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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 250474 (1)

  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής 
Άμυνας Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 
63/2005, Α΄ 98),

γ) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

δ) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρ−
χία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα 
διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167),

ε) του π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσω−
πικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 260),

στ) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνο Σπη−
λιόπουλο αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
στα εξής θέματα:

1. που αφορούν τους παρακάτω Οργανισμούς, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υπηρε−
σίες:

α) το Πολεμικό Μουσείο,
β) τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματι−

κών,
γ) τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
δ) το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πο−

λέμου,
ε) το Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Στρα−
τού,

στ) το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού,

ζ) τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών 
Στρατού,

η) τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο−
γιστών Ενόπλων Δυνάμεων,

θ) τις Φυλακές Ενόπλων Δυνάμεων,
ι) το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού,
ια) τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού,
ιβ) την Ελληνική Θαλάσσια Ένωση,
ιγ) τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού,
ιδ) τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματι−

κών Ναυτικού,
ιε) την Υδρογραφική Υπηρεσία,
ιστ) το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης της Πολεμικής 

Αεροπορίας,
ιζ) την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής 

Χρησιμοποιήσεως Λιμένων,
ιη) τη Μονάδα Εκφορτώσεως στις Ακτές,
ιθ) το Μικτό Λόχο Στρατονομίας,
κ) την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
κα) τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματι−

κών Αεροπορίας,
2. που αφορούν τους φάρους και την Υπηρεσία Φά−

ρων,
3. διαδικασίας απονομής χάριτος σύμφωνα με το ν.δ. 

68/1968 (Α΄ 301),
4. εκλογικής νομοθεσίας,
5. που προβλέπονται από τους ν. 1378/1983 (Α΄ 101), ν. 

1489/1984 (Α΄ 170) και ν. 1543/1985 (Α΄ 73),
6. αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνά−

μεων,
7. Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων,
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8. δικαιοπραξιών στις παραμεθόριες περιοχές,
9. επιτάξεων και απαλλοτριώσεων,
10. χορήγησης βοηθημάτων στους αποστρατευμένους 

ή στις οικογένειες των αποβιωσάντων στρατιωτικών 
που δεν δικαιούνται σύνταξη,

11. συντονισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και αποφάσεις του ΚΥ.ΣΕ.Α., των ενεργειών των λοιπών 
κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών για τη συμβολή 
τους στην Εθνική Άμυνα και την αξιοποίηση του εθνικού 
δυναμικού, καθώς και της παροχής, σε συνεννόηση με 
τους συναρμόδιους Υπουργούς ή Υφυπουργούς, των γε−
νικών κατευθύνσεων για την προπαρασκευή και την επε−
ξεργασία της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 
(Π.Σ.Ε.Α.) στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

Άρθρο 2

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρ−
θρου 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

1. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη 
νομοθετική πρωτοβουλία,

2. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονι−
στικών διαταγμάτων, η έκδοση πράξεων ατομικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα, η πρόταση για την έκδοση 
διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλ−
λους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ−
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό:

1. η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του 
Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερ−
νητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πο−
λιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

2. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς 
Οργανισμούς.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Υ28 (2)
    Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−

γού Εθνικής Άμυνας Γεωργίου Γεωργίου.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

γ) του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20),

δ) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρ−
χία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα 
διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167),

ε) του π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπι−
κού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 260),

στ) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γεώργιο 
Γεωργίου αναθέτουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντονίζει και εγκρίνει προγράμματα προμηθειών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει συμβάσεις προμηθειών 
και αποφασίζει για θέματα κωδικοποίησης και τυποποί−
ησης υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέχρι 
του ποσού των 25.000.000,00 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 3 περ. 
ιστ΄ ν. 2292/1995).

2. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των 
Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας και Κλάδων για 
την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού, του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την οικονομική 
πολιτική του Υπουργείου, έχει δε την ανώτατη εποπτεία 
για τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που διατίθενται 
με τον προϋπολογισμό, καθώς και για τα μέσα υπο−
στήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθενται με 
ειδικά προγράμματα και πηγές (άρθρο 5 παρ. 3 περ. ια΄ 
ν. 2292/1995).

3. Ελέγχει την πολιτική διεξαγωγής των ασκήσεων της 
παρ. 18 περ. ζ΄ του άρθρου 71 του ν. 3883/2010.

4. Στις κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες περιλαμβά−
νονται:

α. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 
πρωτοβουλία,

β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ. Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού πε−
ριεχομένου,

δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με συναρμοδίους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
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Αριθμ. Υ27 (3)
    Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−

γού Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Ραγκούση.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

γ) του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20),

δ) του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρ−
χία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα 
διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και 
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167),

ε) του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπη−
ρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και 
της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ 
− Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών 
στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμό−
νιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 137),

στ) του π.δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προσω−
πικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 260),

ζ) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη 
Ραγκούση αναθέτουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής 
έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνά−
μεων (άρθρο 5 παρ. 3 περ. η΄ ν.2292/1995).

2. Εγκρίνει προγράμματα ερευνών ανάπτυξης και αμυ−
ντικής παραγωγής ή προκαλεί αποφάσεις του Υπουργι−
κού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή ειση−
γείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων 
θεμάτων (άρθρο 5 παρ. 3 περ. θ΄ ν. 2292/1995).

3. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική για ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας (άρθρο 
5 παρ. 3 περ. ιδ΄ ν. 2292/1995).

4. Αποφασίζει για την υγειονομική πολιτική στο 
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρο 5 παρ. 13 ν. 2292/ 
1995).

5. Καθορίζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, 
τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού και 
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(άρθρο 5 παρ. 3 περ. ιη΄ ν. 2292/1995).

6. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία τη σχετική 
με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους πολέμου 
και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, έφεδρους πο−
λεμιστές και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης (άρθρο 5 
παρ. 3 περ. ιθ΄ ν. 2292/1995).

7. Αποφασίζει για την κατάσταση, ιεραρχία και προ−
αγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπι−
στών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε 
κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), των 
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α), των Εφέδρων 
Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ) και των Ειδικών Εφέδρων 
Οπλιτών (Ε.ΕΦ. ΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων.

8. Καθορίζει την πολεμική διαθεσιμότητα των Αξιωμα−
τικών και Ανθυπασπιστών και την πολεμική αποστρατεία 
των Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

9. Αποφασίζει για το διορισμό, την πρόσληψη, εξέ−
λιξη και μονιμοποίηση του διδακτικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων, καθώς και το διορισμό και πρόσληψη 
ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των λοιπών Στρα−
τιωτικών Σχολών, Κέντρων Εκπαιδεύσεως και Σχολείων 
Εφαρμογής που υπάγονται στα Γενικά Επιτελεία των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

10. Ασκεί τις αναφερόμενες στην παρ. 15 του άρθρου 
5 του ν. 2292/1995 αρμοδιότητες.

11. Ασκεί τις αναφερόμενες στην παρ. 21 του άρθρου 
5 του ν. 2292/1995 αρμοδιότητες.

12. Καθορίζει την πολιτική για θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενό−
πλων Δυνάμεων, σύμφωνα και με τη γενικότερη κυβερ−
νητική πολιτική (άρθρο 5. παρ. 12 ν. 2292/1995).

13. Εκδίδει τους κανονισμούς των παραγράφων 17 και 
18 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995.

14. Στις κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες περιλαμβά−
νονται:

α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική 
πρωτοβουλία,

β. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι−
κών διαταγμάτων,

γ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα−
ρακτήρα,

δ. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ−
δοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε. η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων 
εργασίας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ    
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028211412110004*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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