Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.11.14 11:13:57
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

36233

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3054
13 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αυτοδίκαιη κατάργηση θέσης μετακλητού υπαλλή−
λου στον πρώην Αντιπρόεδρο Κοινοβουλευτικής
Κυβερνήσεως.....................................................................................
Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών στον ΤΡΑΚΑ
ΧΡΗΣΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για τελωνειακή παράβα−
ση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ. ....................................................................
Επιβολή φόρων στον JOSEPH MARK−JEREMY, για τε−
λωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ. ...........................
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκ−
χώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με
κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις. ...................................
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Γόρ−
τυνας. .......................................................................................................

1

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/10−4−97),
όπως ισχύει, στον πρώην Αντιπρόεδρο Κοινοβουλευτικής
Κυβερνήσεως, Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, από 16 Οκτω−
βρίου 2014, ημερομηνία εκδημίας του, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 35 του προαναφερόμενου Κανονισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
F
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πρωτ. 10346
Aριθμ. Διεκπ. 6907
(1)
Αυτοδίκαιη κατάργηση θέσης μετακλητού υπαλλήλου
στον πρώην Αντιπρόεδρο Κοινοβουλευτικής Κυβερ−
νήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6
του Συντάγματος της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οποίες
το προσωπικό της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από
τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος
κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87), όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 32, 35 παρ. 1Η και 5 και
97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97),
όπως ισχύει,
3. το γεγονός ότι την 16η Οκτωβρίου 2014 απεβίωσε ο
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, πρώην Αντιπρόεδρος Κοι−
νοβουλευτικής Κυβερνήσεως, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη κατάργηση της θέσης μετακλητού
υπαλλήλου με βαθμούς ΣΤ΄ ή Ε΄ ή Δ΄ ή Γ΄, που προβλε−
πόταν από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Η του

(2)
Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών στον ΤΡΑΚΑ
ΧΡΗΣΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για τελωνειακή παράβαση
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.
Με την υπ’ αριθμ. 52/2012/2014/31−10−2014 καταλογιστι−
κή πράξη του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά,
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152
παρ. 5, 150 παρ. 3 εδ. β΄, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 2ζ, 2θ
και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 137 Γ7
του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται στον ΤΡΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με δηλωθείσα διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΥ 1,
ΚΗΦΙΣΙΑ και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 031077270
και Α.Δ.Τ. ΑΗ 523748, το ποσό ύψους 14.204,98 € (δε−
κατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και
ενενήντα οκτώ λεπτών) και κηρύσσεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την καταβολή
του συνολικού πολλαπλού τέλους ύψους #71.024,88 €#
(εβδομήντα μία χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και
ογδόντα οκτώ λεπτών) και των διαφυγόντων φόρων
ύψους #23.674,96 €# (είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών),
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός
Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας PORSCHE με αριθμό πλαισίου
WP0ZZZ99Z6S764875, που συνίσταται στον τελωνισμό
του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών στοιχείων
και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην
καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φορολογι−
κές επιβαρύνσεις.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(3)

Επιβολή φόρων στον JOSEPH MARK−JEREMY,
για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ.
Με την υπ’ αριθμ. 348/2010/2014/27−10−2014 καταλο−
γιστική πράξη του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα
152 παρ. 5, 150 παρ. 3 εδ. β΄, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 2ζ, 2θ
και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 137 Γ7 του
Ν. 2960/2001, καταλογίζεται αλληλέγγυα και εις ολόκλη−
ρον σε βάρος του παραλήπτη στη ΔΕΦΚ της Υπηρεσίας
μας JOSEPH MARK−JEREMY, με δηλωθείσα διεύθυνση
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ 66, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ και νυν αγνώστου δι−
αμονής, με ΑΦΜ 149310305 και ΑΡ. ΔΙΑΒ. 060239674,
το ποσό ύψους 8.440,60 € (οκτώ χιλιάδες τετρακό−
σια σαράντα ευρώ και εξήντα λεπτά) που αντιστοιχεί
στους διαφυγόντες φόρους, στην τελωνειακή παράβα−
ση της λαθρεμπορίας ενός Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας
MITSUBISHI με αριθμό πλαισίου JMBSJCT9A6U001928,
που συνίσταται στον τελωνισμό του ως άνω αυτοκι−
νήτου με χρήση ψευδών στοιχείων και ιδιαίτερων τε−
χνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν στο
Δημόσιο οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 737/10
(4)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρη−
σης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη
.gr και άλλες διατάξεις.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία κδ’ και μα’,
β. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/9/4−6−13 «Κανονισμός
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1564/B/21−06−2013),
γ. το γεγονός ότι σύμφωνα με την εισήγηση της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας με Αρ. 29760/17−10−14: «Διεξαγωγή Δη−
μόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση
του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr», από την θέση
σε ισχύ του υπό διαβούλευση Κανονισμού, θα επιτραπεί
η εκχώρηση ονομάτων χώρου όπου το μεταβλητό πεδίο
θα αποτελείται από δύο (2) χαρακτήρες, με διαμορφω−
μένη τιμή τελών των χρεώσιμων πράξεων,
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/25−10−2011 «Δέ−
σμευση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, το μεταβλητό
πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο»
(ΦΕΚ 2902/Β/21−12−11),
ε. ότι το όνομα χώρου web−hosting−in−greece.gr στην
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/25−10−2011 «Δέσμευση
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, το μεταβλητό πεδίο
των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο» (ΦΕΚ
2902/Β/21−12−11), περιέχεται στην λίστα των δεσμευμένων
ονομάτων χώρου, ενώ έχει εκχωρηθεί με την Απόφαση
της ΕΕΤΤ ΑΠ: 353/187/17−8−2005,
στ. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημι−
ουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/9/
4−6−13 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονο−
μάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ
1564/B/21−06−2013).
Στο άρθρο 22 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/9/
4−6−13 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονο−
μάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ
1564/B/21−06−2013) προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και
6 ως εξής:
5. Εκχωρημένα ονόματα χώρου, των οποίων το Με−
ταβλητό Πεδίο περιλαμβάνει δύο (2) μόνο χαρακτήρες,
και των οποίων η διάρκεια εκχώρησης λήγει μέχρι
και την 4/5/2015, έχουν την δυνατότητα ανανέωσης
για μία μόνο διετία. Μετά την 4/5/2015 ισχύουν όσα
ορίζονται στο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης
Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr
όπως ισχύει.
6. Απαγορεύεται έως την 4/5/2015 η ανανέωση εκχω−
ρημένων ονομάτων χώρου, των οποίων το Μεταβλητό
Πεδίο περιλαμβάνει δύο (2) μόνο χαρακτήρες και η δι−
άρκεια εκχώρησής τους λήγει μετά την 4/5/2015. Μετά
την 4/5/2015 ισχύουν όσα ορίζονται στο Κανονισμό Δι−
αχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις
Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:
625/002/25−10−2011 «Δέσμευση Ονομάτων Χώρου με κα−
τάληξη .gr, το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί
λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο» (ΦΕΚ 2902/Β/21−12−11), με δι−
αγραφή της εγγραφής 68 από τον Πίνακα δεσμευμένων
Ονομάτων, ήτοι του ονόματος web−hosting−in−greece.gr.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 15265
(5)
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Γόρτυνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθη−
καν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του
Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2399/1996.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την υπ’ αριθ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
Β/2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την υπ’ αριθ. 1286/17−9−2014 απόφαση του Δημάρχου
Γόρτυνας, με την οποία προτείνει να ανατεθούν καθή−
κοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Γόρτυνας ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας στη μόνιμη υπάλ−
ληλο Λαζαράκη Ιωάννα του Κωνσταντίνου με βαθμό Ε΄,
κλάδου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
β) στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας στην υπάλ−
ληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου Χαχλάκη Ασημένια του Εμμανουήλ με βαθμό Ε΄,
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
γ) στη Δημοτική Ενότητα Κόφινα στη μόνιμη υπάλληλο
Τσαγκαράκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου με βαθμό Ε΄,
κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
δ) στη Δημοτική Ενότητα Ρούβα στην υπάλληλο με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Αναστασάκη
Ιωάννα του Γεωργίου με βαθμό Ε΄, κλάδου ΔΕ1 Δι−
οικητικού.
6. Την υπ’ αριθ. 26206/16−10−2014 βεβαίωση των Οικο−
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γόρτυνας,για την ύπαρξη
πίστωσης στους Κ.Α. 10.6012.0003 και 10,6051.0002 στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Γόρ−
τυνας και πρόβλεψη αντίστοιχης πίστωσης για το έτος
2015, αποφασίζουμε:

36234α

Αναθέτουμε την ενάσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Γόρτυνας ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας στη μόνιμη υπάλ−
ληλο Λαζαράκη Ιωάννα του Κωνσταντίνου με βαθμό Ε΄,
κλάδου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
β) στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας στην υπάλ−
ληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου Χαχλάκη Ασημένια του Εμμανουήλ με βαθμό Ε΄,
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
γ) στη Δημοτική Ενότητα Κόφινα στη μόνιμη υπάλληλο
Τσαγκαράκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου με βαθμό Ε΄,
κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
δ) στη Δημοτική Ενότητα Ρούβα στην υπάλληλο με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Αναστασάκη Ιωάν−
να του Γεωργίου με βαθμό Ε΄, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
Με την παρούσα παύει να ισχύει κάθε προηγουμένη
απόφαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον
Δήμο Γόρτυνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Οκτωβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
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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
*02030541311140004*

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

