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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ (1)
Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντά−

ξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξε−
ων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα−
κής, εν ενεργεία και συνταξιούχους»

   ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 86 του 

ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/ Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως 

ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98/ Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 
120/Α), των παρ. 13 και 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ 180/Α), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄) 
και της υποπαραγράφου Β3 της Παραγράφου Β του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α).

5. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και 
συνταξιούχους, ύψους 439.000.000 € περίπου, η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ 
μισθοδοσίας και συντάξεων του τακτικού προϋπολογι−
σμού των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 
(ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 
30−11−2014, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 27−11−2014, 
μαζί με τις αναπροσαρμοσμένες με τις εν λόγω διατά−
ξεις αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2014.

2. Οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 
(ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 1−7−2014 έως 
31−12−2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 
22−12−2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν 
λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015. Οι 
κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων 
θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Ιανουαρί−
ου 2015, η οποία θα καταβληθεί στις 22−12−2014. Τυχόν 
διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδο−
τικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 
1−7−2014 έως 31−12−2014 θα εκκαθαριστούν εντός του 
α΄εξαμήνου 2015.

Άρθρο 2

Οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων που απορρέ−
ουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του 
ν. 4307/2014(ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό διάστημα από 
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1−8−2012 έως 30−6−2014, για τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους, θα κα−
ταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

Α. 1. Για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνά−
μεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής των οποίων:

α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές 
αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακο−
σίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν 
σε μία δόση, την 27−1−2015.

β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές 
αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 
τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση 
θα καταβληθεί την 27−1−2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα 
καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου 
μηνός μέχρι και την 27−12−2017, οπότε θα καταβληθεί η 
τελευταία δόση. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθο−
δοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές 
των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυ−
νας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου, ή τους νομίμους αναπληρωτές τους, 
οι οποίες αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα μέρος του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1−8−2012 έως 30−6−
2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, 
η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω 
διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα 
της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27−1−2015, από 
την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρό−
νο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού 
διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση 
επιλογής τους). Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, 
που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού δια−
στήματος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης 
Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, ως κατωτέρω.

Β. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελλη−
νικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι 
συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της 
αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α΄) 
και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα 
από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα 
ανωτέρω πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών 
στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών 
έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα 
έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η 
δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 
2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη 
σύνταξη εκάστου μηνός.

Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερ−
βαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 
€), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη 
μηνός Φεβρουαρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F
    Αριθμ. οικ.2/88380/ΔΕΠ (2)
Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους 

Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου 
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 181 του 

ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 
όμοιες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 
(ΦΕΚ 246/Α΄). 

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α΄), όπως 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/ Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 
120/Α), των παρ. 13 και 14 του άρθρου 2 του ν.4002/2011 
(ΦΕΚ 180/Α), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄)
και της υποπαραγράφου Β3 της Παραγράφου Β του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α).

5. Την υπ΄αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/ Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λει−
τουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 
ύψους 67.100.000,00 € περίπου, η οποία θα αντιμετωπι−
σθεί από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ μισθοδοσίας 
και συντάξεων του τακτικού προϋπολογισμού των ετών 
2015, 2016 και 2017, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατά−
ξεις των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 6 και 7 του 
άρθρου 86 του ν. 4307 (ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό 
διάστημα από 1−8−2012 έως 30−6−2014, για τους δικαστι−
κούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προ−
σωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όλων 
των βαθμίδων θα καταβληθούν σταδιακά σε μηνιαίες 
δόσεις, ως εξής:
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1. Για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και 
τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των οποίων:

α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές 
αποδοχών δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων 
πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σε μία 
δόση την 27−1−2015.

β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές 
αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα 
ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 
τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 

Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27−1−2015, ενώ οι επόμε−
νες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) 
ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27−12−2017, οπότε 
θα καταβληθεί η τελευταία δόση. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθο−
δοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές 
των δικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ. 
ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίες αποστέλ−
λονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

3. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ήταν εν ενερ−
γεία δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του Ν.Σ.Κ. κατά 
ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από
1−8−2012 έως 30−6−2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστη−
σαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών 
των εν λόγω διαφορών αποδοχών, που αφορούν το χρο−
νικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την
27−1−2015 από την Υπηρεσία που υπηρέτησαν κατά 
το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του 
χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε 
περίπτωση επιλογής τους). 

Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν 
το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος, 
στους εν λόγω δικαιούχους θα γίνει από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντά−
ξεων Δημόσιου Τομέα ως κατωτέρω.

Άρθρο 2

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου δικαστικούς 
λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ.: 

1. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών 
συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μη−
νός Δεκεμβρίου 2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε 
μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλ−
θαν κατά το διάστημα από 1−7−2014 έως 30−11−2014 θα 
εκκαθαριστούν εντός του α΄ εξαμήνου του 2015.

2. Οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύ−
νταξης, με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως 
και στ΄ της παρ.1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
134/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ.6 
και 7 του άρθρου 86 του ν. 4307(ΦΕΚ 246/Α΄), και αυτής 
που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης 
Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014, στους συντα−
ξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ., 
καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει 
μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εκ των προαναφερομένων 
προσώπων έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά 
σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 

Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη 
μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα 
καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός.

Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαί−
νουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), 
αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός 
Φεβρουαρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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