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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 199
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», (Α΄ 173), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνι−
κή Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 206),
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78)
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 13 παρ. 49 του
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 141).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄
1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ
179/13.2.2006 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ
1264/14.10.2005 απόφασης “Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” όμοια
απόφαση» (B΄ 204)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ.
104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών
κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137).
5. Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 16η/1.12.2006).
6. Τη γνώμη της ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση
8η/26.3.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος
αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 234/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση
του Μαθηματικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται
μεταξύ άλλων με:
(α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε
διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρ−
μογών τους.
(β) δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή
και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την εξαγω−
γή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και
εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκρι−
μένα προβλήματα που ανακύπτουν σε χώρους αγοράς
εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(γ) τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν
στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε οικονομι−
κές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
(δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων),
χρήση υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβλημά−
των σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθημα−
τικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics).
(ε) την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και
ρευστά καθώς επίσης και στοχαστικά μοντέλα που περι−
γράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Ειδικότερα
μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων
που ανακύπτουν σε διάφορες δραστηριότητες.
2. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση
του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ
άλλων με:
(α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε
διάφορους κλάδους της Φυσικής και των εφαρμογών
της.
(β) τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε
όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης
Φυσικής, όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική
Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλε−
κτρισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική,
Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, Ατομική και Μορι−
ακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών,
Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική.
(γ) τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυ−
ντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανι−
χνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για
ερευνητική χρήση και εφαρμογές. Εφαρμογές της Πυ−
ρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία,
το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική.
(δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων),
ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προ−
γραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της
Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής.
(ε) την συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποί−
ηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξε−
ων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς
εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το πε−
ριβάλλον, τη βιοϊατρική.
(στ) την μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχα−
νικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος υλικών.
3. Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσο−
βίου Πολυτεχνείου , μπορεί να ασχολείται, σύμφωνα με
την κατεύθυνση που ακολούθησε για την απόκτηση του
Διπλώματός του, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που αξιοποιούν τη Φυσική και τα Μαθηματικά,
ανάλογα με τα ισχύοντα για τους φυσικούς και μα−
θηματικούς εντός των πλαισίων των παρ. 1 και 2 του
παρόντος άρθρου.
Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθημα−
τικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) που προσλαμβά−
νονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, ενδεικτικά ως: Επιστήμονες που θα
προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσι−
κών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική
προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση

προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομέ−
νων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε
χρηματοοικονομικές εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολο−
γία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μο−
νάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Ειδικοί
επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών
Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής,
Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλε−
κτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων
των Υλικών. Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Μαθηματικοί ή Φυσικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που
ακολούθησαν για την απόκτηση του διπλώματός τους.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 200
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Εύβοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2043/92 (Α΄ 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 (Α΄ 145),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και
5 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.1/2192/1.6.2005 εισήγηση της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006
όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες
δαπάνες:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού:
Ετήσια δαπάνη ύψους 4.440.00 Ευρώ περίπου, η οποία
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
κάθε έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ.19−
220 ΚΑΕ 02227).
β) Επί του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Εύβοιας:
Δαπάνη ύψους: 1) 80.000.00 Ευρώ περίπου κατά το οι−
κονομικό έτος 2007 (1ο έτος λειτουργίας του ιδρυόμενου
Γραφείου) η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Εύβοιας.
2) 60.000.00 Ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επό−
μενα πέντε οικονομικά έτη.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται προ τούτο στον ανωτέρω προϋ−
πολογισμό.
8. Την υπ’ αριθμ. 54/2007 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοι−
ας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των.
Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Γ. ΚΑΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01002261409070004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

