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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 130262/Ε1 (1)
Παράταση μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρ−

θρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010 τ.Α΄) για τους 
διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθ−
μια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολι−
κό έτος 2015−2016. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Της υπ’ αριθ. Υ/100/20,02,2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως ισχύει.

II. Την υπ’ αριθ. 80110/Δ1/22.05.2014 (ΑΔΑ: 65ΡΖ9−ΚΦΘ, 
ΦΕΚ 1435 Β΄) υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβα−
τικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 

για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρω−
τοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» για το 
σχολικό έτος 2014−2015.

III. Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

IV. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχο−
λικό έτος 2015 − 2016, κατά το μέρος που αφορά τους 
διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πί−
νακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 3330/89989 (2)
Αρχική κατανοµή των Ποσοτήτων του Παραρτήµατος Ιβ 

του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014, 
όπως ισχύει, σχετικά µε τη θέσπιση συµπληρωµατι−
κών προσωρινών έκτακτων µέτρων στήριξης στους 
παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών, όπως 
ισχύει. 

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, 

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

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµο−
γή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις 
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προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασµού EURATOM» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/
1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).

2. Το Π.δ. υπ’ αριθ. 25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

3. Τους Κανονισµούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα».

γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άµε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου».

δ) Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπι−
ση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους 
τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συµπλήρω−
ση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου µε την τροποποίηση του εκτελεστι−
κού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µε−
ταποιηµένων οπωροκηπευτικών».

στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά µε τη 
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων µέτρων στήριξης για 
τους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών».

ζ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1369/2015 της 
Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά µε τη θέσπιση 
συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων µέτρων στή−
ριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών

4. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 3320/89565/13−08−2015 κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συµπληρωµατικά µέτρα για 
την εφαρµογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 
1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά µε 
τη θέσπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων 
µέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπω−
ροκηπευτικών» (Β΄ 1701).

5. Την υπ’ αριθ. Υ 103/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πα−

ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει−
ας, Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου» (Β΄ 309).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η αναλογική κατανοµή των ποσοτήτων ροδάκινων 
και νεκταρινιών του Παραρτήµατος Ιβ του κατ’ εξουσι−
οδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά µε τη θέ−
σπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων µέτρων 
στήριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευ−
τικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότητες της 
χώρας µε βάση τις καλλιεργούµενες εκτάσεις σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης καθορί−
ζεται στο Παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

2. Το Παράρτηµα προσαρτάται στην παρούσα απόφα−
ση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµέρα δηµο−
σίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΤΟΝΟΙ)

ΠΕΛΛΗΣ 9.081
ΗΜΑΘΙΑΣ 9.049
ΛΑΡΙΣΗΣ 1.057
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 550
ΚΟΖΑΝΗΣ 472
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 125
ΠΙΕΡΙΑΣ 107
ΛΟΙΠΑ 459
ΣΥΝΟΛΟ 20.900

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

F
 Αριθ. Δ9/οικ.36874/10186 (3)

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 και το άρθρο 
45 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) και της παρ. 7 του 
άρθρου 56 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/2012) και της 
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παρ. 20Α του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ. 
54/Α΄/2012).

2) Τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄/2012).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 
16/Α΄/2013) «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου».

4) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5) Το Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/Α΄/18−7−2015) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α΄/19−3−2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7) Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

9) Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

10) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/159/15681/6−10−2014 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της ΠΥΣ 33/06 περί έγκρισης για την κίνηση διαδικασι−
ών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν (238) 
θέσεις επικουρικού προσωπικού συνολικά, σε Φορείς 
(Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας.

11) Την υπ’ αριθ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ 256/Β΄/20−2−2015) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρ−
δα», όπως ισχύει.

12) Την υπ’ αριθ. Δ9/22550/6152/1−7−2015 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, για κατανομή δεκαεννέα (19) ατόμων 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 
(ΚΕΑΤ).

13) Τις λειτουργικές ανάγκες των φορέων.
14) Το απόσπασμα πρακτικού της 624ης/19−3−2015 

(θέμα 8ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 
(Κ.Ε.Α.Τ.).

15) Την υπ’ αριθ. 129/15−5−2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔΦ469ΗΜΕ−7ΙΕ) 
βεβαίωση δέσμευσης πιστώσεων του Φορέα (Κ.Ε.Α.Τ.), 
για την πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού, ύψους 
97.230,00 € περίπου.

16) Την υπ’ αριθ. 31865/31−7−2015 Εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

17) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 97.230,00 ευρώ περίπου για 
το οικονομικό έτος 2015 και 194.600 ευρώ περίπου για το 
οικονομικό έτος 2016 σε βάρος του Π/Υ του Κέντρου Εκ−
παίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων επικου−
ρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και 
χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκα−
τάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ− ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄) 12 ΜΗΝΕΣ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ− ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ − ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ  
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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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