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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδι−

κής επιχορήγησης του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζημίωση υπερωριακής ερ−
γασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως 
προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του 
ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ. ............................................ 1

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδι−
κής επιχορήγησης του άρθρου 33 του N. 4325/2015 
για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ 
και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕ−
ΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ. ............................................................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. Β1α/40746 (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδι−

κής επιχορήγησης του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζημίωση υπερωριακής εργα−
σίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες του πάσης φύσεως προσωπι−
κού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του 
ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

7. Το Π.δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Καθορισμός κατωτά−
του ορίου δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».

8. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες».

9. Το Π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διαδικασία ελέγχου, 
εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του 
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 155/2013 
(ΦΕΚ 245/τ.Α΄) «Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 Π.δ/τος 
(Α΄ 116) − Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής 
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

10. Την υπ’ αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/19−3−2015) 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του 
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄)».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικο−
νομικών Δ. Μάρδα» (ΦΕΚ τ.Β΄/20−2−2015).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (ΦΕΚ 474/τ.Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) «Απογραφή προσωπικού 
του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β΄ βαθμού 
και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/13034/17−3−2015 (ΑΔΑ: 7ΕΞΕΗ−ΦΧΝ) 
απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνη−
σης, Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολο−
γισμού, με θέμα: «Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης 
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ».

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 19496/ΔΠΓΚ/20−3−2015 (ΑΔΑ: 
70ΑΜΗ−Ξ92) απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γε−
νικής Κυβέρνησης, Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και Προϋπολογισμού, με θέμα: «Τροποποίηση του κώδικα 
κατάταξης εσόδων και εξόδων».
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 35020/13.05.2015 εισήγη−
ση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28−6−2014), αποφασίζουμε:

Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας σε βάρος του οποίου πραγματο−
ποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή αποζημίωσης των 
πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, 
νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του 
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκο−
μείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, τον παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15−210 και 15−260: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
και ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΔΥ αντίστοιχα

ΚΑΕ 2811 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπά−
νες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαι−
ρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής 
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην 
ιατρικού» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων 
των ΚΑΕ 0511, 0512 και 0561 του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας οικ. έτους 2015 των αντίστοιχων 
Ειδικών Φορέων.

Β) Τη δυνατότητα επιχορήγησης των προαναφερομέ−
νων φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ − ΠΕΔΥ) 
για την πληρωμή και εκκαθάριση των αναφερομένων 
στο στοιχείο Α) του διατακτικού της παρούσας και με 
τη διαδικασία των προκαταβολών του άρθρου 114 του 
Ν. 4270/2014, κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με την απόφαση 
κατανομής του Υπουργού Υγείας του άρθρου 12 παρ. 1 
α) του Ν. 4316/2014 και του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015. 
Τόσο οι σχετικές πιστώσεις όσο και οι αντίστοιχες δα−
πάνες εγγράφονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους 
κωδικούς αριθμούς (ΚΑ) Εσόδων και Εξόδων των προ−
ϋπολογισμών των φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, 
ΥΠΕ − ΠΕΔΥ), οι οποίοι προσδιορίζονται με την παρούσα 
απόφαση ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ

0116
Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωρι−
ακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ

0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες

Γ) Αρμόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση και την κα−
ταβολή των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων 
ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλη−
σης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, εί−
ναι το οικείο Νοσοκομείο ή το ΕΚΑΒ ή η οικεία ΥΠΕ, 
κατά περίπτωση, και έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες δι−
ατάξεις για την υφιστάμενη διαδικασία προληπτικού 
ελέγχου καθώς και η αρ. 2/37345/0004 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010).

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κοινοποιούν ηλε−
κτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Υγείας τις συγκεντρωτικές καταστά−
σεις πληρωμής των ανωτέρω πρόσθετων αμοιβών κατά 
κατηγορία δαπάνης (νυχτερινά, εξαιρέσιμα, υπερωρίες, 
εφημερίες) που αποστέλλουν στην ΕΑΠ.

Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις εν 
λόγω επιχορηγήσεις καθώς και τις αντίστοιχες πλη−
ρωμές εμφανίζονται διακριτά στο μηνιαίο δελτίο που 
συμπληρώνεται και αποστέλλεται από τους αρμόδιους 
φορείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 
(ΦΕΚ 474 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ) Με το πέρας κάθε τριμήνου το ΕΚΑΒ, τα νοσηλευτι−
κά ιδρύματα και οι ΥΠΕ υποχρεούνται να συγκεντρώνουν 
τα στοιχεία πληρωμών των πρόσθετων αμοιβών λοιπού 
προσωπικού, πλην ιατρικού, όπως προσδιορίστηκαν πα−
ραπάνω, αρμοδιότητας τους, και να τα αποστέλλουν 
στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα−
θώς και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν ανα−
κατανομή των ποσών μεταξύ των φορέων εντός των 
διαθεσίμων πιστώσεων. Τα ανωτέρω στοιχεία, ανά μήνα 
και ΥΠΕ ή/και Φορέα, θα συγκεντρώνονται από τη Γενι−
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας σε αναλυτικούς πίνακες (σύμφωνα με σχετικό 
υπόδειγμα που θα σταλεί από το ΓΛΚ) και στη συνέχεια 
θα αποστέλλονται στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης – ΓΛΚ εντός 20ημέρου από τη λήξη του 
τριμήνου.

Ε) Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την 
έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλ−
μάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προ−
καταβληθεί στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
από τον οποίο εκταμιεύτηκαν τα σχετικά ποσά.

ΣΤ) Οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν 
στο Υπουργείο Υγείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απο−
λογιστικά μετά το πέρας του διμήνου αρχής γενομένης 
από τη λήξη του οικονομικού έτους 2015 απολογισμό της 
συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας καθώς και 
ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

F  
 Αριθμ. Β1α/40751 (2)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής 

επιχορήγησης του άρθρου 33 του N. 4325/2015 για 
την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ει−
δικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 
και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέ−
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μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

7. Το Π.δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Καθορισμός κατωτά−
του ορίου δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο».

8. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες».

9. Το Π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διαδικασία ελέγχου, 
εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του 
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 155/2013 
(ΦΕΚ 245/τ.Α΄) «Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 Π.δ/τος 
(Α΄ 116) − Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής 
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

10. Την υπ’ αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επι−
χορήγησης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄)».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικο−
νομικών Δ. Μάρδα» (ΦΕΚ τ.Β΄/20−2−2015)

12. Την υπ’ αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (ΦΕΚ 474/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004 υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/4−6−2010) «Απογραφή προσωπικού 
του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β βαθμού 
και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/13034/17−3−15 (ΑΔΑ: 7ΕΞΕΗ−ΦΧΝ) 
απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ−
νησης, Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπο−
λογισμού, με θέμα: «Τροποποίηση του κώδικα κατάταξης 
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ».

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 19496/ΔΠΓΚ/20−3−2015 (ΑΔΑ: 
70ΑΜΗ−Ξ92) απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γε−
νικής Κυβέρνησης, Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και Προϋπολογισμού, με θέμα: «Τροποποίηση του κώδικα 
κατάταξης εσόδων και εξόδων».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 35023/13.05.2015 εισήγηση 
του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ 
τ.Α΄/28−6−2014), αποφασίζουμε:

Για την καταβολή των εφημεριών από 1−1−2015 και 
μετά και παρελθόντων ετών (2012, 2013 και 2014) στο 
ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγεί−
ας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων 
ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ έχουν ισχύ τα ορι−
ζόμενα στην υπ’ αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθμι−
ση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχο−
ρήγησης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ.Α΄)» (σχετικό 10), λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπό−
μενη παράταση μέχρι 30−6−2015 (άρθρο 33 του Ν. 4325/ 
2015) για την τακτοποίηση των αναδρομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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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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