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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών
φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φρο−
ντίδας Υγείας. ...................................................................................
1
Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρει−
ας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερεια−
κής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. .................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π./οικ.4963
(1)
Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών
φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φρο−
ντίδας Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε
στο ΦΕΚ 123/Α/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014 «Προ−
σαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για
τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την
ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών,ανθρώπινων ορ−
γάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις
για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμε−
νη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145−Α/
11−7−2014) με τις οποίες προβλέπεται η συστέγαση των
μονάδων Π.Φ.Υ.
3. To Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέ−
σεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και
λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Α5/2005/1999 απόφαση του Υπουρ−
γού (ΦΕΚ 749 τ. Β΄) άρθρο 5 παρ. 2 «Άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

6. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 3215/1998 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 655 τ. Β΄) άρθρα 2, 3, 4, 5, Άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαβητολογικών
μονάδων.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ. Α΄) άρθρα
14 παρ. 5 και 14 παρ. 1.2, 1.6, 1.7, «Άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος
φακών επαφής».
8. Τις διαταξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/9−4−2012).
9. Τις διατάξεις της με αριθμό 3046/304/1989 υπουρ−
γικής απόφασης με θέμα: «Κτιριοδομικού Κανονισμού»
(ΦΕΚ 59 Δ΄/1989).
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 71/88 «Κανονισμός Πυροπρο−
στασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 59/Α/28−3−1988).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή του σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
12. Το άρθρο 25 παρ. 15 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης− Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄).
13. Tα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγ−
γελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων πε−
ριορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
(ΦΕΚ 32 Α/2−3−2011), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), χω−
ρίς την ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του
Ν. 4272/2014. Κατά τα λοιπά η συστέγαση είναι δυνατόν
να γίνει με τις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ως Συστεγαζόμενες Μονάδες (ΣΜ) ορίζονται οι μονά−
δες της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014, δηλαδή
τα ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία που συστεγά−
ζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσμα−
τος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά,
λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων. Το
πολυϊατρείο θεωρείται ως μία συστεγαζόμενη μονάδα.
Οι απαιτούμενες επιφάνειες για τους βασικούς χώ−
ρους και τη διάταξή τους στα κτίρια είναι αυτές που
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προβλέπονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για κάθε μια Συ−
στεγαζόμενη Μονάδα χωριστά. Στην περίπτωση της
συστέγασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του
Ν. 4272/2014 και για λόγους ομαλής λειτουργίας των
Συστεγαζόμενων Μονάδων, προβλέπονται κοινοί χώροι

Α/Α

1.

ΧΩΡΟΙ

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

υποδοχής και αναμονής του κοινού («Reception», Χωλ ει−
σόδου, κ.λπ.), καθώς επίσης και κοινοί βοηθητικοί χώροι.
(W.C. κοινού, Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αποθηκευτικοί
χώροι αναλώσιμων− λοιπού υλικού).
Οι προδιαγραφές για τις επιφάνειες των κοινών χώ−
ρων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΦ.
ΧΩΡΟΥ
Μ2

Ελαχ.
Διάσταση
Μ

3.00

−

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Προαιρετικός για το σύνολο των ΣΜ

(1)
4.00/μονάδα
(2)
3.00/μονάδα

2.50

(1) ισχύει για τον προσδιορισμό επιφάνειας
ενιαίου χώρου αναμονής έως τριών (3) ΣΜ
(2) Για κάθε επιπλέον ΣΜ ισχύει 3.00μ2/μο−
νάδα
Σε περίπτωση που η μία ΣΜ είναι ιατρείο
ειδικότητας: Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής ή
Δερματολογίας απαιτείται χωριστή αναμονή
Σε περίπτωση πολυϊατρείου τα ελάχιστα
τ.μ. του χώρου αναμονής υπολογίζονται
σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει

2.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΣΜ

3.

ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ −
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5.00

2.50

Η επιφάνεια αντιστοιχεί στο σύνολο των ΣΜ

4.

WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ−
ΚΟΙΝΟΥ

1.50

0.90

Η επιφάνεια αναλογεί σε 3 ΣΜ

5.

WC ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ/
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ

4,50

1.50

*Tοποθετείται 1 W.C ανά 3 ΣΜ (ΝΟΚ−
Ν. 4067/2012−άρθρα 26−27)

6.

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

−

−

7.

WC − ΑΣΘΕΝΩΝ
(ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗ−
ΤΑΣ)

1.50

Άρθρο 2
Σε όλα τα υποψήφια προς συστέγαση κτίρια πρέπει να
ελέγχεται η νομιμότητα των υφισταμένων κατασκευών,
η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που
καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις
ανωτέρω προδιαγραφές, καθώς και η λειτουργικότητα
του κτιρίου.
2.1. Νομιμότητα κτιρίου:
α. Τα κτίρια επιλέγονται για την εγκατάσταση των
μονάδων Π.Φ.Υ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανεγερ−
θεί με Άδεια Δόμησης ή είναι Νομίμως Υφιστάμενα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 25
παρ. 1, Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α).
β. Νέα Άδεια Δόμησης απαιτείται στις περιπτώσεις
που ορίζεται από το Νόμο. Σημειώνεται ότι ο χώρος
των ΣΜ θεωρείται ως χώρος χρήσης γραφείων τόσο
για τον ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων
(Ρυθμίζονται οι παραδοχές σύνταξης μελετών) όσο και

0.90

− Μπορεί να είναι κοινοί για όλες τις ΣΜ
− Η συνολική επιφάνεια εξαρτάται από τις
ανάγκες των επιμέρους ΣΜ
*Άμεση πρόσβαση από το χώρο εξέτασης.
*Τοποθετείται όπου απαιτείται από τις ισχύ−
ουσες κατά περίπτωση προδιαγραφές .
(Γυναικολογικό−Μαιευτικό, Ουρολογικό,
Δερματολ−Αφροδ. Παιδιατρικό.)

για τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και για
τις διατάξεις που καθορίζουν τις απαιτούμενες θέσεις
στάθμευσης.
2.2. Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία ή Εμπο−
διζόμενων Ατόμων:
Σε κάθε περίπτωση ο χώρος των ΣΜ καλύπτει την
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων
Ατόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και
27 (παρ. 1 και 2), (ΝΟΚ/2012), ως ισχύει σήμερα
2.3. Εγκατάσταση των ΣΜ στο κτίριο:
Όταν οι ΣΜ στεγάζονται σε κτίριο στο οποίο υπάρχουν
και άλλες χρήσεις (γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, ή/
και άλλες εμπορικές χρήσεις) απαιτούνται τα κάτωθι:
• Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τον
κανονισμό του κτιρίου ή ομόφωνη γνώμη όλων των
συνιδιοκτητών του κτιρίου. (Άρθρο 9 Π.Δ. 84/2001).
• Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τους
ισχύοντες όρους δόμησης του ακίνητου.
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• Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με προβλή−
ματα κινητικής αναπηρίας. (σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ΝΟΚ−(Ν. 4067/2012.).
Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση των ΣΜ σε επικοι−
νωνούντα κτίρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ άρ−
θρο 23 παρ. 5 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/9−4−2012), εφόσον
κατά τα λοιπά συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001
όπως ισχύει καθώς και τα Π.Δ. και οι διατάξεις για τα
λοιπά συστεγαζόμενα επαγγέλματα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ομαλή λειτουργία των ΣΜ εξασφαλίζεται από το
απαιτούμενο κατά μονάδα προσωπικό.
Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων:
α. Δάπεδα:
Θα πρέπει να ελέγχεται η ολισθηρότητα ιδιαίτερα
στους χώρους υγιεινής.
Να αποφεύγονται ισοσταθμίες δαπέδων και η ύπαρξη
κατωφλίων ή βυθισμάτων ύψους μεγαλύτερου των 2 εκ.
και να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα.
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κτιρι−
οδομικού Κανονισμού.
Πυρασφάλεια:
• Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ισχύο−
ντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Π.Δ. 71/1988,
όπως ισχύει σήμερα) για νέα κτίρια με χρήση γραφείων
ή οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις των πυρο−
σβεστικών αρχών.
• Σε κάθε περίπτωση η άδειας λειτουργίας της ΣΜ
εκδίδεται μετά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποι−
ητικού πυρασφάλειας.
Άρθρο 4
Σε ότι αφορά στα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά
ισχύουν τα οριζόμενα για κάθε ΣΜ από τις επί μέρους
διατάξεις. Διευκρινίζεται τέλος ότι η βεβαίωση για τους
χώρους κυρίας χρήσης για τους ανωτέρω λόγους, χο−
ρηγείται από ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 15 του Ν. 4178/2013.
Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 103849/10103
(2)
Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Ινά−
χου, του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότη−
τας Αιτωλοακαρνανίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων».
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2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253 (ΦΕΚ
480/τ. Β΄/29−3−2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των
υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1980/
τ.Β΄/22−12−2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί Υποδι−
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31−12−2010
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βι−
βλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
7. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου
344/1976 και άλλες διατάξεις.
8. Το υπ’ αριθμ. 17383/04−08−2014 έγγραφο του Δημάρ−
χου του Δήμου Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αι−
τωλοακαρνανίας, με το οποίο αναφέρει ότι ο Ληξίαρχος
της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Ινάχου Χρυσικός Γεώργιος
υπέβαλε αίτηση παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης,
και ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση του
από την υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του
Δήμου Αμφιλοχίας, Παππά Παναγιώτη του Χρήστου,
κατηγορίας−κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Γ΄.
7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της
Ληξιαρχικής Περιφέρειας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχί−
ας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στον
υπάλληλο του Δήμου, Παππά Παναγιώτη του Χρήστου,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με βαθμό Γ΄.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύ−
ει η αριθμ. 86286/17927/12−10−2011 απόφαση του Γ.Γ.
ΑΠ.Δ.Π.ΔΕ.&Ι. κατά το μέρος που αφορά το διορισμό του
Χρυσικού Γεωργίου του Βασιλείου, ως Ληξίαρχου της
Ληξιαρχικής Περιφέρειας Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2507/04−11−2011 τ. Β΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Αυγούστου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του τμήματος Τ.Α και Ν.Π.
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

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 €

−

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
*02023082708140004*

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

