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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
019.  Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγρα−

φή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως 
και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 
Α΄ 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική 
τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υπο−
βολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων 
Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές αποστολές» (ΦΕΚ Α΄ 
60), αντίστοιχα. ................................................................................ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρακτικό Διορθώσεως της Συνθήκης μεταξύ του Βασι−

λείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της 
Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ−
βούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Ηνω−
μένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βο−
ρείου Ιρλανδίας (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την 
προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευ−
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η οποία υπεγράφη 
στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 1979 μετά του Πρωτο−
κόλλου Διόρθωσης αυτού, ως Παραρτήματος. ........... 2
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Διορθώσεις Σφαλμάτων στο Ν. 4109/2013. ........................ 3 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 19
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφή, τύ−

πος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απο−
νομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 75)» και 
ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋπο−
θέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων 
και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρη−
νευτικές αποστολές» (ΦΕΚ Α΄ 60), αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1911/1990 

«Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχο−
λές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
18 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, 
στρατολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 205).

2. Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, 
διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών δια−
μνημονεύσεων (ΦΕΚ Α΄ 75).

3. Το Π.Δ. 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, 
διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών 
διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ Α΄ 4).

4. Το Π.Δ. 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, 
προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προ−
τάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε 
Ειρηνευτικές αποστολές» (ΦΕΚ Α΄ 60).

5. Το Ν. 2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Το Ν. 2439/96 (ΦΕΚ Α΄ 219) «Ιεραρχία και εξέλιξη 
των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Δια−
τάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Το Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέ−
ματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας 
και συναφείς διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθ. 1 Γνωμάτευση της 4ης/19−3−2012 Συνε−
δρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

10. Την υπ’ αριθ. 250298/12−7−12 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη 
Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ Β΄ 2130).

11. Την υπ’ αριθ. 197/2012 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 του Π.Δ. 192/91 (ΦΕΚ Α΄ 75) αντικαθίσταται ως 
εξής:
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«γ. Ηγεσίας Σχηματισμού ή Μεγάλης Μονάδας
Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α΄, 

Β΄ και Γ΄) και απονέμεται στους αξιωματικούς που διετέ−
λεσαν επί εξάμηνο, τουλάχιστον, Διοικητές Σχηματισμού 
ή Μεγάλης Μονάδας. Ειδικότερα:

1/  Στο Στρατό Ξηράς:
Η Α΄ Τάξη απονέμεται στους Διοικητές Στρατιάς, Σωμά−

των Στρατού ή των εξομοιουμένων Σχηματισμών, η Β΄ τάξη 
στους Διοικητές Μεραρχιών, ή των εξομοιουμένων προς 
αυτές Μονάδων και η Γ΄ τάξη στους Διοικητές Ταξιαρχιών ή 
των εξομοιουμένων προς αυτές Μονάδων, εφόσον φέρουν 
το βαθμό του Ταξιάρχου ή του Συνταγματάρχου.

2/  Στο Πολεμικό Ναυτικό:
Η Α΄ Τάξη απονέμεται στον Αρχηγό Στόλου και σε Αντι−

ναυάρχους Διοικητές, η Β΄ Τάξη στους Υποναυάρχους 
Διοικητές και η Γ΄ Τάξη στους Διοικητές Διοικήσεων και 
Υπηρεσιών Ομάδων Π. Πλοίων και Ελικοπτέρων, εφόσον 
φέρουν το βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ή του Πλοιάρχου.

3/  Στην Πολεμική Αεροπορία:
Η Α΄ Τάξη απονέμεται στο Διοικητή του Αρχηγείου Τα−

κτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), η Β΄ Τάξη στους Διοικητές των 
Διοικήσεων Αεροπορικής Υποστηρίξεως (ΔΑΥ) και Αερο−
πορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ), καθώς και της Σχολής Ικά−
ρων (ΣΙ) και της ΑΔΙΣΠΟ, εφόσον φέρουν τον βαθμό του 
Υποπτεράρχου και η Γ΄ Τάξη στους Διοικητές Πτερύγων 
και Σμηναρχιών και εξομοιούμενων με αυτές [π.χ.: 251 ΓΝΑ 
εξομοιούμενο με Πτέρυγα, το ΚΕΑΤ (Κέντρο Αεροπορικής 
Τακτικής) εξομοιούμενο με Πτέρυγα, το Κέντρο Αεροπο−
ρικής Ιατρικής (ΚΑΙ) εξομοιούμενο με Σμηναρχία], εφόσον 
φέρουν το βαθμό του Ταξιάρχου ή του Σμηνάρχου».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 146/93 (ΦΕΚ 
Α΄ 60), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και απο−
νέμεται σε Έλληνες στρατιωτικούς για την ευδόκιμη 
συμμετοχή τους σε Ειρηνευτικές Αποστολές εκτός της 
επικρατείας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 
κατόπιν αποφάσεως του ΥΕΘΑ».

Άρθρο 3

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 146/93 (ΦΕΚ 
Α΄ 60), η φράση «Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ 

   AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 Αριθμ. 0546/Μ.6573/ΑΣ53 (2)
Πρακτικό Διορθώσεως της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλεί−

ου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομο−
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατί−
ας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του 
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρα−
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, 
η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 1979 
μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτού, ως Παραρ−
τήματος.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου 

του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπον−
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δη−
μοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, 
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βα−
σιλείου των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κρα−
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας για την προσχώρηση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η 
οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 1979 και 
κυρώθηκε με τον Ν. 945/1979, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 170/Α/27.07.1979,

2. Το ως άνω Πρακτικό Διόρθωσης μετά του συναφούς 
σ’ αυτό Πρωτοκόλλου, που υπεγράφη στη Ρώμη, στις 8 
Νοεμβρίου 2012, με το οποίο διαπιστώθηκε ένα λάθος 
στο αυθεντικό κείμενο της ελληνικής έκδοσης της Συν−
θήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλεί−
ου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, 
της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορεί−
ου Ιρλανδίας (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προσχώρηση 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομι−
κή Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 
1979,

ανακοινώνει:
Ότι το περιεχόμενο του ως άνω Πρακτικού Διόρθωσης 

μετά του συναφούς σ’ αυτό Πρωτοκόλλου, ως Παραρτή−
ματος, σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:    
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PV/AA 1979/el 1 
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PV/AA 1979/X 2 

          . 

Hecho en Roma, el ocho de noviembre de dos mil doce. 

V ím  dne osmého listopadu dva tisíce dvanáct. 

Udfærdiget i Rom den ottende november to tusind og tolv. 

Geschehen zu Rom am achten November zweitausendzwölf. 

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Roomas. 

  ,      . 

Done at Rome on the eighth day of November in the year two thousand and twelve. 

Fait à Rome, le huit novembre deux mille douze. 

Arna dhéanamh sa Róimh, an t-ochtú lá de mhí na Samhna an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag. 

Fatto a Roma, addì otto novembre duemiladodici. 

Rom , divi t kstoši divpadsmit  gada astotaj  novembr .  

Priimta du t kstan iai dvylikt  met  lapkri io aštunt  dien  Romoje. 

Kelt Rómában, a kétezer-tizenkettedik év november havának nyolcadik napján. 

Mag mul f'Ruma, fit-tmien jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tnax. 

Gedaan te Rome, de achtste november tweeduizend twaalf. 

Sporz dzono w Rzymie dnia ósmego listopada roku dwa tysi ce dwunastego. 

Feito em Roma, em oito de novembro de dois mil e doze. 

Întocmit la Roma la opt noiembrie dou  mii doisprezece. 

V Ríme ôsmeho novembra dvetisícdvanás . 

V Rimu, dne osmega novembra leta dva tiso  dvanajst. 

Tehty Roomassa kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. 

Som skedde i Rom den åttonde november tjugohundratolv. 
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PV/AA 1979/ /el 1 
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Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στο Ν. 4109/2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 246, άρθρο 17 παρ. 3, εδαφ. β) διορθώνεται το εσφαλμένο «...στην περίπτωση γ’ του άρθρου 16 

του παρόντος νόμου,....»,
στο σωστό «...στην περίπτωση γ’ του άρθρου 15 του παρόντος νόμου,....».
2. Στη σελίδα 246, άρθρο 17 παρ. 3, εδαφ. δ) διορθώνεται το εσφαλμένο «...με όσα ορίζονται στην περίπτωση 

γ’ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.»,
στο σωστό «...με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ’ του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.».
3. Στη σελίδα 247, άρθρο 18 παρ. 2, διορθώνεται το εσφαλμένο «..., όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 

16 του παρόντος νόμου.»,
στο σωστό «..., όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.»
4. Στη σελίδα 249, άρθρο 20 παρ. 12, διορθώνεται το εσφαλμένο «12. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 20 του 

παρόντος νόμου, ...»,
στο σωστό «12. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, ...».
4. Στη σελίδα 249, άρθρο 25 παρ. 1, διορθώνεται το εσφαλμένο «...στην περίπτωση α’ του άρθρου 16, στις περι−

πτώσεις α’, β’, και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 καθώς και ο χρόνος υποβολής της ετήσιας έκθεσης που 
προβλέπεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 18,... »,

στο σωστό «...στην περίπτωση α’ του άρθρου 15, στις περιπτώσεις α’, β’, και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 
17 καθώς και ο χρόνος υποβολής της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 
3 του άρθρου 17,... ».

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
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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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