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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1300
30 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10930/2015
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρό−
νου προβολής, απόψεων και τηλεοπτικού χρόνου για
το δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα της 5ης
Ιουλίου 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης
Ιουνίου 2015, με τίτλο «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την
οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφί−
σματος της 5ης Ιουλίου 2015» (ΦΕΚ Α΄ 64/28−06−2015).
3. Του Π.δ. 38/2015 (ΦΕΚ Α΄ 63/28−06−2015) «Προκήρυξη
Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» με το οποίο
προκηρύχθηκε διαδικασία προσφυγής σε δημοψήφισμα
και ορίστηκε μέρα διενέργειας της ψηφοφορίας η Κυ−
ριακή 5 Ιουλίου 2015.
4. Του άρθρου 9 του Ν. 4023/2011 (ΦΕΚ Α΄ 220) «Διεύ−
ρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με
τη διενέργεια δημοψηφίσματος».
5. Του Π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ−
τών» (Α΄ 57), όπως ισχύει.
6. Του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θε−
μάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 159), όπως ισχύει.
7. Του Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς
διατάξεις» (Α΄ 233), όπως ισχύει.
8. Του Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία» (Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44), και ισχύει.
9. Του άρθρου 7 του Ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων
δημοσκοπήσεων» (Α΄ 188), όπως ισχύει.
10. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο

Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
11. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
12. Του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επι−
κοινωνίας και Προβολής» (Α΄ 169).
13. Του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Κατάργηση Γενι−
κής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφορά
των Υπηρεσιών της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»
(ΦΕΚ Α΄ 29).
14. Του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω−
τερικών» (Α΄ 172).
15. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα του άρθρου 1
«Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης».
16. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
17. Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας 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).
18. της υπ’ αριθμ. Υ9/30−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 207) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Επικρατείας Νικολάου Παππά».
19. της υπ’ αριθμ. Υ10/02−02−2015 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των
Υπουργών Επικρατείας» (ΦΕΚ Β΄ 209).
ΙΙ. Την υπ’ αριθμ. 5082/29−06−2015 γνώμη του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επω−
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ Α.Ε.), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς
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ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης
λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορ−
φής, που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, κατά την περίοδο από τη δημοσίευση του
Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προκηρύσσεται
η διενέργεια δημοψηφίσματος έως την Παρασκευή πριν
τη διεξαγωγή του, των Επιτροπών Υποστήριξης ή των
κομμάτων με κριτήριο τη θέση τους στο ερώτημα που
τίθεται στην κρίση των ψηφοφόρων, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τις εμφανίσεις στα ανωτέρω
ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
1. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να οργανώσει μία
(1), τουλάχιστον, ομαδική συζήτηση με εκπροσώπους
των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομμάτων, σε περί−
πτωση που δεν έχει συσταθεί Επιτροπή Υποστήριξης,
διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) πρώτων λεπτών,
εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές σε αυτό. Ως
ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το
διάστημα από 17:00 έως 23:30. Τη συζήτηση έχουν την
υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα είτε απευ−
θείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες
και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενημερωτικοί
ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.
2. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μία (1)
ή περισσότερες συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις
υποστήριξης, που θα επιλέξουν οι παραπάνω Επιτροπές
Υποστήριξης ή τα κόμματα σε περίπτωση που δεν έχει
συσταθεί Επιτροπή Υποστήριξης, με χρόνο διάρκειας
κάλυψης έως ενενήντα (90) πρώτα λεπτά.
3. Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι νομίμως λειτουργούντες
ενημερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί
σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας,
αντίστοιχα, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιο−
φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής έχουν
υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκαπεντάλεπτο
ημερησίως, από 09.00 έως 24.00 σε κάθε Επιτροπή Υπο−
στήριξης, για την παρουσίαση των θέσεών τους επί του
δημοψηφίσματος. Κατά την διάρκεια των δεκαπενταλέ−
πτων αυτών επιτρέπεται στις Επιτροπές Υποστήριξης ή
τα κόμματα, να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, τα
οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4)
του εκάστοτε διατιθέμενου δεκαπεντάλεπτου χρόνου.
4. Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για την μετά−
δοση διαφημιστικών μηνυμάτων των Επιτροπών Υπο−
στήριξης ή των κομμάτων, αφενός από την ΕΡΤ Α.Ε. και
τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης ορίζεται σε του−
λάχιστον δέκα (10) λεπτά ημερησίως κατά το χρονικό
διάστημα από 10.00 έως 24.00 και αφετέρου από τους
φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρε−
σιών κάθε μορφής ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5)
λεπτά ημερησίως κατά το χρονικό διάστημα από 10.00
έως 24.00.
5. Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για την μετά−
δοση διαφημιστικών μηνυμάτων των Επιτροπών Υπο−
στήριξης στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς,
περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας καθώς και στους
ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθορίζεται σε οκτώ (8') λε−
πτά της ώρας ημερησίως.
6. Ο συνολικός χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μη−
νυμάτων των Επιτροπών Υποστήριξης στο ραδιόφωνο

της ΕΡΤ Α.Ε., καθορίζεται σε δέκα (10') λεπτά της ώρας
ημερησίως, κατανεμόμενος μεταξύ των Επιτροπών Υπο−
στήριξης ή των κομμάτων.
7. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί
ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερεια−
κής και τοπικής εμβέλειας και ιδιωτικοί ενημερωτικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί, καθώς και οι φορείς συνδρομη−
τικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε
μορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον το
ένα τέταρτο (1/4) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για
την παρουσίαση της προδημοψηφισματικής δραστηρι−
ότητας των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομμάτων.
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων
κάτω των πέντε (5') λεπτών.
8. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί νομίμως λειτουργούντες
τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλει−
ας και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί,
καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, οφείλουν να με−
ριμνούν, ώστε η προβολή, κατά την διάρκεια δελτίων
ειδήσεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενημε−
ρωτικών εκπομπών, συνεντεύξεων σχετικά με τις θέσεις
των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομμάτων, να μην
παραβιάζει την αρχή της ισομερούς κατανομής, ώστε
να επιτευχθεί η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών
για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των Επιτροπών
Υποστήριξης και εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
9. α) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συσταθεί
Επιτροπή Υποστήριξης υπέρ μιας ή και των δύο από−
ψεων, ο προβλεπόμενος στις παραγράφους 3 έως 8 της
απόφασης αυτής χρόνος κατανέμεται, μειωμένος κατά
το ένα τρίτο, στα κόμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί
υπέρ της συγκεκριμένης απάντησης στο δημοψήφισμα
κατά το μέτρο της κοινοβουλευτικής τους δύναμης.
Ο λοιπός χρόνος κατανέμεται μεταξύ των ενώσεων
προσώπων, των επιστημονικών, επαγγελματικών ή συν−
δικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης
της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν την εν
λόγω απάντηση με τρόπο που θα αποφασίσουν οι ίδιες
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
β) Στην περίπτωση μη συγκρότησης Επιτροπής Υπο−
στήριξης η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει από
μία (1) συγκέντρωση ή άλλη εκδήλωση υποστήριξης, των
κομμάτων που υποστηρίζουν την εν λόγω απάντηση στο
δημοψήφισμα κατά το μέτρο της κοινοβουλευτικής τους
δύναμης και μέχρι συνολικό χρόνο εξήντα (60) πρώτων
λεπτών. Ο λοιπός χρόνος των τριάντα (30) πρώτων
λεπτών καλύπτει εκδήλωση που θα υποδείξουν από
κοινού οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
υποστηρίζουν την απάντηση αυτή.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον κατανομής χρόνου από οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, το σύνολο του χρόνου κατα−
νέμεται μεταξύ των κομμάτων.
δ) Από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., διατίθεται χρόνος έως δέκα
(10) πρώτων λεπτών σε κόμματα χωρίς κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση, για την παρουσίαση των απόψεών τους.
10. Απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομι−
κού ή άλλου είδους ανταλλάγματος για την συμμετοχή
εκπροσώπων των Επιτροπών Υποστήριξης σε δελτία
ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.
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11. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί νομίμως λειτουργού−
ντες ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης
λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορ−
φής υποχρεούνται να μη μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν
οποιαδήποτε δημοσκόπηση ή αποτέλεσμα δημοσκόπη−
σης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδή−
ποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμό αυτής,
σχετικά με τις τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοι−
νής γνώμης για οποιαδήποτε ζητήματα που συνδέονται
με το αντικείμενο του δημοψηφίσματος της παρούσας
απόφασης μία (1) ημέρα πριν από την διενέργειά του,
και έως την 19η ώρα της ημέρας της Ψηφοφορίας. Κατά
τα λοιπά, για την διενέργεια και αναμετάδοση των δη−
μοσκοπήσεων και εν γένει των ερευνών γνώμης στην
διάρκεια της προδημοψηφισματικής περιόδου ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 3603/2007 (Α΄ 188), όπως αυτός ισχύει.
12. Κατά την διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, κα−
θώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφί−
σματος και μέχρι τις 19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση
διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων
εκδηλώσεων των Επιτροπών Υποστήριξης ή των κομ−
μάτων με εξαίρεση τις δηλώσεις των επικεφαλής των
Επιτροπών Υποστήριξης και των αρχηγών κομμάτων
που γίνονται κατά την διάρκεια της δημοψηφισματικής
διαδικασίας.

13. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μερι−
μνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον
έλεγχο αυτόν, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομο−
θεσίας που διέπει την λειτουργία των ιδιωτικών ραδι−
οτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων
4 και 8 του Ν. 2328/1995 (Α΄ 159), καθώς και του άρθρου
12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 2644/
1998 (Α΄ 233), όπως ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παραγράφου 11 του παρόντος επι−
σύρει τις κυρώσεις του Ν. 3603/2007, όπως ισχύει. Το
Ε.Σ.Ρ. μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου
χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων.
14. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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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
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