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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1).

  Με την υπ’ αριθ. 211/132/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους με σχέση 
δημοσίου δικαίου Ειδικούς Φρουρούς της Βουλής των 
Ελλήνων κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α΄/1997) 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 2 παρ. 1 περ. στ΄ της με αριθ. 7876/6041/25−11−2002
απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 1502/Β΄/
29−11−2002), όπως ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 5877/3489/
9−6−2003 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 127/
Γ΄/10−06−2003), κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό 
του Παναγιώτη Μαγκάβαλη του Χαραλάμπους σε κενή 
οργανική θέση Ειδικού Φρουρού, επειδή σύμφωνα με 
το 14008/10−12−2014 (αριθ. Ε.Π. Βουλής 1129/16−12−2014) 
έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Κορινθίας, διαπιστώθηκε ότι ο τίτλος σπουδών που 
προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος είναι 
πλαστός και δή ανύπαρκτος, προκαλώντας δολίως και 
υποβοηθώντας τον παράνομο διορισμό του, καθόσον 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, το εν λόγω 
απολυτήριο Λυκείου αποτελούσε απαραίτητο τυπικό 
προσόν διορισμού στην ανωτέρω οργανική θέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5210062196/12−1−2016)  .

    Με την υπ’ αριθ. 212/133/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους με σχέση 
δημοσίου δικαίου Ειδικούς Φρουρούς της Βουλής των 

Ελλήνων κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 του Κα−
νονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 
1 περ. στ΄ της με αριθ. 7876/6041/25−11−2002 απόφασης 
του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 1502/Β΄/29−11−2002), όπως 
ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 5877/3489/9−6−2003 (ΦΕΚ 127/Γ΄/
10−6−2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό του 
Εμμανουήλ Πιτσικάλη του Παναγιώτη σε κενή οργανι−
κή θέση Ειδικού Φρουρού, επειδή σύμφωνα με το με 
αριθ. πρωτ. 21685/Α΄/2014//12−3−2015 (αρ. Ε.Π. Βουλής 580/
18−3−2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Γ΄ Αθήνας διαπιστώθηκε ότι ο τίτλος σπου−
δών που προσκόμισε εν γνώσει του και για ίδιον όφελος 
δεν είναι γνήσιος, προκαλώντας δολίως και υποβοηθώ−
ντας τον παράνομο διορισμό του, καθόσον σύμφωνα με 
τις ισχύουσες τότε διατάξεις, το εν λόγω Πτυχίο Λυκεί−
ου αποτελούσε απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού 
στην ανωτέρω οργανική θέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7074119187/12−1−2016).

    Με την υπ’ αριθ. 210/131/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους με σχέ−
ση δημοσίου δικαίου Ειδικούς Φρουρούς της Βουλής 
των Ελλήνων κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 
του Κανονισμού της Βουλής. (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 2 παρ. 1 περ. στ΄ της με αριθ. 7876/6041/25−11−2002
απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 1502/Β΄/
29−11−2002), όπως ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 5877/3489/
9−6−2003 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελ−
λήνων (ΦΕΚ 127/Γ΄/10−6−2003), κατά το μέρος που αφο−
ρά στο διορισμό του Θωμά Γεωργίου του Δημητρίου 
σε κενή οργανική θέση Ειδικού Φρουρού, επειδή σύμ−
φωνα με το με αριθ. πρωτ. 22968/30−12−2014 (αρ. Ε.Π. 
Βουλής 1/7−1−2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας διαπιστώθηκε ότι ο 
τίτλος σπουδών που προσκόμισε εν γνώσει του και για 
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ίδιον όφελος δεν είναι γνήσιος, προκαλώντας δολίως 
και υποβοηθώντας τον παράνομο διορισμό του, καθό−
σον σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, το εν 
λόγω απολυτήριο Λυκείου αποτελούσε απαραίτητο τυ−
πικό προσόν διορισμού στην ανωτέρω οργανική θέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1446509310/12−1−2016).

      Με την υπ’ αριθ. 213/134/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους με σχέση 
δημοσίου δικαίου Ειδικούς Φρουρούς της Βουλής των 
Ελλήνων κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ – ΦΕΚ 51/Α΄/1997), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 2 παρ. 1 περ. στ΄ της με αριθ. 7876/6041/25−11−2002
απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 1502/Β΄/
29−11−2002), όπως ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 5877/3489/
9−6−2003 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 127/
Γ΄/10−06−2003), κατά το μέρος που αφορά στο διορι−
σμό του Βασίλειου Βαλσαμίδη του Αναστάσιου σε κενή 
οργανική θέση Ειδικού Φρουρού, επειδή σύμφωνα με 
το υπ’ αριθ. 34817Π.Ε./20−01−2015 (αριθ. ΕΠ Βουλής 485/
27−2−2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε 
ότι ο τίτλος σπουδών που προσκόμισε εν γνώσει του 
και για ίδιον όφελος είναι πλαστός και δη ανύπαρκτος, 
προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας τον παράνο−
μο διορισμό του, καθόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τότε διατάξεις, το εν λόγω Πτυχίο Λυκείου αποτελού−
σε απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού στην ανωτέ−
ρω οργανική θέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4973657783/12−1−2016).

    Με την υπ’ αριθ. 214/135/11−1−2016 απόφαση του Προέ−
δρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλούνται από την 
έκδοσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους μετακλη−
τούς υπαλλήλους της Βουλής κατά παραπομπή των άρ−
θρων 36 παρ. 1 περ. γ΄ και 81 παρ. 1 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, α) η με 
αριθ. πρωτ. 2180/1790/6−5−1996 (ΦΕΚ 94/Γ΄/8−5−1996) από−
φαση του Προέδρου της Βουλής, κατά το μέρος που 
αφορά στον διορισμό της Αναστασίας Κουκουλιώτη του 
Φωτίου σε κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου 
δακτυλογράφου, β) η με αριθ. πρωτ. 4837/4039/8−10−1996 
(ΦΕΚ 195/Γ΄/14−10−1996) απόφαση του Προέδρου της Βου−
λής κατά το μέρος που αφορά στον διορισμό της Ανα−
στασίας Κουκουλιώτη του Φωτίου σε κενή οργανική 
θέση μετακλητού υπαλλήλου δακτυλογράφου, επειδή 
με το με αριθ. πρωτ. 22968/30−12−2014 (αρ. Ε.Π. Βουλής 
1/7−1−2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας δεν επιβεβαιώθηκε η γνησιότη−
τα του απολυτηρίου Λυκείου της εν λόγω υπαλλήλου, 
που αν και έχει εκδοθεί από το σχολείο (13ο ΓΕΛ Αθη−
νών), δεν ανήκει στην ίδια και το οποίο προσκόμισε εν 
γνώσει της και για ίδιον όφελος, προκαλώντας δολίως 
και υποβοηθώντας τον παράνομο διορισμό της, καθό−
σον το εν λόγω απολυτήριο Λυκείου αποτέλεσε απα−
ραίτητο τυπικό προσόν για την ένταξή της στην ΜΕ2 

και εν συνεχεία ΔΕ μισθολογική κατηγορία με το διο−
ρισμό της στις ανωτέρω οργανικές θέσεις.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4969157593/12−1−2016).

    Με την υπ’ αριθ. 218/138/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους μονίμους 
υπαλλήλους της Βουλής κατά παραπομπή του άρθρου 
81 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/
Α΄/1997), όπως ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 5415/4210/
13−12−1999 απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 253/
Γ΄/16−12−1999), κατά το μέρος που αφορά στον διορι−
σμό της Αναστασίας Κουκουλιώτη του Φωτίου σε κενή 
οργανική θέση στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό−Λογιστικό 
στη Βουλή των Ελλήνων, επειδή με το με αριθ. πρωτ. 
22968/30−12−2014 (αρ. Ε.Π. Βουλής 1/7−1−2015) έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθή−
νας δεν επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα του απολυτηρίου 
Λυκείου της εν λόγω υπαλλήλου, που αν και έχει εκδο−
θεί από το σχολείο (13ο ΓΕΛ Αθηνών), δεν ανήκει στην 
ίδια, και το οποίο προσκόμισε εν γνώσει της και για 
ίδιον όφελος, προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας 
τον παράνομο διορισμό της, καθόσον το εν λόγω απο−
λυτήριο Λυκείου αποτέλεσε απαραίτητο τυπικό προσόν 
διορισμού στην ανωτέρω οργανική θέση.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4969157593/12−1−2016).

      Με την υπ’ αριθ. 225/139/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007) όπως 
ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους με σχέ−
ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους της 
Βουλής κατά παραπομπή του άρθρου 85 παρ. 10 του Κα−
νονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 1 του Π.δ. 410/1988, όπως ισχύει, η με αριθ. πρωτ. 
11235/7406/14−12−2011 απόφαση του Προέδρου της Βου−
λής, με την οποία προσλήφθηκε ο Γεώργιος Μπούνας 
του Νικολάου, ως Επιστημονικός Σύμβουλος στο Γρα−
φείο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημί−
τη, επειδή σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 294/8−1−2015
(αρ. Ε.Π. Βουλής 87/12−01−2015) έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, 
δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός στο αρχείο τους 
αίτησης αναγνώρισης καθώς και ατομικού φακέλου στο 
όνομα του εν λόγω υπαλλήλου και ως εκ τούτου η πράξη 
αναγνώρισης του τίτλου της αλλοδαπής από το (τέως) 
ΔΙΚΑΤΣΑ (νυν ΔΟΑΤΑΠ), την οποία προσκόμισε εν γνώ−
σει του και για ίδιον όφελος προκαλώντας δολίως και 
υποβοηθώντας την παράνομη πρόσληψή του και η οποία 
πράξη αποτέλεσε απαραίτητο τυπικό προσόν προσλή−
ψεως στην ανωτέρω οργανική θέση, είναι πλαστή.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6481301072/12−1−2016).

      Με την υπ’ αριθ. 216/136/11−1−2016 απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής των Ελλήνων, ανακαλείται από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 20 παρ. 2 
του Ν. 3528/2007, (ΦΕΚ 26/Α΄/9−2−2007), όπως ισχύει, οι 
οποίες εφαρμόζονται και για τους μονίμους υπαλλήλους 
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της Βουλής, κατά παραπομπή του άρθρου 81 παρ. 1 και 
σε συνδυασμό με το άρθρο 120Α (πρώην 114Α) παρ. 1 
έως 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄− ΦΕΚ 51/
Α΄/97), όπως ισχύει, η 3687/1906/28−3−2003 (ΦΕΚ 77/Γ΄/
31−3−2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την 
οποία η Νίκη Τσελέντη του Γερασίμου, τέως συνεργά−
της (γραμματέας) βουλευτή, διορίσθηκε σε συσταθείσα
με την ίδια απόφαση προσωποπαγή θέση στον κλάδο 
ΔΕ1 Διοικητικό−Λογιστικό της Βουλής με Δ΄ βαθμό ως 
δόκιμος υπάλληλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προ−
αναφερόμενου άρθρου του Κανονισμού της Βουλής, το 
οποίο προστέθηκε με το κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 14 
της από 6−12−2001 απόφασης της Ολομέλειας της Βου−
λής (συνεδρίαση MΘ΄− ΦΕΚ 284/Α΄/18−12−2001), διορισμός 
που ολοκληρώθηκε με την 4248/2320/21−4−2003 (ΦΕΚ 91/
τ.Ν.Π.Δ.Δ./24−4−2003) κοινή απόφαση του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί μετάτα−
ξης της προαναφερόμενης σε κενή οργανική θέση με 
Δ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού της 
(τότε) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς/
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά (νυν Περιφέρεια Αττι−
κής) και την εκεί ορκωμοσία της και ανάληψη υπηρεσίας,
επειδή δεν επαληθεύθηκε η γνησιότητα του τίτλου της, 
τον οποίο προσκόμισε εν γνώσει της και για ίδιον όφε−
λος, προκαλώντας δολίως και υποβοηθώντας τον πα−

ράνομο διορισμό της, καθόσον, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες τότε διατάξεις, το εν λόγω απολυτήριο Λυκείου 
αποτέλεσε τυπικό προσόν διορισμού στη συσταθείσα 
προσωποπαγή θέση στη Βουλή των Ελλήνων.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4529175995/12−01−2016).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ   

F

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(2)

   Με την υπ’ αριθ. 2212/20.10.2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α΄),
διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 47 Α΄), μετά γνώμης υπη−
ρεσιακού συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αριθ. 2/29.07.2015), 
μετατάσσεται, η Μαρία Βαρλά του Ιωάννη, μόνιμη υπάλ−
ληλος Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού − Οικονομι−
κού, με βαθμό Γ΄ και 2ο μισθολογικό κλιμάκιο, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στη Γενική Γραμμα−
τεία Συντονισμού σε προβλεπόμενη κενή θέση.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργ. Οικονομικών: 304/12−1−2016) .
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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