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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40473 (1)
Υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής στο Πρό−

γραμμα Εξυγίανσης του άρθ. 174, του N. 4270/2015 (Α΄ 
143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ο ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 174, του 

Ν. 4270/2015 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 75, του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270) 
«Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεν−
νητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις.» και ισχύει,

2. το Θέμα Α «Προϋπολογισμός 2015 του Δήμου Σα−

λαμίνας, Διερεύνηση προϋποθέσεων υπαγωγής σε Πρό−
γραμμα Εξυγίανσης», του υπ΄ αριθμ πρωτ. 614 Πρακτικού 
της 75ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της 22ας Οκτωβρίου 2015,

3. το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.»,

4. την υπ’ αριθμ. Υ36166/2015 (Β΄ 2252) απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.», 

5. την από 9−11−2015 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε, παρ. 5, άρθ. 24, 
του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143),

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, διαπιστώνουμε:

Την υποχρεωτική υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. 
Αττικής στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, του άρθ. 174, του 
Ν. 4270/2015 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

F
Αριθμ. Φ.51020/οικ51376/638 (2)
Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων 

του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες ει−
σφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές 
συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυ−
τών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, 
καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφει−
λής και διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής δι−
αχείρισης των απαιτήσεων αυτών εντός του ΚΕΑΟ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 



28430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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» (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

γ) της αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193 υπουργικής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169),

δ) της παρ. 4ε του άρθρου 29 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 47).

2. Την από 28−5−2015 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του 
ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ.

3. Την από 2.6.2015 αίτηση του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ.
4. Το από 11−11−2015 σημείωμα του Υφυπουργού Ερ−

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Τα−
μείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφα−
λιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
(ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ) – ΝΠΙΔ από εισφορές και αχρεώστητα 
καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομέ−
νων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/
και τόκους υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

2. Τα στοιχεία της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για 
την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της 
παρούσας είναι αυτά που ορίζονται στην Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας αριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5−8−2013 (Β΄ 2124).

3. Η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρι−
σης εντός του ΚΕΑΟ των απαιτήσεων της παραγράφου 
1 της παρούσας γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29−8−2013 (Β΄ 2699) 
με τις εξής αποκλίσεις:

α) για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβά−
ζονται από το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ δεν συ−
ντάσσεται χρηματικός κατάλογος,

β) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από 
το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των 
προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση Φ.80000/οικ.
25379/312/29−8−2013 από την οριστικοποίηση του τίτλου 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 
4.β του άρθρου 29 του Ν. 4325/2015,

γ) κατά τον διαχωρισμό των Οφειλών του ΤΕΑ−
ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ και τον προσδιορισμό των μέτρων ανα−
γκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη 
και τα κριτήρια που προτείνει το ΔΣ του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – 
ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ.

4. Η αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη είσπρα−
ξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας 
υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται 

από το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ, με αναλογική εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 
101 του Ν. 4172/2013.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 11118/127128 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 13631/159106/20−12−2013 από−

φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
Β΄ 3410).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) σχετικά 

με την «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 31 και 50 παρ. 3 
περ. γ αυτού.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 113) και του 
Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της 
Υ26/6−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ 
Β΄ 2144).

4. Η με αριθμ. 13631/159106/20−12−2013 απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το από 5−11−2015 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 2 της με αριθμ. 13631/159106/20−12−2013 από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
Β΄ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 2/34/
2−1−2015 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ Β΄ 67), την με αριθμ. 3501/41173/14−4−2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
Β΄ 629) και τη με αριθμ. 7716/89356/13−8−2015 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1700), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομέ−
νων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθο−
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λογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του 
Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως κάθε 
φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €).

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
Aριθμ. 1123/126631 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργει−
ας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της 
χώρας (Β΄ 942).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδι−

κας» (Α΄ 7) και ιδίως της παρ. 3 αυτού, όπως το άρθρο 
103 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 του 
Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 25 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 182 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, 
(ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
«Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 

κοινής υπουργικής απόφασης»
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της 

αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων 
στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής 
των επιλέξιμων βοσκοτόπων του πρώτου εδαφίου δεν 
υπογραφεί αυτή από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, η 
κατανομή υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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