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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/75690/ΔΕΠ (1)
 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου του Συμ−
βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκαν με 

τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄)
και του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/9−7−2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα».

5. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το αριθ. Δ1Α 1129470 ΕΞ 2014/23−9−2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) του Υπουργείου Οι−
κονομικών.

7. Το αριθ. 857/7−10−2014 έγγραφο του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

8. Την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185/Α/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολα−
ζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» σε συνδυ−
ασμό με την αριθ. 2/17127/0022/28−2−2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ 
498/Β/2012).

9. Το αριθ. 2/79675/ΔΠΔΑ/10−10−2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα−
φορών και την 2/76246/6−10−2014 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΦΣΚΗ−6ΗΟ).

10. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους και για οκτώ (8) Οικονομικούς Εμπειρο−
γνώμονες στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου 
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, για την αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων και τον φόρτο 
εργασίας των εν λόγω γραφείων.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους χιλίων πενήντα ευρώ (1.050 €) περίπου, 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2014, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511, 
για την οποία υπάρχει πίστωση και δέσμευση αυτής, 
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους και πέντε (5) 
Οικονομικούς Εμπειρογνώμονες στο Γραφείο του Προ−
έδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
(Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι είκοσι 
(20) ώρες μηνιαίως στο καθένα, για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 31−12−2014.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολο−
γίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 67382 (2)

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Β 185/03.09.2014)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (ΦΕΚ Β΄ 2944/03.11.2014 για την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 158/3−11−2014 Διορισμός 
Υπουργών, (ΦΕΚ 240 Α΄/3.11.2014).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του Ν. 4072/
2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περι−
βάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή − Σήματα – Μεσίτες Ακι−
νήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον υπ’ αριθμ. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29−05−2013).

7. Τη με αριθμ. Κ4−10278/8−7−2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Προκήρυξη 
διαγωνισμού για τη δημιουργία σήματος ελληνικών 
προϊόντων/υπηρεσιών.» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.Κ4−906/21−1/2014 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση της Απόφασης με αρ. Κ4−10278/8−7−2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ41Φ−ΖΧΨ).».

8. Το γεγονός ότι καμμία εκ των ανωτέρω προτάσε−
ων δεν κρίνεται αποδεκτή για να αποτελέσει το σήμα 
Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε από την Ένωση Εται−
ρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος χωρίς ανα−

ζήτηση αντιτίμου το σήμα (ως απεικονίζεται κατωτέρω) 
το οποίο κρίθηκε κατάλληλο αισθητικά και λειτουργικά 
για να αποτελέσει το σήμα Ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών κατ’ 
άρθρο 184 Ν. 4072/2012 είναι το ακόλουθο.

Εντέλλεται η Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας να προ−
βεί στις νόμιμες ενέργειες προκειμένου το κατωτέρω 
σήμα να καταχωρισθεί ως επίσημο σήμα του Ελληνικού 
κράτους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιο−
κτησίας κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 4072/2012.

Σημειώνεται ότι το ως άνω σήμα είναι ενιαίο για τις 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, απονέμεται δε 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 4072/2012 όπως 
ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

F
   Αριθμ. Φ14/Β/196604 (3)

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Τ.Ε.Ι., στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β, γ, δ του 

Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δη−
μοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις» καθώς και αυτές των άρθρων 20 
και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικές διαχεί−
ρισης − εποπτείας −Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ Α΄ 143).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του Ν. 3232/2004 
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

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

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

10. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».

11. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/2013).

13. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 τ. Α΄/2014).

14. Τη με αριθμό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 
2105).

15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας 
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την 
άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

16. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής τους άσκησης».

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το με αρ. πρωτ. 5114.03/87/17−7−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

19. Την με αρ. πρωτ. 1332.34/64/30−5−2014(ΑΔΑ ΒΙΥ0ΟΠ−
5ΡΛ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύψους 1304,00 ευρώ περίπου για 
το έτος 2014 και ποσό ύψους 7.820,00 ευρώ περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι−
τητών Τ.Ε.Ι. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
για ένα εξάμηνο κατ’ έτος των τμημάτων Ναυπηγών 

Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Τοπογρα−
φίας και Γεωπληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, με έναρξη την 01−12−2014.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 1304,00 ευρώ (7 θέσεις x 186,19 
(176,08+10,11) ευρώ x 01 μήνα) για το 2014 και 7.820,00 
ευρώ (7 θέσεις x 186,19 ευρώ x 6 μήνες) περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α.Ε. 
0385 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2014 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται πρόβλεψη στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F
   Αριθμ. Φ12/Β/196610 (4)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης μεταφορικών 

μέσων από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/ 

1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρ−
θρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 22α του άρθρου 80 και του στοιχείου λδ της 
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 
5 παρ. 1 του Ν. 4076/2012.

β) Τις διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 247/Α΄) και του αρ. 20 περ. ιβ του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α΄).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Τις διατάξεις της αριθμ. Υ48/2012 απόφασης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

ε) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.» τις διατάξεις του 
Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 153).

στ) Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄).
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η) Το με αριθμ. πρωτ. 5033/27−8−2014 έγγραφο του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και το απόσπασμα πρακτικού της 
αριθμ. 385/6−8−2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου.

θ) Τις με αριθμ. πρωτ. 5045/1095/28−8−2014 (ΑΔΑ: 
60ΒΕ469Β6Ν−Β9Ζ) και 5045/1094/28−8−2014 (ΑΔΑ: 
Ω7Φ6469Β6Ν−Κ07) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για 
το οικ. έτος 2014 καθώς και την βεβαίωση της Οικονο−
μικής υπηρεσίας για την πρόβλεψη της πίστωσης στον 
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2015.

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Πολυτεχνείου Κρήτης ύψους 18.080,00 € (δέκα 
οκτώ χιλιάδων ογδόντα ευρώ) για το οικ. έτος 2014 και 
ύψους 27.120,00 € (είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι 
ευρώ) για το οικ. έτος 2015, χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς το Ίδρυμα αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις για τη μίσθωση λεωφορείου από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης για τη μεταφορά φοιτητών του 
Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης 
(Χανιά − Γαλλική Σχολή − Πολυτεχνειούπολη) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθω−
ση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 45.200 € (σαράντα 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ) (18.080 € για το οικ. έτος 2014 
και 27.120 € για το οικ. έτος 2015) και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολυτε−
χνείου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
   Αριθμ. 194657/Ζ1 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 115986/Β7 (ΦΕΚ 2121/τ.  Β΄/

1−8−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη−
κε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Π.Μ.Σ του 
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 
37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 

Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 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 (Α΄ 98).

7. Την υπουργική απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2988)..

8. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/5−6−2013, τ. Α΄) 
που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων. 

9. Την υπ’ αριθμ. 115986/Β7 (ΦΕΚ 2121/τ. Β΄/1−8−2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 41062/124783/Β7 (Φ.Ε.Κ. 188/τ. Β΄/19.2.2003) 
υπουργικής απόφασης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χημείας 
(συνεδρία υπ’ αριθμ. 894α/17−10−2014).

11. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία υπ’ αριθμ. 
1017/26/24−10−2014).

12. Το υπ’ αριθμ. 1609/2−11−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 115986/Β7 (ΦΕΚ 2121/τ. Β΄/
1−8−2014) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με 
νεότερη απόφαση και αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων, ως ακολούθως: 

Το άρθρο 4 «Κατηγορίες πτυχιούχων » αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χη−
μείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Βιολο−
γίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, 
Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομο−
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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   Αριθμ. 196303/Δ1 (6)
Λειτουργία Παραρτήματος Νηπιαγωγείου Νέου 
Ηραίου Αργολίδας στο Τ.Δ. Λιμνών Αργολίδας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του Ν. 1566/1985 

(ΦΕΚ 16, τ. Α΄/30−09−1985) «Δομή και Λειτουργία της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73, παρ. 
1 περ. β του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/21−12− 2006) 
«Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων 
μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

2. Την αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991, τ. Β΄/05−
11−2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 192654/Υ1/27−11−2014 
(ΦΕΚ 3197, τ.Β΄/27−11−2014) κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 7526/15−09−2014 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 4963/09−09−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας και την 
αριθμ. 20/08−09−2014 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Αργολίδας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2014−2015 η λειτουργία 
παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου Αργο−
λίδας στο Τ.Δ. Λιμνών Αργολίδας του Δήμου Άργους − 
Μυκηναίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. Πράξης 95/28.11.2014 (7)
Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με 

συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις  
πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος 
και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα Άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει,
β) την Πράξη ΣΝΠ 87/28.2.2013 «Αντικατάσταση της 

Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματι−
κά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την 
καταλληλότητα των ασφαλειών» (ΦΕΚ Β΄ 482/1.3.2013), 
όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη ΣΝΠ 88/26.4.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 1069/29.4.2013), την Πράξη ΣΝΠ 89/20.12.2013 

(ΦΕΚ Β΄ 3433/31.12.2013), την Πράξη ΣΝΠ 90/27.3.2014 
(ΦΕΚ Β΄ 848/4.4.2014), την Πράξη ΣΝΠ 93/5.8.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2246/18.8.2014) και την Πράξη ΣΝΠ 94/20.10.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2874/24.10.2014),

γ) την Πράξη ΣΝΠ 54/27.2.2004 «Μέσα και διαδικασίες 
εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπε−
ζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 65/2.3.2004), όπως ισχύει, [προ−
ηγούμενες σχετικές: 91/27.3.2014 (ΦΕΚ Β΄ 848/4.4.2014), 
85/21.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3588/31.12.2012), 81/13.12.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2835/15.12.2011), 78/22.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), 
75/1.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1716/2.11.2010), 74/22.3.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
366/31.3.2010), 73/18.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2593/31.12.2009), 
70/24.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1354/8.7.2009), 69/27.1.2009 (ΦΕΚ 
Β΄ 141/30.1.2009) 68/27.11.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2439/1.12.2008), 
67/15.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 960/23.5.2008), 64/13.11.2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 2259/27.11.2007), 61/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1902/29.12.2006), 
60/11.4.2006 ΦΕΚ Α΄ 81/13.4.2006), 57/24.5.2005 (ΦΕΚ Α΄ 
125/27.5.2005)],

δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/14 της Ευρω−
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με τα μέσα και τις 
διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα−
τος, όπως ισχύει,

ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/46 της Ευ−
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία τροπο−
ποιείται η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά 
με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις 
πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και 
την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την 
τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2007/9,

στ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, αποφάσισε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 5α της Πράξης Συμ−
βουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) υπ’ αριθμ. 
87/28.2.2013, ως ισχύει, ως εξής:

«Άρθρο 5α
Αναστολή των κριτηρίων όσον αφορά τα ελάχιστα 

όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης για ορισμένα 
εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

1. Οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα 
ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως περι−
γράφονται στο πλαίσιο κανόνων του Ευρωσυστήματος 
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας για 
τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία στην Ενότητα 
6.3.2 του Παραρτήματος 1 της Κατευθυντήριας Γραμμής 
ΕΚΤ/2011/14, αναστέλλονται σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

2. Το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του 
Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύσιμα 
χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή για τα οποία εγγυάται 
πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης 
του ευρώ που τελεί σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός 
εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει ότι 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με 
τους όρους της οικονομικής στήριξης ή/και του μακρο−
οικονομικού προγράμματος.

3. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή για τα 
οποία εγγυάται πλήρως η κεντρική κυβέρνηση της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας υπόκεινται στις ακόλουθες περι−
κοπές αποτίμησης:
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Περικοπές αποτίμησης 

χρεογράφων σταθερού και 
κυμαινόμενου τοκομεριδίου

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου

0−1  6,5  6,5

1−3  11,0 12,0 

3−5  16,5 18,0

5−7  23,0 26,0

7−10 34,0 39,5

>10 40,0 52,5
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Κλιμάκιο διάρκειας
Περικοπές αποτίμησης 

χρεογράφων σταθερού και 
κυμαινόμενου τοκομεριδίου

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου

0−1 13,5 14,0

1−3 19,0 20,0

3−5 24,5 26,5

5−7 31,5 35,0

7−10 43,5 49,5

>10 50,0 62,0

4. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή για τα οποία εγγυάται πλήρως η κεντρική κυβέρνηση της Κυπρι−
ακής Δημοκρατίας υπόκεινται στις ακόλουθες περικοπές αποτίμησης: 
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Κλιμάκιο διάρκειας 
Περικοπές αποτίμησης 

χρεογράφων σταθερού και 
κυμαινόμενου τοκομεριδίου  

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου 

0−1 14,5 14,5

1−3 27,5 29,5

3−5 37,5 40,0

5−7 41,0 45,0

7−10 47,5 52,5

>10 57,0 71,0
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Κλιμάκιο διάρκειας 
Περικοπές αποτίμησης 

χρεογράφων σταθερού και 
κυμαινόμενου τοκομεριδίου  

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου 

0−1 23,0 23,0

1−3 37,0 39,0

3−5 47,5 50,5

5−7 51,5 55,5

7−10 58,0 63,0

>10 68,0 81,5

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΣΝΠ 87/28.2.2013, ως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. 
Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης τίθενται σε ισχύ την 15η Δεκεμβρίου 2014. 
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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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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