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Αρ. Φύλλου 3125
20 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Κω ...
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Προϊσταμένη της Α΄ Δι−
εύθυνσης Ασφάλισης − Παροχών του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ
Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Καλάμου του Νομού Αττικής ...............................................
Κατάργηση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ιάσμου
Κομοτηνής − Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύ−
λου στην Ξάνθη ...............................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108/2/6.6.2014 (Β 1727) από−
φασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επι−
κοινωνίας τυχερών παιγνίων» .............................................
Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης υπέρβασης
του ανώτατου ορίου των εξήντα (60) ημερών κί−
νησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος για το έτος 2014 ................................
Ένταξη μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι−
κού (Ε.ΔΙ.Π.) ..........................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 36212/2235
(1)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Κω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
2. Το υπ’ αριθ. 01/15−10−2014 αντίγραφο πρακτικού της
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κω σχετικά με
τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κω, το οποίο μας εστάλη
με το υπ’ αριθ. 4321/2416.2/15−10−2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπ' αριθ. 01/15−10−2014 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κω, σύμφωνα
με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ Κ.Α.Φ. Λιμένος
Κω που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Κω και τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος Κω, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους),
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι
31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την,
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και
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δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ
αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στο Λιμεναρχείο Κω. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων
του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το αργότερο
μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Κω
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών,
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. Φ.10070/20357/1336
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Προϊσταμένη της
Α΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης − Παροχών του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παρ. 7 και του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 18 του άρθρου 45 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄)
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 141 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Την υπ’ αριθ. Φ. 10070/28243/2184/20.11.2008 (ΦΕΚ
2432 Β΄) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων».
5. Την υπ’ αριθ. 41/Θέμα 2°/01.10.2014 απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − MME, η οποία στάλθηκε με το ΑΠ
37451/3690/Κ05/02.10.2014 έγγραφό του.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 41/Θέμα 2ο/01.10.2014 απόφαση του
Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, με την οποία μεταβιβάζονται στην
Προϊσταμένη της Α΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης−Παροχών
του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Της υπογραφής αποφάσεων καταλογισμού και
τρόπου καταβολής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων
επιδομάτων τέκνων σε βάρος συνταξιούχων του Τα−
μείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις.
β) Της υπογραφής αποφάσεων καταλογισμού και
τρόπου καταβολής των αχρεωστήτως εισπραχθεισών
συντάξεων μετά από σχετικό έλεγχο των υπηρεσιών του
Ταμείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. 65226 οικ. Φ.101.3
(3)
Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Καλάμου του Νομού Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 210/92 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κανονι−
σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».
(β) Την υπ’ αριθ. 27134 οικ. Φ. 109.1/8−6−2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄
926/25−6−2010) «Κατάργηση Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Πολυδενδρίου του Νομού Αττικής και ίδρυση ομοίου
στον Κάλαμο του Νομού Αττικής».
(γ) Την υπ' αριθ. ΕΜ/2/178/15−4−2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1008/
23−4−2014)απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιο−
τήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε
υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος».
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 11β του
Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε−
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πυ−
ροσβεστικού Κλιμακίου Καλάμου του Νομού Αττικής
την 1η−12−2014.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθ. οικ. 9839
(4)
Κατάργηση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ιάσμου Κο−
μοτηνής − Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου
στην Ξάνθη.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
3. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141), «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012
(Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
4. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/2012 (Α΄ 172)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 133/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 198) και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
6. Του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
7. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
8. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
9. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7)
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 'σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη −μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών' και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 5927/23.9.13 απόφαση της Δ/ντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου (Β΄ 2565).
11. Το γεγονός ότι αφενός λόγω της επικείμενης επα−
ναλειτουργίας της Σχολής Αστυφυλάκων στον Ίασμο
Κομοτηνής θα πρέπει να παύσει η λειτουργία του Αυ−
τοτελούς Κλιμακίου Ασύλου που στεγαζόταν στο Τμήμα
Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) Ιάσμου Κομοτηνής, αφετέ−
ρου υφίσταται έκτακτη ανάγκη ίδρυσης Αυτοτελούς
Κλιμακίου Ασύλου στην Ξάνθη προκειμένου να διεκ−
περαιώνονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οι
αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών
που διαμένουν στις παραπάνω εγκαταστάσεις.
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12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Καταργείται η παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. οικ. 5927/
23.9.2013 απόφασης της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
(ΦΕΚ Β΄ 2565).
2. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα
εδρεύει και θα λειτουργεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύ−
λαξης (ΤΣΦ) Κοτύλης στην Ξάνθη.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθ. αποφ. 127/4/23.10.2014
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108/2/6.6.2014 (Β 1727) από−
φασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοι−
νωνίας τυχερών παιγνίων».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/
2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011
(Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιή−
θηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και
26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις
των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4209/2013 (Α 253) και
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν.4223/2013
(Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4255/2014
(Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α
107) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002
(Α 220) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της παρα−
γράφου 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 (Α 180) άρθρο 54 πα−
ράγραφος 5 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 52 παράγραφος 6 του Ν. 4021/2011 και ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (Α 82) καθώς και του
Ν. 3471/2006 (Α 133), όπως ισχύουν.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α 191),
όπως ισχύει.
ε) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
10 του Π.Δ 109/2010 (Α 190), όπως ισχύει.
στ) Την υπ’ αριθ. 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’
αριθ. 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και την υπ’
αριθ. ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύν−
θεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π..
ζ) Την υπ’ αριθ. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
η) Την υπ’ αριθ. 90/2/13.1.2014 (Β 190) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποι−
ήθηκε η με αριθμό 64/3/23.7.2013 (Β 1819) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λει−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως
ισχύει.
θ) Την υπ’ αριθ. 46/4/05−04−2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
με την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Έργου
της για το έτος 2012 και το Σχέδιο Δράσης για την
περίοδο 2013−2015.
ι) Την υπ’ αριθ. 108/2/6.6.2014 (Β 1727) απόφαση με την
οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό
106/2/23.5.2014 (Β 1368) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο:
«Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών
παιγνίων».
ια) Την από 17.10.2014 Γνωμοδότηση των καθηγη−
τών δικηγόρων Φίλιππου Σπυρόπουλου και Γεωργίου
Γεραπετρίτη κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου
ΠΡΠ6333220914 εγγράφου του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π..
ιβ) Την από 21/10/2014 εισήγηση του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα [Τροποποίηση της με αριθμό 108/2/
6.6.2014 (Β 1727) απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων
εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων»].
ιγ) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..
ιδ) Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμό 108/2/6.6.2014 (Β 1727) από−
φαση της Ε.Ε.Ε.Π, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής
επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», ως εξής:
[Η παράγραφος 4.9.1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
4.9.1 Να αναφέρει ρητά την εκάστοτε ημεδαπή ή
αλλοδαπή αρμόδια Αρχή αδειοδότησης και ελέγ−
χου της διεξαγωγής των Παιγνίων. Όταν η Εμπο−
ρική Επικοινωνία πραγματοποιείται στο διαδίκτυο,
να αναφέρει, επιπλέον, και τον ιστότοπο της Αρχής
αυτής, με υπερσύνδεσμο. Η χρήση της επωνυμίας
της Ε.Ε.Ε.Π., του σήματός της και των διακριτικών
γνωρισμάτων της, επιτρέπεται μετά από προηγού−
μενη έγκρισή της.]
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 131666/12297
(6)
Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης υπέρβασης του
ανώτατου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για το έτος 2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Π.Δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α/1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α/1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αο−
ρίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας
− επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
οικονομικής κρίσης».
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 (ΦΕΚ
98/Α/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Τις υπ’ αριθ. 158089/15079/31−12−2014 (ΦΕΚ 9/Β/2014)
και 97622/9586/15−9−2014 (ΦΕΚ 2576/Β/2014) αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα
«Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδος».
8. Το υπ’ αριθ. 263008/4481/2−10−2014 έγγραφο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί συμπλήρωσης του
αιτήματος υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των κατ’
έτος μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Το υπ’ αριθ. 201274/5340/23−7−2014 έγγραφο −βε−
βαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρει−
ας Δυτικής Ελλάδος με το οποίο βεβαιώνεται ότι η
προκαλούμενη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και αφορά στους υπαλ−
λήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, θα αντιμετωπιστεί από
πιστώσεις ύψους 10.000,00 € που έχουν εγγραφεί στους
ΚΑΕ 02.01.291Γ.0711.01, ΚΑΕ 02.01.291ΣΤ.0711.01 και ΚΑΕ
02.01.295.0711.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
έτους 2014, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας, πέ−
ραν του ανώτατου ορίου των επιτρεπομένων κατ’ έτος
εξήντα (60) ημερών, με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλή−
λων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΤ.
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
ΠΕ
ΓΕΟΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2
ΑΧΑΪΑΣ
20
• Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη σχετική απόφασή μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται από την έκ−
δοση της απόφασής μας αυτής, θα βαρύνει τους
ΚΑΕ 02.01.291Γ.0711.01, ΚΑΕ 02.01.291ΣΤ.0711.01 και ΚΑΕ
02.01.295.0711.01 του προϋπολογισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
έτους 2014, στους οποίους υπάρχει πίστωση ύψους
10.000€, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201274/5340/23−7−
2014 έγγραφο −βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 5 Νοεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
F
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
F
Αριθ. 160
(7)
Ένταξη μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην κατη−
γορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλί−
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−
ΖΚΒ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014,
τ.ΥΟΔΔ.
3. Την υπ’ αριθ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 159) «Δομή, Λειτουργία, Δια−
σφάλιση Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, περ. 2 του άρθρου
68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, δια−
δικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55
τον Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δρα−
στηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3571/30.03.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΗΓ469Β7Λ−ΙΨ5) (ΦΕΚ Β΄ 804) διαπιστωτική Πράξη Πρύ−
τανη με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων
μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε αντίστοι−
χες θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. των προβλεπόμενων στο άρθρο 29
του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195)».
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8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 124/28.05.2014 αίτηση
του Γεωργίου Γεωργούλη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. για ένταξη
σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 252/26.05.2014 αίτηση
του Αποστόλου Κώστα, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. για ένταξη σε
θέση Ε.ΔΙ.Π.
10. Το γεγονός ότι ο Γεωργούλης είναι κάτοχος με−
ταπτυχιακού διπλώματος σπουδών του Τμήματος Ναυ−
τιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επι−
στημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ.
διπλώματος: 214/2007).
11. Το γεγονός ότι ο Κώστας είναι κάτοχος μεταπτυ−
χιακού διπλώματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορι−
κής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Αρ. διπλώματος: 636/2001)
12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 137/02.06.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΥΚ469Β7Λ−ΔΝΕ) απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης για τον ορισμό τριμελούς
επιτροπής.
13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 410/29.09.2014 (ΑΔΑ: 7
ΟΥ7469Β7Λ−ΤΝΦ) απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών για τον ορισμό τριμελούς
επιτροπής.
14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 157/16.06.2014 εισήγη−
ση της τριμελούς επιτροπής για την ένταξη του Γεωρ−
γούλη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 420/20.10.2014 εισήγη−
ση της τριμελούς επιτροπής για την ένταξη του Κώστα
σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
16. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επι−
στημών της Διοίκησης (αρ. συνεδρίασης 26/18.06.2014).
17. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρω−
πιστικών Επιστημών (αρ. συνεδρίασης 3/22.10.2014).
18. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΎΓΕΙΑ
και άλλες διατάξεις», αποφασίζει:
Την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων μελών της κα−
τηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατηγορίας TE και
ΠΕ, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω−
πικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαια μετατροπή της θέσης τους
σε αντίστοιχη θέση των προβλεπομένων στο άρθρο 29
του Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας
την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και
μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπό−
μενου κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, επειδή διαθέτουν
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσό−
ντα για το διορισμό στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και είναι
κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με γνωστικό
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως ακολούθως:
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Α. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γεωργούλης
Γεώργιος του
Λεάνδρου

Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Λειτουργική Διοίκηση στη
Ναυτιλία, Ασφάλεια, Προστασία
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
στη Ναυτιλία

Β. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ
Κώστας
Απόστολος του
Αθανασίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οργάνωση και Διδασκαλία
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων
για την Στήριξη της Πρακτικής
Άσκησης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 4 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

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
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