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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 259
22 Νοεμβρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 227

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Πε−
ριεχομένου «Κοινωνικές Παροχές και Οικονομικές Ενι−
σχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205
Α΄/29.8.2007).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22.4.2005).
γ) Του Προεδρικού Διατάγματος 205/2007 (ΦΕΚ
231Α΄/19.9.2007).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προ−
εδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν
μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί και ο σχετικός
Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) θα περιληφθεί στον
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2008.
3. Την υπ’ αριθμ. 248/2007 γνωμοδότηση της Ολομε−
λείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρό−
ταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σει−
σμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή
άλλα ακραία φαινόμενα, ιδίως μέσω:
α) της χρηματοδότησης προγραμμάτων για τους
ανωτέρω σκοπούς. Τα προγράμματα υποβάλλονται
από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών το οποίο τα προωθεί με εισήγησή του στο Ταμείο.
Τα προγράμματα που θα υποβάλλονται θα πρέπει να
εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις
Αναπτυξιακών Σχεδίων πληγεισών περιοχών,
β) της υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τη θέσπιση νομοθετικών και
γενικότερα κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα διαχείρι−
σης πόρων και κονδυλίων, καθορισμού των χορηγούμε−
νων κοινωνικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων,
γ) της υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τη θέσπιση νομοθετικών και
γενικότερα κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα διαδι−
κασιών ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών
από πλευράς δικαιούχων για την καταβολή οικονομικών
ενισχύσεων,
δ) της συνεργασίας του Ταμείου με τους λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νο−
μαρχίες, Δήμοι, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) στην
εκτέλεση προγραμμάτων.

Άρθρο 1
Έδρα − Σφραγίδα

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης

Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώ−
πισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Το συσταθέν με το άρθρο 2 παρ. 1 της από 29.8.2007
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ειδικό Ταμείο Αντι−
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) έχει ως έδρα
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Το Ε.Τ.Α.Ε.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία απο−
τελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους
ως εξής: εσωτερικός κύκλος: έμβλημα της Ελληνικής
Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: «Ειδικό Ταμείο Αντι−
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ.»,
εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 2
Σκοπός του Ε.Τ.Α.Ε.Α.
Σκοπός του Ε.Τ.Α.Ε.Α., είναι η χρηματοδότηση προ−
γραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης και

Τα όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι τα εξής:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Ο Πρόεδρος
Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Ε.Τ.Α.Ε.Α. διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.).
2. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου
β) την είσπραξη των πόρων και τη χρηματοδότηση
των δαπανών που ανάγονται στο σκοπό του Ταμείου
γ) την κατάρτιση του ετήσιου λειτουργικού προϋπο−
λογισμού
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δ) τη σύνταξη του ισολογισμού, του απολογισμού και
της έκθεσης αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των
στόχων του Ταμείου
ε) την εκπροσώπηση του Ταμείου στο εσωτερικό ή
εξωτερικό και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με
την εκπλήρωση της αποστολής του
3. α) Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. διορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχει τριετή
θητεία. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Ε.Τ.Α.Ε.Α. πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωμένα
και αναγνωρισμένα στην οικονομική, επιστημονική και
κοινωνική ζωή της χώρας ή της δημόσιας διοίκησης.
β) Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται μία φορά
για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και παρατείνεται μέ−
χρι το διορισμό νέας διοίκησης, ο οποίος πρέπει να
γίνεται εντός τριμήνου από τη λήξη της θητείας της
προηγούμενης.
γ) Η θητεία των μελών λήγει προώρως, μόνο εάν κατά
τη διάρκειά της τα μέλη αδυνατούν να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση
κενώσεως θέσης μέλους του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διορίζεται νέο μέλος για
τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ., με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρό−
εδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδι−
ότητές του ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται
από τον Πρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος αποτελεί μέλος του
Δ.Σ. και ο ορισμός του εγκρίνεται από όλα τα μέλη
του Δ.Σ.
ε) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυ−
ρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Με−
ταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσ−
σεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κατά
περίπτωση.

αναθέτει σε υπαλλήλους του Ταμείου εργασίες απα−
ραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.
β) Συνυπογράφει με τον Αντιπρόεδρο ή, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, με άλλο μέλος
του Δ.Σ. τις συνομολογούμενες μετά τρίτων συμβάσεις,
συμφωνητικά, συμβόλαια ή οποιεσδήποτε άλλες πρά−
ξεις, με τις οποίες αναλαμβάνονται, κατόπιν αποφάσεων
του Δ.Σ., υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος του Ταμείου.
2. Ο Πρόεδρος υποδεικνύει ως Γραμματέα ένα από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως
από όλα τα υπόλοιπα μέλη αυτού. Ο Γραμματέας
είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 5
Πρόεδρος και Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο οικονομικός έλεγχος του Ταμείου ασκείται από
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και περιλαμ−
βάνει την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολο−
γισμού κάθε οικονομικής χρήσης.
2. Επιπλέον, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων
και του ισολογισμού του Ταμείου ανατίθεται από το
Δ.Σ. σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική
εταιρία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι δαπάνες των
ελέγχων αυτών βαρύνουν το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών.
3. Το οικονομικό έτος αρχίζει, με εξαίρεση την πρώτη
χρήση, την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρί−
ου κάθε έτους. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου
συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονο−
μικού έτους, εντός δε τριών μηνών από την έναρξή του
συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονο−
μικού έτους και έκθεση αξιολόγησης της προόδου υλο−
ποίησης των στόχων του Ταμείου. Ο προϋπολογισμός
και ο απολογισμός συντάσσεται από τον πρόεδρο του
Ε.Τ.Α.Ε.Α., εγκρίνεται από το Δ.Σ. και στη συνέχεια υπο−
βάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών.

1. Αρμοδιότητες του Προέδρου:
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ε.Τ.Α.Ε.Α.
ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, εποπτεύει την ορθή
εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., την ορθή εκτέλε−
ση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του
Ταμείου στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του
και την τήρηση του παρόντος κανονισμού οργάνωσης
και λειτουργίας του Ταμείου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις
το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύο τουλάχιστον
μέλη του Δ.Σ. δύνανται επίσης να προτείνουν θέματα
προς συζήτηση στο Δ.Σ. Με την έγκριση του Δ.Σ., ο
Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο μέλος του Δ.Σ.
την εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον κάθε αρχής
και τρίτου. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του
στον Αναπληρωτή του, σε άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους του Ταμείου την εξουσία
να υπογράφουν με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα
της αρμοδιότητάς του και να ασκούν συγκεκριμένες
αρμοδιότητές του. Επιπλέον, ο Πρόεδρος μπορεί να

Άρθρο 6
Προσωπικό
1. Για τη στελέχωση του Ταμείου συνιστώνται δεκαπέ−
ντε (15) συνολικά θέσεις προσωπικού. Οι θέσεις αυτές
κατανέμονται ως εξής: οκτώ (8) θέσεις της Κατηγορί−
ας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δύο (2) θέσεις της
Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (4) θέσεις της
Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μία (1)
θέση της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι
συγκεκριμένες θέσεις πληρούνται μόνο με απόσπαση,
κατά προτεραιότητα, από υπαλλήλους των εμπλεκό−
μενων Υπουργείων ή από υπαλλήλους άλλων Υπουρ−
γείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθμού ή δημόσιων
οργανισμών.
Οι αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού γίνονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού μετά από πρόταση του Προέδρου του Τα−
μείου.
2. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., στο Ταμείο
δύνανται να απασχοληθούν εθελοντές. Με την ίδια από−
φαση καθορίζονται και τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 7
Προϋπολογισμός − Απολογισμός –
Οικονομικός Έλεγχος
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4. Για κάθε πίστωση που δεν προβλέπεται στον αρ−
χικό προϋπολογισμό, καθώς και για κάθε τροποποίηση
αυτού και του απολογισμού απαιτείται απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Ε.Α. και έγκριση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
5. Ο διαχειριστικός έλεγχος του Ταμείου για κάθε οι−
κονομικό έτος ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου και δύο συμβούλους που ορίζονται με απόφαση
του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει
πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών και τη Βουλή.
Άρθρο 8
Πόροι
1. Οι πόροι του Ε.Τ.Α.Ε.Α. προέρχονται από:
α) Εισφορές Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Ει−
δικού Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων (υπ’ αριθμ.
2341103053) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και που συνεστήθη με την υπ’ αριθμό οικ.2./53006/
Α0024/27.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών ή άλλων ειδικών λογαριασμών,
β) Εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ) Εισφορές ιδιωτών.
2. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι−
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κονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
Άρθρο 9
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Η υπ’ αριθμό 37304 Β.1672/2007 (ΦΕΚ 380 Υ.Ο.Δ.Δ. /
31.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών με) σχετικά με την πρώτη συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου εξακολουθεί να
ισχύει.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δι−
ατάγματος.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01002592211070004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

