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Καθορισμός: α) νέου εβδομαδιαίου ορίου και β) πρό−
σθετου εφάπαξ ποσού για την έγκριση συναλλα−
γών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέσω των Ειδι−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ 1776 (1)
  Εκχώρηση στον Προϊστάμενο του Γραφείου Διοίκησης 

και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυ−
πουργού του δικαιώματος υπογραφής με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα Πρωθυπουργού.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 

31−12−2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργεί−
ων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 
98) όπως ισχύει.

β) Του Π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου 
Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού» 
(ΦΕΚ Α΄ 5), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) 
και του άρθρου 2 του Π.δ. 29/2014 (ΦΕΚ Α΄ 53),

γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ64/29−12−2011 
«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενι−
κής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β΄ 3011), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Πρωθυπουργού 
Υ 179/12−09−2012 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ64/29−
12−2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση 
και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β΄ 2483) και ισχύει,

δ) του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98) και ιδίως του άρθρου 90.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ 13/03−02−2015 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 41) «Απόσπαση του Θεοδωράκη Γρηγόριου 
του Νικολάου στη θέση του Προϊσταμένου του Γραφεί−
ου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού.

3. Την απόφαση της Πρωθυπουργού Υ 5/28−08−2015 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 620) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Πρω−
θυπουργού στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε στον Προϊστάμενο του Γραφείου Διοίκη−
σης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυ−
πουργού, Θεοδωράκη Γρηγόριο, το δικαίωμα υπογρα−
φής με εντολή Γενικής Γραμματέως Πρωθυπουργού 
όλων των εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων που 
αφορούν στα κάτωθι:

α) τις αναλήψεις χρηματικών ποσών, έως του ποσού 
των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00), από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματεί−
ας Πρωθυπουργού, των πολιτικών γραφείων του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών Επικρατείας 
και των υφυπουργών στον Πρωθυπουργό καθώς και τα 
έγγραφα όλων των μεταβολών των προϋπολογισμών 
όλων των ανωτέρω,

β) τη διαβίβαση δικαιολογητικών και καταστάσεων 
πληρωμών για την έκδοση από την αρμόδια Υπηρε−
σία Δημοσιονομικού Ελέγχου χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής των κάθε είδους δαπανών προμηθειών πά−
γιων και αναλώσιμων υλικών, εκτέλεσης εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμ−
ματείας Πρωθυπουργού και των πολιτικών γραφείων 
που αναφέρονται στην ανωτέρω περ. α της παρούσης,

γ) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αγοράς μηχανημά−
των εν γένει και συντήρησης αυτών, αγοράς επίπλων, 
βιβλίων και αναλώσιμων ειδών μέχρι του ποσού των 
δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), στο οποίο δεν συμπε−
ριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας,

δ) τις μηνιαίες εγκρίσεις για τις δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και 
των πολιτικών γραφείων που αναφέρονται στην ανω−
τέρω περ. α της παρούσης,
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ε) την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Πρωθυ−
πουργού, των προϊσταμένων των γραφείων, των ειδικών 
συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, των αποσπασμένων 
και μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού καθώς και των ανδρών ασφαλείας της 
Πρωθυπουργού,

στ) τις δαπάνες για οδοιπορικά και έξοδα κίνησης, έως 
του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00), στο 
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας, των αναφερόμενων στην ανωτέρω περίπτωση ε 
της παρούσης καθώς και του Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, των Υπουργών Επικρατείας, των Υφυπουργών 
στον Πρωθυπουργό, του προσωπικού των πολιτικών 
γραφείων καθώς και των ανδρών ασφαλείας αυτών,

ζ) τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων και 
μη νομίμων δαπανών που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε 
τίτλο πληρωμής και την διαβίβαση των σχετικών εγ−
γράφων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.),

η) τις εντολές μίσθωσης προς τον OTE των τηλεπι−
κοινωνιακών κυκλωμάτων σχετικών με τις μετακινήσεις 
της Πρωθυπουργού και τις αποφάσεις για την έγκριση 
των αντίστοιχων δαπανών,

θ) δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
αποφάσεων διορισμών, αποσπάσεων και ανακλήσεων 
αυτών, του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρω−
θυπουργού και των πολιτικών γραφείων που αναφέρο−
νται στην ανωτέρω περ. α της παρούσης, καθώς και τις 
σχετικές ανακοινώσεις στους ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΠΠΕ

F
    Αριθ. 767 (2)
Καθορισμός: α) νέου εβδομαδιαίου ορίου και β) πρό−

σθετου εφάπαξ ποσού για την έγκριση συναλλα−
γών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέσω των Ειδικών 
Υποεπιτροπών .

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται μεταξύ άλ−
λων και οι αναπληρωτές του Προέδρου της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε συνδυασμό με 
το άρθρο πρώτο (παρ. 12) της από 18.07.2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84),

2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επι−
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση 
σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/03.08.2015, 
2/51692/0004/11.08.2015 και 2/53276/0004/24.08.2015 απο−
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών,

3. την υπ’ αριθμ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτρο−
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύ−
σταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για 

την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα»
 (Β΄ 1563), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με τις υπ’ αριθ. 757/30.07.2015 (Β΄ 1625), 759/05.08.2015 
(Β΄ 1667), 761/14.08.2015 (Β΄ 1705), 762/19.08.2015 (Β΄ 1790), 
763/27.08.2015 και 764/27.8.2015 (Β΄ 1848) αποφάσεις της 
Ε.Ε.Τ.Σ.,

4. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

5. την αναγκαιότητα καθορισμού νέου εβδομαδιαίου 
εγκριτικού ορίου ποσού και πρόσθετου εφάπαξ ορίου πο−
σού στις Ειδικές Υποεπιτροπές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Π.Ι.) για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών, για την 
επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό πρόσθετου εφάπαξ εγκριθέντος 
ποσού #147.043.020,22 EUR#, #629.626,50 USD#, 
#12.340.520,00 JPY# και #105.031,42 GBP#, για την έγκρι−
ση των συναλλαγών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
των Ειδικών Υποεπιτροπών, οι οποίες συστάθηκαν στα 
Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) με την υπό στοιχείο (3) από−
φαση της Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
(Ε.Ε.Τ.Σ.), και αφορούν σε αιτήματα τα οποία υποβλήθη−
καν στα Π.Ι. μέχρι και την 4.9.2015 και για τα οποία δεν 
έχει εκδοθεί απόφαση από την Ε.Ε.Τ.Σ. έως την 7.9.2015. 

2. Το ανωτέρω πρόσθετο εφάπαξ εγκριθέν ποσό κα−
τανέμεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν 
από τα Π.Ι., ως ακολούθως:

Πιστωτικό Ίδρυμα Πρόσθετο εφάπαξ εγκριθέν 
ποσό για αιτήματα έως και 

04.09.2015 (EUR)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 37.025.826,06

Τράπεζα Πειραιώς 17.649.773,70

Τράπεζα Alpha Bank 18.363.857,13

Τράπεζα Eurobank Εργασίας 
Α.Ε.

72.000.000,00

Citibank International Limited 1.386.920,46

HSBC 616.642,87

Σύνολο 147.043.020,22

Πιστωτικό Ίδρυμα Πρόσθετο εφάπαξ εγκριθέν 
ποσό για αιτήματα έως και 

04.09.2015 (USD)

HSBC 504.237,03

Citibank International Limited 125.389,47

Σύνολο 629.626,50

Πιστωτικό Ίδρυμα Πρόσθετο εφάπαξ εγκριθέν 
ποσό για αιτήματα έως και 

04.09.2015 (JPY)

HSBC 12.340.520,00

Πιστωτικό Ίδρυμα Πρόσθετο εφάπαξ εγκριθέν 
ποσό για αιτήματα έως και 

04.09.2015 (GBP)

Citibank International Limited 105.031,42
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3. Την έγκριση χρήσης από τα Π.Ι. του παλαιού αδιάθε−
του εφάπαξ εγκεκριμένου ποσού βάσει των ΦΕΚ B΄ 1597/
30.7.2015, 1667/10.8.15, 1790/19.08.2015 και το πρακτικό Επι−
τροπής 27.08.2015, για την εκτέλεση εγκεκριμένων αιτημά−
των τα οποία υποβλήθηκαν στα Π.Ι. μέχρι και την 4.9.2015.

4. Την τροποποίηση του ισχύοντος εβδομαδιαίου εγκρι−
τικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών των Π.Ι., που ισχύει 
για το χρονικό διάστημα μέχρι και 09.10.2015. Η τροπο−
ποίηση του ισχύοντος εβδομαδιαίου εγκριτικού ορίου 
ορίζεται ως η διπλάσια του ήδη εγκεκριμένου ορίου, σύμ−
φωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία στην Ε.Ε.Τ.Σ. και τις 
εκτιμήσεις των Π.Ι. για την αυξημένη παραδοσιακά ζήτηση 
εισαγωγών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπι−
τροπών των Π.Ι. ορίζεται ως ακολούθως:

Κωδικός 
Αριθμός Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

Εβδομαδιαίο όριο 
ποσού Χρονικού 

διαστήματος 
07.09.15 – 09.10.15

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

70.000.000,00

014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 70.000.000,00

016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.300.000,00

017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 70.000.000,00

026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
ERGASIAS Α.Ε.

70.000.000,00

034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

840.000,00

056 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε. 840.000,00

069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

1.400.000,00

075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

840.000,00

087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

2.800.000,00

088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

092 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ − ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

064 THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND PLC

1.680.000,00

071 HSBC BANK PLC 3.220.000,00

072 UNICREDIT BANK A.G. 1.680.000,00

084 CITIBANK INTERNATIONAL 
LIMITED

1.680.000,00

081 BANK OF AMERICA N.A. 280.000,00

107 KEDR OPEN JOINT−STOCK 
COMPANY COMMERCIAL 
BANK

280.000,00

109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 280.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΟΡΙΟ 

308.000.000

5. Την υποχρέωση, κάθε Πέμπτη και μέχρι τις 5 μμ, 
αρχής γενομένης της 10.09.2015, να αποστέλλεται από 
τα Π.Ι. στην Ε.Ε.Τ.Σ. αναφορά στην οποία θα αναγράφε−
ται α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης 
εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας Πέμπτης, 
β) το εκτιμηθέν ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή 
της ίδιας εβδομάδας και γ) το τυχόν επιπλέον εφάπαξ 
εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να ικανοποι−
ήσουν τις εγκρίσεις αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας. 

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 664/21.07.2015 από−
φαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: 
«Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής 
για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήμα−
τα» (Β΄ 1563/24.07.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ  
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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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