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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου
ημερών εκτός έδρας του Καραγιάννη Βασιλείου,
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου
Αιγαίου ....................................................................................................
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Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)
«Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων,
για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει .... 2
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και κατά τις Κυ−
ριακές – εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης προ−
σωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος” για το έτος 2016......... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/74010/ΔΕΠ
(1)
Καθορισμός της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας του Καραγιάννη Βασιλείου, Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ.Α΄/1999), όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40,
τ.Α΄/2010) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 27 παρ. 3 του Ν. 4024/2011.
3. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 τ.Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9−4−2015 (ΑΔΑ:
Ω46Υ465ΦΘ3−905) υπουργική απόφαση, με την οποία
διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Δι−
ευθυντές Εκπαίδευσης.
5. Το γεγονός ότι, ο Καραγιάννης Βασίλειος Περιφε−
ρειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με
έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, χρειάζεται, λόγω των
αρμοδιοτήτων του που προκύπτουν από τα υπηρεσιακά
του καθήκοντα, επιπλέον οκτώ (8) ημέρες για τις μετα−
κινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας.
6. Το υπ’ αριθ. Φ.10.8/5318/06−08−2015 έγγραφο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοι−
πο προς ανάληψη στον ΚΑΕ 0711 του Ειδικού φορέα 90−
33/185 για το οικ. έτος 2015, ποσό το οποίο υπερκαλύπτει
τις δαπάνες μετακίνησης του ανωτέρω Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης που θα προκύψουν από την
υπέρβαση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, ήτοι
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), περίπου.
7. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/32/185135/Ε3/17−1−2015 βεβαίωση
της υπηρεσίας για την έγκριση και πραγματοποίηση
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού
Δ/ντη Νοτίου Αιγαίου.
8. Την υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).
9. Την υπ’ αριθ. Φ.6.2/8964/30−11−2015 (ΑΔΑ: 65ΙΝ4653ΠΣ−
Ξ7Ι απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας του Καραγιάννη Βασιλείου, Περιφερει−
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα
την Ερμούπολη, μέχρι οκτώ (8) ημέρες για το έτος
2015, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
του ανωτέρω και συγκεκριμένα για την κάλυψη των
υπηρεσιακών του μετακινήσεων εντός της περιφέρει−
ας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (νησιά Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου) της οποίας προΐσταται, καθώς και προς
την Αθήνα (Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθ. ΠΟΛ. 1267
(2)
Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υπο−
βολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για δι−
ασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/
31.12.2013).
2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως
τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691
Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014),
ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ. 1201/
4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014
(ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ. 1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222
Β΄/17.2.2015), ΠΟΛ. 1053/27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/18.3.2015),
ΠΟΛ. 1092/ 17.4.2015 (ΦΕΚ 780 Β΄/4.5.2015), ΠΟΛ. 1206/
15.9.2015 (ΦΕΚ 2215 Β΄/15.10.2015) και ΠΟΛ. 1240/ 29.10.2015
(ΦΕΚ Β΄ 2358/03.11.2015) και ΠΟΛ. 1254/26.11.2015 (ΦΕΚ Β΄
2640/08.12.2015).
3. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄
2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ−
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των
πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την
εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας
που απαιτεί η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις λοι−
πές φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι
η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.
5. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τις αποφά−
σεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/
7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/ 16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄),
ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ. 1201/4.9.2014
(ΦΕΚ 2533 Β΄), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄), ΠΟΛ. 1017/
15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄), ΠΟΛ. 1053/27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄),
ΠΟΛ. 1092/17.4.2015 (ΦΕΚ 780 Β΄/4.5.2015), ΠΟΛ. 1206/
15.9.2015 (ΦΕΚ 2215 Β΄/15.10.2015) ΠΟΛ. 1240/29.10.2015
(ΦΕΚ Β΄ 2358/03.11.2015) και ΠΟΛ. 1254/26.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2640/
08.12.2015), ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υπο−
βληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό
έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι
και 29/01/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
F
Αριθ. 2885
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και κατά τις Κυ−
ριακές – εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης προσω−
πικού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος” για το έτος 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
2. Την περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά−
φου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016».
3. Την υπ’ αριθ. 2/85127/0022/22−11−2012 εγκύκλιο της
Δ22 του ΓΛΚ με θέμα τις μισθολογικές διατάξεις της
παρ. Γ, υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 1
του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2273/
1994 «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά−
δος και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν από
την παρ. 21 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί
μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης», με τις
οποίες ορίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό
Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λει−
τουργούν σε δωδεκάωρη βάση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Β.δ. 748/1966 «Περί
κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των διατάξεως της κείμενης νομοθε−
σίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και
ημερών αργίας».
6. Το άρθρο 8 του Π.δ. 118/1997 «Εσωτερικός κανονι−
σμός λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεά−
τρου Βορείου Ελλάδος».
7. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερι−
νή και Κυριακών − εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση
κρίνεται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με συνεχείς
δοκιμές και παραστάσεις από Τρίτη έως και Κυριακή,
πρωί και βράδυ και περιοδείες στο εσωτερικό και το
εξωτερικό.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους #150.000,00 €#,
η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πι−
στώσεις του προϋπολογισμού του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος έτους 2016 (Φορέας 21/110 ΚΑΕ 2527 –
Κωδικός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 60.00.02), απο−
φασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε για το έτος 2016 την υπερωριακή, νυκτε−
ρινή και κατά τις Κυριακές – εξαιρέσιμες ημέρες απασχό−
ληση, για ογδόντα (80) εργαζομένους αορίστου χρόνου με
βάση το Π.δ. 164/2004, για εξήντα πέντε (65) εργαζόμενους
ορισμένου χρόνου και για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποσπα−
σμένους στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκεκριμένα:
1. Για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα−
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες
είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και
γ) την εργασία Κυριακών − Εξαιρέσιμων ημερών με
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα

33143

εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση
αυτής ανά υπάλληλο.
2. Για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα−
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες
είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και
γ) την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα
εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση
αυτής ανά υπάλληλο.
Β) Η υπερωριακή και νυκτερινή εργασία θα παρέχο−
νται, αντίστοιχα, από τη λήξη του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας και μέχρι την 22α νυκτερινή και από την
22α νυκτερινή μέχρι την 6η πρωινή.
Γ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
μέχρι και 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
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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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02028022212150004*

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

