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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48129 οικ. (1)
 Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας – νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρε−
ωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει και

β) 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΄).

2. Την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης νυχτερινών 
και εξαιρέσιμων ωρών στους έξι (6) νυχτοφύλακες της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι 
εκτελούν υπηρεσία κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων 
ημερών και τις νυχτερινές και ημερήσιες ώρες των Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους και πέραν της 
υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και για ημερήσια και νυχτερινή εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη χιλίων οκτα−
κοσίων ευρώ (1.800,00 €) περίπου, η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού Φορέα 17 – 110. 

4. Την υπ’ αριθμ. 31541/4.5.2012 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης ύψους δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(17.600,00 €) της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γε−
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρω−
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας καθώς 
και για πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργασίμων ημερών και για νυχτερινή εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τον 
καθένα από τους έξι (6) νυχτοφύλακες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από της δημοσιεύσεως 
του έως τις 29/6/2012, ως εξής.

Δεκαέξι (16) ώρες συνολικά ημερήσιας εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και δεκαέξι 
(16) ώρες συνολικά πέραν της υποχρεωτικής κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και για 
ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες. 

Από την ανωτέρω παράγραφο της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €) 
περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512 του Ειδικού 
Φορέα 17 – 110.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών καθώς 
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και της νυχτερινής και ημερήσιας εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας ορίζεται ο Προ−
ϊστάμενος της Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ

F

Αριθμ. 48128 οικ. (2)
    Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 

υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει και

β) 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΄).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 
μέχρι διακοσίους πενήντα (250), για την αντιμετώπιση 
των υπηρεσιακών αναγκών των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων. 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σαράντα 
τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00 €) περίπου, η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110. 

4. Την υπ’ αριθμ. 31543/4.5.2012 απόφαση της Αναπλη−
ρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο−
νομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί δέσμευσης πίστωσης 
ύψους σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00 €), απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 29/06/2012 
και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ώρες περίπου συνολικά, 
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20). 

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα αφορά 
τις επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες των κατωτέρω οργανικών μονάδων της Κε−

ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και άλλων 
οργανικών μονάδων της αυτής Υπηρεσίας, εφόσον και 
γι’ αυτές προκύψουν τέτοιου είδους ανάγκες: 

α) του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, για 
την αντιμετώπιση εκκρεμότητας καταχώρησης δελτίων 
ποινικού μητρώου. 

β) του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, για την 
αντιμετώπιση της αύξησης της ανατιθέμενης εργασίας 
στους υπαλλήλους του Τμήματος, λόγω της σημαντικής 
μείωσης του αριθμού των υπηρετούντων, με σκοπό την 
αποφυγή δημιουργίας εκκρεμότητας καθώς και της πρό−
σθετης εργασίας που θα προκύψει από το Πρόγραμμα 
«Αναμόρφωση του Κράτους προς ένα Επιτελικό Κρά−
τος» του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ) του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέρι−
μνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για 
οργάνωση, ταξινόμηση και εκκαθάριση του αρχείου.

δ) της Διεύθυνσης Οικονομικού, για την παροχή μη−
νιαίων οικονομικών στοιχείων στο Γ.Λ.Κ. στο πλαίσιο 
του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ 
και ανάλογων στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία, τη 
συνέχιση της εισαγωγής των στοιχείων μισθοδοσίας 
των Δικαστικών Λειτουργών στο σύστημα ΔΙΑΣ καθώς 
και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 
του Ν. 3900/2010.

ε) της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος, 
Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματο−
λογικών Γραφείων, για την οργάνωση, ταξινόμηση και 
εκκαθάριση του αρχείου αυτής.

στ) της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και 
Δικαστικών Λειτουργών για την αντιμετώπιση του 
αυξημένου, επιπρόσθετου όγκου εργασίας που έχει 
προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και 
του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που 
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

ζ) του Τμήματος Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων και 
Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέ−
σεις, για προώθηση και διεκπεραίωση των δύο χιλιά−
δων (2000) περίπου αιτήσεων για επάνοδο δικαστικώς 
απελαθέντων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51 Α΄).

η) του Τμήματος Επαγγελματικής Κατ/σης Οργαν. Ερ−
γασίας Κρατ/νων και Κοιν. Επανένταξης για την αντι−
μετώπιση της υπάρχουσας εκκρεμότητας από το έτος 
2006 στο κλείσιμο των γεωργικών χρήσεων. 

θ) των γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που 
εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας 
σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−
ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια 
καθήκοντά τους.

ι) των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 
χρόνου εργασίας.
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα 
τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00 €) περίπου και θα καλυ−
φθεί από τον Ειδικό Φορέα 17−110 και τον Κ.Α.Ε. 0511.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι 
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για 
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η 
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 
της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ 

F

Αριθμ. 4479 (3)
   Περί εξαιρέσεως προσωπικού του Γραφείου Φροντίδας 

Αδέσποτων Ζώων (κυνοκομείου) του Δήμου Ηρακλεί−
ου από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαί−
ας εργασίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του 
Ν. 3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καθώς και τις όμοι−
ες της από 29−11−2002 «Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών 
απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ 
αυτών».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997, «Συγκρότηση της 
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−06−2006 (ΦΕΚ Β΄ 769/27−06−2006) 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται 

οι Γενικοί Γραμματείς των πρώην Περιφερειών να καθο−
ρίζουν με απόφαση τους τις ώρες εργασίας των ΟΤΑ.

7. Την υπ’ αριθμ. 125/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ηρακλείου με την οποία καθορίζονται ειδικές 
ώρες εργασίας για πέντε υπαλλήλους του Γραφείου 
Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων (Κυνοκομείο) και η εξαίρε−
ση τους από την εφαρμογή της πενθήμερου εργασίας 
των υπηρεσιών του Δήμου.

8. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Γραφείου Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων (Κυνοκο−
μείου) του Δήμου Ηρακλείου, επιβάλλεται η καθιέρωση 
ειδικού ωραρίου λειτουργίας του.

9. Τις από 27−04−2012 και από 12−04−2012 βεβαιώσεις 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, σύμ−
φωνα με τις οποίες, από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2012 του Δήμου Ηρακλείου ύψους 6.000,00 €, η οποία 
έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 30−6011, αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση 
των Υπηρεσιών του Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου, 
εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθήμερου εργασίας 
του Δήμου και εφαρμόζουμε εξαήμερη εβδομαδιαία ερ−
γασία επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε πέντε (5) υπαλ−
λήλους κλάδου ΥΕ Εργατών του Γραφείου Φροντίδας 
Αδέσποτων Ζώων (Κυνοκομείου).

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου ύψους 
6.000 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 30−6011, ενώ 
η δαπάνη η οποία προβλέπεται για τα επόμενα έτη σε 
βάρος προϋπολογισμού του Δήμου ανέρχεται στο ποσό 
των 8.000€ ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
    

(4)
 Στην υπ’ αριθμ. 97Α/2012 απόφαση της Αρχής Δια−

σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1650/τ.Β΄/11.5.2012, στη σε−
λίδα 24928, γίνεται η εξής διόρθωση στον αριθμό της 
απόφασης:

Από τον εσφαλμένο: «108/2012»,
στον ορθό: «97Α/2012». 

 (Από την ΑΔΑΕ)  
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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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