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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  253747
Κατάργηση χιλίων διακοσίων τριάντα (1230) καλυπτο−

μένων και κενών οργανικών και προσωποπαγών θέ−
σεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 
του άρθρου 90 του Ν.  4172/2013 (Α΄ 167).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/ 2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23.07.2013). 

β) Του Π.Δ. 290/2002 «Οργανισμός Πολιτικού Προ−
σωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 260/ 
τ. Α΄/24.10.2002) με τις οποίες ρυθμίζονται οι οργανικές 
θέσεις του Μόνιμου και του με Σχέση Εργασίας Ιδιωτι−
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πολιτικού Προσωπικού 
κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.

Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.8/148/470689/Σ.2762/12−1−02 κοι−

νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μετα−
φορών και των Υφυπουργών ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας 
(ΦΕΚ 144/τ. Γ΄/25−06−02) με την οποία συστήθηκε μία 
(1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.12/98/311240/Σ.2456/04−7−95 από−
φαση Ειδικού Γραμματέα ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 147/τ. Γ΄/13−07−95), 
με την οποία συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση 
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας 
Καθαριστών – Καθαριστριών.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.12/210/558529/Σ.3078/06−9−83 
απόφαση ΥΦΕΘΑ με την οποία συστήθηκε μία (1) προ−
σωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών ειδικότητας 
Φορτοεκφορτωτών.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.8/174/957962/Σ.4809/26−10−10 κοι−
νή απόφαση των Υπουργών ΕΣΔΔΑΥΔ, Οικονομικών, 
Εθνικής Άμυνας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με την οποία συστήθηκαν δύο (2) προσωποπαγείς θέ−
σεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρα.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.4/21/496/Σ.146/10−3−2000 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. (ΦΕΚ 60/τ. Γ΄/ 
10−03−2000), με την οποία συστήθηκαν δύο (2) προσωπο−
παγείς θέσεις του κλάδου ΥΕ Φυλάκων− Νυχτοφυλάκων 
ειδικότητας Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.12/272/791141/Σ.4041/12−10−84 από−
φαση ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΠΠ/5, με την οποία συστήθηκε μία 
(1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.43/14/96/19−11−96 απόφαση ΥΠΕ−
ΘΑ/ΕΔΤ/ΓΕΝ/Β5 (ΦΕΚ 236/τ.Γ΄/27−11−96), με την οποία 
συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ 
Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρα.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.61/4/11/14−1−11 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του 
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 97/
τ.Γ΄/22−02−11) με την οποία συστήθηκαν δύο (2) προσω−
ποπαγείς θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριό−
τητας ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών.

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ.561284/Σ.358/20−2−2001 
απόφαση ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, «Μετατροπή Συμβάσεων σε αορί−
στου χρόνου υπαλλήλων που κατατάσσονται σε προ−
σωρινές θέσεις που συνιστώνται με την παρούσα», με 
την οποία συστήθηκαν δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις 
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας 
Πινακοπλύντρια, (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – 
Καθαριστριών και μία (1) προσωποπαγής θέση ΥΕ επι−
μελητή ειδικότητας Συντηρητή Εγκαταστάσεων.

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ.563623/Σ.1141/12−5−2006 
απόφαση ΥΕΘΑ/ΕΔΤ, «Σύσταση Οργανικών θέσεων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο ΥΕΘΑ/ΓΕΑ σε εφαρμογή του 
Π.Δ. 164/04» με την οποία συστήθηκε μία (1) προσωπο−
παγής θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών και μία (1) προ−
σωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών ειδικότητας 
Δενδροκηπουρού.

11. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ.563529/Σ.959/16−5−1996 
απόφαση ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, «Σύσταση θέσεων ΙΔΑΧ και επα−
ναπρόσληψη απολυθέντων υπαλλήλων με σύμβαση ερ−

34057



34058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΕΘΑ/
ΓΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.2 του 
Ν. 2190/94», με την οποία συστήθηκε μία (1) προσωπο−
παγής θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών. 

12. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.26/Α.Δ.560699/30−01−04 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 34/τ.Γ΄/4−2−04) «Μεταφορά και 
σύσταση προσωποπαγούς θέσης από Ο.Α.», με την οποία 
συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – 
Καθαριστριών.

13. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.11/148/96/31−10−1996 (ΦΕΚ 227/ 
τ.Γ΄/18−11−1996) απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ/ΓΕΝ/Β5−ΙΙΙ με την 
οποία συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλά−
δου ΥΕ Εργατών ειδικότητας Εργάτης Γενικών Εργασιών.

14. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.61/79/10/15−10−2010 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1097/τ.Γ΄/12−11−10) με την οποία συ−
στήθηκαν τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου 
ΥΕ Εργατών ειδικότητας Εργάτης Γενικών Εργασιών.

15. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.61/4/11/14−01−2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 97/τ.Γ΄/22−02−11) με την οποία συ−
στήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ 
Εργατών ειδικότητας Εργάτης Γενικών Εργασιών.

16. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.43/14/96/19−11−1996 (ΦΕΚ 236/ 
τ.Γ΄/27−11−1996) απόφαση ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ/ΓΕΝ/Β5−ΙΙΙ με την 
οποία συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλά−
δου ΥΕ Εργατών ειδικότητας Εργάτης Γενικών Εργασι−
ών και δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΥΕ 
Εργατών ειδικότητας Ναυτεργατών.

17. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.61/17/97/31−03−1997 κοινή υπουρ−
γική απόφαση με την οποία συστήθηκαν δύο (2) προσω−
ποπαγείς θέσεις του κλάδου ΥΕ Εργατών ειδικότητας 
Μανουβραδόρων.

18. Την υπ’ αριθμ. Φ.471.61/57/97/23−10−1997 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 241/τ.Γ΄−20−11−1997) με την οποία 
συστήθηκε μία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΥΕ 
Εργατών ειδικότητας Μανουβραδόρων.

Γ. Την από 26.08.13 σχετική απόφαση του Κυβερ−
νητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με την 
αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας. 

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την κατάργηση του συνόλου καλυπτομένων και κε−
νών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
αντίστοιχων ειδικοτήτων πολιτικού προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αναλυτικά προσδι−
ορίζονται ως ακολούθως: 

1. Εκατόν Πενήντα Εννέα (159) οργανικές θέσεις μόνι−
μου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Καθαριότητας ειδικότητας Εργατών Λευκαντηρίων – 
Βαφείων – Πλυντηρίων – Σιδερωτηρίων – Κλιβάνων.  

2.α) Τριακόσιες τριάντα μία (331) οργανικές θέσεις μό−
νιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 
Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – Καθαριστριών.

β) Έντεκα (11) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας 
ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Κα−
θαριστών – Καθαριστριών.  

3. Εκατόν τριάντα πέντε (135) οργανικές θέσεις μόνι−
μου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού 

Καθαριότητας ειδικότητας Πλυντών Πινακίων και Μα−
γειρικών Σκευών. 

4.α) Εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών ειδι−
κότητας Κλητήρων.

β) Τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων.  

5. Δέκα (10) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών ειδικότητας Επιτη−
ρητή Αγωγού Καυσίμου.

6. Δώδεκα (12) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών ειδικότητας Βοηθού 
Αποθηκαρίου.

7. Δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις μόνιμου προσω−
πικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας Γε−
μιστή – Ζυγιστή.

8.α) Εξήντα έξι (66) οργανικές θέσεις μόνιμου προ−
σωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας 
Φορτοεκφορτωτών.

 β) Μία (1) προσωποπαγής θέση, με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλά−
δου Εργατών ειδικότητας Φορτοεκφορτωτών. 

9. Δώδεκα (12) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας Χειριστή 
Μηχ. Αξιοποίησης Ειδ. Συσκευών.

10. α) Δέκα (10) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπι−
κού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 
ειδικότητας Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.

β) Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
Κλάδου Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων ειδικότητας Φυλά−
κων − Νυχτοφυλάκων.

11. Μία (1) προσωποπαγής θέση, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Επιμελητών ειδικότητας Επιμελητή Συντηρητή 
Εγκαταστάσεων. 

12. Μία (1) προσωποπαγής θέση, με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλά−
δου Εργατών ειδικότητας Δενδροκηπουρού.

13.α) Εκατόν ογδόντα τρεις (183) οργανικές θέσεις 
μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών 
ειδικότητας Γενικών Εργασιών.

β) Δέκα (10) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Εργατών ειδικότητας Γενικών Εργασιών.

14. Μία (1) οργανική θέση μονίμου προσωπικού κατη−
γορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας Εργάτη Υπο−
βρυχίων Φραγμάτων.

15.α) Δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις μόνιμου προ−
σωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας 
Μανουβραδόρος.

β) Τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Εργατών ειδικότητας Μανουβραδόρος.

16. Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Εργατών ειδικότητας Ναυτεργάτη.

17. Τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών ειδικότητας Ειδικευ−
μένου Εργάτη Λιμένα.

18.α) Ενενήντα (90) οργανικές θέσεις μόνιμου προσω−
πικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών ειδικότητας 
Τραπεζοκόμων.
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β) Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις, με Σχέση Εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ 
κλάδου Επιμελητών ειδικότητας Τραπεζοκόμων.

Β. Εξαιρούνται (Ν. 4186/13 άρθρο 53 παρ. 1 ζζ΄ και ηη΄/
ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013) εκατό (100) οργανικές θέσεις 
μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ των οποίων οι δι−
ορισμοί έγιναν κατ’ εφαρμογή του Ν. 1911/90 και 2266/94, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τέσσερις (4) 
προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ, οι οποίες 
αφορούν σε προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης 
στο FOB ΑΚΤΙΟΥ που μισθοδοτείται από συγκεκριμένα 
χρηματικά κονδύλια του ΝΑΤΟ, τα οποία προορίζονται 
για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και ειδικοτήτων, κα−

θώς και πέντε (5) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού 
κατηγορίας ΥΕ, οι οποίες αφορούν σε προσωπικό απο−
κλειστικής απασχόλησης στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 
που επίσης μισθοδοτείται από συγκεκριμένα χρηματικά 
κονδύλια του ΝΑΤΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023882509130004*

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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