−
νω εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα.
Τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται
να αποστέλλουν στην Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφο−
ρών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων μηνιαία κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται:
α) οι χορηγηθείσες πινακίδες
β) οι παλαιοί αριθμοί κυκλοφορίας
γ) οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και η ταχυδρομική διεύ−
θυνση αυτών και
δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων (έτος
πρώτης κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής).
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, 21 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 100985
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48036/12−8−2013 (ΦΕΚ 2039
Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναδιάρ−
θρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών − Διοι−
κητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετονομασία της σε
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητι−
κής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3Β του Ν. 2362/95 (Α΄ 247), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 111 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) του Π.Δ. 36/2000 (Α΄ 29) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 40/2011 (Α΄ 105) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδι−
κοποιήθηκε με άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. α) Την αριθ. 2/89424/ΔΠΓΚ/30−11−2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4Η−
ΖΓΩ) εγκύκλιο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων
υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οι−
κονομικών Υπηρεσιών»,
β) Την αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20−12−2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Δημοσιονομικοί κανόνες και
πρακτικές» (Β΄ 3409).
3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουρ−
γείων» (Β΄ 1594).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 48036/
12−8−2013 (ΦΕΚ 2039 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
«Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
− Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετονομασία της σε
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», για την
εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48036/12−8−2013 (ΦΕΚ
2039 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναδι−
άρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών − Διοικη−
τικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και μετονομασία της σε Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», ως ακολούθως:
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Α. Στα άρθρα 2 και 3 όπου αναφέρεται: «Η Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών − Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται από: «Η
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Β. Η περίπτωση (α) (iii) της παραγράφου 1 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«(iii) Την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010, ΦΕΚ Α΄ 141) και
του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194), (έκδοση αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, τήρηση και παρακολούθηση
Μητρώου Δεσμεύσεων, χρηματοοικονομικές αναφορές
και μηνιαία αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Οικο−
νομικών, συγκέντρωση και αποστολή μηνιαίων οικονο−
μικών στοιχείων των φορέων γενικής κυβέρνησης του
Υπουργείου, στους οποίους το Τμήμα ασκεί εποπτεία
επί οικονομικών θεμάτων)».
Γ. Η περίπτωση (β) (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«(iv) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και
την προώθηση του στην Υ.Δ.Ε. για ενταλματοποίηση».
Δ. Η περίπτωση (β) (xii) της παραγράφου 1 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«(xii) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής των
μισθωμάτων, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζο−
νται υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.».
Ε. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 48036/12−8−2013 (ΦΕΚ
2039 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

43502

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030192811130004*
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