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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30150/901/φ111α
(1)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών δι−
ακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος σε
αναλογική τεχνολογία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007,
«Συγκέντρωση και αδειοδότηοη Επιχειρήσεων Μέσων
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (Α΄ 161), όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 44),
και ισχύει,
2. του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους OTA» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
3. ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί−
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄
112), όπως ισχύει,
4. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
5. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄112 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄
122), όπως ισχύει,

6. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγο−
μένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών
θεμάτων» (Α ' 178),
7. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154),
8. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το
άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) −΄Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(Α΄ 152),
9. του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 144),
10. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
11. της υπ’ αριθ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»
(Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
12. της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
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Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116), όπως ισχύει,
13. της υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05−06−2013 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική
παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με
αναλογικό τρόπο» (Β΄ 1500),
14. της υπ’ αριθμ. 20490/525/02−05−2012 κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β΄ 1444) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45258/1288/22−10−2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β΄ 2845),
15. της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψη−
φιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος» (Β΄ 2704),
16. της υπ’ αριθμ. Αριθ. 15715/2013 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσμα−
τος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.)» (Β΄ 1956),
17. της υπ’ αριθμ. 41167/1375/2013 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2064) «Καθο−
ρισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού
προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την ΚΥΑ 46157/1815/2013 (Β΄ 2421) «Τροπο−
ποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής
εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική
τεχνολογία» και με την ΚΥΑ 23953/724/2014 (Β΄ 1045)
«Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών δι−
ακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με ανα−
λογική τεχνολογία» ,
18. Τα έγγραφα 117/8−5−2014 και Φ.251/72430/Β6/9−5−
2014 του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα οποία
ζητά αναπροσαρμογή ημερομηνιών παύσης αναλογικής
εκπομπής σε σχέση με διαδικαστικά και τεχνικά θέματα
διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων.
II. Την ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την
ανάπτυξη, εγκατάσταση και αδειοδότηση κατασκευών
κεραιών.
III. Την ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος
μετά την διενέργεια του διαγωνισμού της ΕΕΤΤ για
την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνι−
κής και περιφερειακής εμβέλειας) και την επακόλουθη
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις
7/2/2014, σε συνδυασμό με την διενέργεια πανελλαδικών
εξετάσεων έτους 2014.
IV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι δύο πρώτες ημερομηνίες Παύσης Αναλογικής
Εκπομπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 της ΚΎΑ 41167/1375/2013 «Καθορισμός ημερο−
μηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος

με αναλογική τεχνολογία» όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ 46157/1815/2013 και την ΚΥΑ 23953/724/φ110Α΄/2014
τροποποιούνται ως εξής:
α. Αντί της ημερομηνίας 30/5/2014 ορίζεται ως νέα
η 27/6/2014.
β. Αντί της ημερομηνίας 4/7/2014 ορίζεται ως νέα η
11/7/2014.
2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση παραμένει
ως έχει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 3525.3/07/2014
(2)
Οργάνωση και Λειτουργία της Διάσκεψης επί εργασι−
ακών ζητημάτων του τομέα Ναυτιλίας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και
ιδιαιτέρως του άρθρου 25 αυτού,
β) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 45),
γ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 149),
δ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
τον καθορισμό της λειτουργίας του συλλογικού ορ−
γάνου διαβούλευσης και διατύπωσης απόψεων με ονο−
μασία «Διάσκεψη επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα
Ναυτιλίας» (εφεξής «Διάσκεψη») που συστάθηκε με το
άρθρο 25 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), ως ακολούθως:
1. Η Διάσκεψη συνέρχεται με πρόσκληση του Προέ−
δρου αυτής.
2. Ως Πρόεδρος της Διάσκεψης ορίζεται ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
ως μέλη ο αρμόδιος Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώμα−
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Προϊστάμενος Κλάδου
στον οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας,
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, ένας
εκπρόσωπος από:
− το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
− την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία,
− την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
− το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,
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− την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστά−
σεων,
− την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φο−
ρέων Ναυτιλίας,
− την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού,
− την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών
Φορτηγών Πλοίων,
− την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Του−
ρισμού,
− την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών
Ημερόπλοιων Σκαφών,
− την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατώτερων
Πληρωμάτων Επαγγελματικών – Ιδιωτικών Θαλαμηγών
Σκαφών,
− την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών – Ναυαγοσω−
στικών Πλοίων,
− την Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών
Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων “Άγιος Νικό−
λαος”,
− την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και
Ναυαγοσωστικών,
− το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, και
− το Πανελλήνιο Σωματείο Ρυμουλκών Βιομηχανίας.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι, με τους αναπληρωτές τους,
υποδεικνύονται εγγράφως προς τη Διεύθυνση Ναυτικής
Εργασίας η οποία ορίζεται ως αρμόδια προς τήρηση
του σχετικού Μητρώου.
Χρέη Γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται
σε στέλεχος της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας με
Ημερήσια Διαταγή του Διευθυντή αυτής.
3. Η Διάσκεψη συνέρχεται μετά από πρόσκληση του
Προέδρου αυτής που καθορίζει και την Ημερήσια Δι−
άταξη της συνόδου, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται
από αυτόν. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη που
καλούνται να συμμετέχουν ανάλογα με τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες πριν
τη συνεδρίαση, εκτός περιπτώσεων που απαιτείται άμε−
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ση σύγκληση οπότε αποστέλλεται τουλάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση. Η Διάσκεψη βρίσκε−
ται σε απαρτία όταν στη σύνθεσή της μετέχουν περισ−
σότερα από τα μισά των μελών που έχουν προσκληθεί.
4. Αναλόγως των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
στις εργασίες της Διάσκεψης δύναται να προσκαλούνται
εκπρόσωποι και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου ή εκπρόσωποι άλλων Δημόσιων
Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων.
5. Για τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης τηρούνται
πρακτικά στα οποία καταγράφονται τα ονόματα και
οι ιδιότητες των μελών και λοιπών εκπροσώπων Υπη−
ρεσιών και Φορέων που προσκλήθηκαν και των μελών
και εκπροσώπων Υπηρεσιών και Φορέων που μετείχαν,
ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης, οι απόψεις που διατυπώθηκαν
καθώς και τα συμπεράσματα, οι κατευθύνσεις και οι
εισηγήσεις που υιοθετήθηκαν. Τα πρακτικά υπογρά−
φονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Διάσκεψης που
παρέστησαν και τον Γραμματέα.
6. Μετά την υπογραφή του, ακριβές αντίγραφο του
πρακτικού κάθε συνόδου της Διάσκεψης διαβιβάζεται
από τον Πρόεδρο στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου και κοινοποιείται στις Οργανώσεις εκπρόσωποι των
οποίων παρέστησαν στη σύνοδο ως μέλη της Διάσκεψης.
7. Από τον Γραμματέα της Διάσκεψης τηρείται βιβλίο
πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά−
φων καθώς και βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων, τα
οποία αριθμούνται και μονογράφονται από τον Γραμ−
ματέα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο στο τελευταίο
φύλλο τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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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
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