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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1284
21 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/
09−07−2007 (Β΄ 1327/ Διορθ. Σφαλμ. Β΄ 1814) υπουργι−
κής απόφασης «Επανακαθορισμός οργανικής συνθέ−
σεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών
πλοίων και Ε/Γ−Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς
πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις
του Ν.2743/1999 (Β 245)», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 3511.1/02/2008/15−05−2008 απόφαση (Β΄ 1032). ...
1
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3511.1/13/2013/28−05−2013
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1383) «Καθορισμός της
σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτε−
λούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριά−
ντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό
λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης
του εικοσιτετραώρου», όπως συμπληρώθηκε με την
αριθ. 3511.1/19/2013/24−07−2013 απόφαση (Β΄ 1841). ....... 2
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3511.1/09/
2003/21−04−2003 υπουργικής απόφασης (Β΄573)
«Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των δρο−
μολογημένων επιβατηγών καθώς και των επι−
βατηγών τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων που
εκτελούν ημερήσια ταξίδια συνολικής απόστασης
από λιμάνι αφετηρίας μέχρι προορισμού κάτω
των 30 ν.μ» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
3511.1/13/2009/17−07−2009 απόφαση (Β΄1595).. .......... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3511.1/07/2014
(1)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/
09−07−2007 (Β΄ 1327/ Διορθ. Σφαλμ. Β΄ 1814) υπουργι−
κής απόφασης «Επανακαθορισμός οργανικής συνθέ−
σεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών
πλοίων και Ε/Γ−Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς
πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις
του Ν.2743/1999 (Β 245)», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. 3511.1/02/2008/15−05−2008 απόφαση (Β΄ 1032).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημο−

σίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5α΄ του
άρθρου 11 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄
102).
β. των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/1999 «Οργανι−
σμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως
αναριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
γ. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/
2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄
141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού
ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χει−
ρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων,
που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ.
38/2011 (Α΄ 96).
2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστη−
ριοποίησης των πλοίων της από άποψη στελέχωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση του πίνακα «Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗ−
ΧΑΝΗΣ» της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/
09−07−2007 (Β΄ 1327/ Διορθ. Σφαλμ. Β΄ 1814) υπουργικής
απόφασης «Επανακαθορισμός οργανικής συνθέσεως
του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοί−
ων και Ε/Γ−Π/Κ που εκτελούν ημερινούς τοπικούς πλό−
ες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.2743/1999 (Β΄ 245)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
3511.1/02/2008/15−05−2008 απόφαση (Β΄ 1032)», από την
κατηγορία συνολικής ιπποδύναμης σε ΒΗΡ «3001 και
άνω» και τη συμπλήρωσή του μετά, όπως παρακάτω:
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
Α΄ Η΄Β΄
Β΄
Α΄
ΣΕ ΒΗΡ
3000,01−5600
1
5600,01−12000
1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ΄
Η΄ΜΗΧ/ΓΟΣ Α΄

ΜΗΧ/ΟΣ
Α΄ Η΄Β΄

ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΣ

1
1

ΣΥΝΟΛΟ
2
3

1

2. Την προσθήκη παραγράφων 6α και β της υπ’ αριθ. 3511.1/11/2007/09−07−2007 υπουργικής απόφασης, όπως
παρακάτω:
«6α. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως συνολική απόσταση θεωρείται το μισό του αθροίσματος
των αποστάσεων των πλόων από το λιμένα αφετηρίας στον τελικό λιμένα προορισμού και από τον τελικό λιμένα
προορισμού μέχρι το λιμένα αφετηρίας.
6β. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων δεν θίγει την τήρηση όρων και προϋποθέσεων
πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης του χρό−
νου εργασίας ναυτικών, διατροφής και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3511.1/08/2014
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3511.1/13/2013/28−05−2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1383) «Καθορισμός της σύνθεσης
πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από
το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώ−
ρου», όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 3511.1/19/2013/24−07−2013 απόφαση (Β΄1841).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2δ΄ του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5α΄ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
β. των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ανα−
ριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
γ. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/ 2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96).
Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων της από άποψη στελέχωσης.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση του πίνακα «Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ» της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 3511.1/13/2013/
28−05−2013 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της σύνθεσης πληρώματος επιβατηγών πλοίων που εκτελούν
πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.μ από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προ−
ορισμού συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου» (Β΄ 1383), όπως συμπληρώθηκε από την αριθ.
3511.1/19/2013/24−07−2013 απόφαση (Β΄1841), από την κατηγορία συνολικής ιπποδύναμης σε ΒΗΡ «3000,01−10000»
και τη συμπλήρωσή του μετά, όπως παρακάτω:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΒΗΡ
3000,01−5600
5600,01−12000

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α΄

1
1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ
Γ΄
Α΄
Β΄

1

Ή1

1

Ή1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΕΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2
1

1

Ή1

Ή1

4
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3511.1/09/2014
(3)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3511.1/09/ 2003/21−04−2003 υπουργικής απόφασης (Β΄573) «Καθορισμός
σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επιβατηγών καθώς και των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και
πλοιαρίων που εκτελούν ημερήσια ταξίδια συνολικής απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι προορισμού
κάτω των 30 ν.μ» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3511.1/13/2009/17−07−2009 απόφαση (Β΄ 1595).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5α΄ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
β. των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ανα−
ριθμήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 320/2001 (Α΄ 217).
γ. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/ 2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
στ. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96).
Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηριοποίησης των πλοίων της από άποψη στελέχωσης.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση του πίνακα «Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ» της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 3511.1/09/2003/21−
04−2003 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επιβατηγών καθώς και
των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων που εκτελούν ημερήσια ταξίδια συνολικής απόστασης από
λιμάνι αφετηρίας μέχρι προορισμού κάτω των 30 ν.μ» (Β΄573) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3511.1/13/2009/17−
07−2009 απόφαση (Β΄1595), από την κατηγορία συνολικής ιπποδύναμης σε ΒΗΡ «3001 και άνω» και τη συμπλήρωσή
του μετά, όπως παρακάτω:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΒΗΡ
3000,01−5600
5600,01−12000

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Α΄
Α΄ Η΄Β΄
Β΄Η΄Γ΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟ Γ΄
Η΄ΜΗΧ/ΓΟ Α΄

ΜΗΧ/ΟΣ Α΄
Η΄Β΄

ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΣ

1

1
1

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ
2
4

2. Την προσθήκη παραγράφων 2 και 3 μετά την υποπαράγραφο Δ. «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» της
παραγράφου 1 της υπ’ αριθ.3511.1/13/2013/28−05−2013 υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως συνολική απόσταση θεωρείται το μισό του αθροίσματος
των αποστάσεων των πλόων από το λιμένα αφετηρίας στον τελικό λιμένα προορισμού και από τον τελικό λιμένα
προορισμού μέχρι το λιμένα αφετηρίας.
3. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων δεν θίγει την τήρηση όρων και προϋποθέσεων
πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης του χρό−
νου εργασίας ναυτικών, διατροφής και τροφοδοσίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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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 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012842105140004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

