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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 51089/Β2322
(1)
Ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 4021/2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α΄) και του π.δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 276 Α΄).
2. Την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ
218Α/3.10.2011).
3. Την από 22.11.2011 με αρ. πρωτ. 3032 πρόταση του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:
1. Την ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν. 4021/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αριθ. οικ. 2/84797/0025
(2)
Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου
Υλικού (ΟΔΔΥ) Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. του άρθρου 14 Β του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
β. του Ν. 251/1976 (Α΄ 19) περί Οργανισμού Διαχείρισης
Δημόσιου Υλικού,
γ. του Π.Δ. 413/1998 «Μετατροπή Οργανισμού Διαχείρι−
σης Δημόσιου Υλικού σε Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
ε. του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128) Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 167/1996
(Α΄ 128) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών και συ−
γκρότηση Γενικών Διευθύνσεων» και το Π.Δ. 249/1998
(Α΄ 249) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Οργανισμού
του Υπουργείου Οικονομικών»,
στ. του Π.Δ. 63/2011 (Α΄145) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
ε. του Π.Δ. 110/2011 (Α΄243) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Την άμεση ανάγκη μείωσης των δαπανών του δη−
μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της κα−
τάργησης φορέων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.795.000,00
ευρώ κατ’ έτος και η οποία αναμένεται να ισοσκελιστεί
από τα έσοδα που θα προκύψουν από την ενάσκηση των
δικαιωμάτων του ΟΔΔΥ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο
(Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύ−
θυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θε−
μάτων του Υπουργείου Οικονομικών), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάργηση του ΟΔΔΥ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Ανώ−
νυμη Εταιρεία, που συστάθηκε με το Π.Δ. 413/1998, κατ’
εξουσιοδότηση του αρ. 2 του Ν. 2414/1996, μετά από
μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία του νομικού προσώ−
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που δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού», καταργείται.
2. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του ΟΔΔΥ ΑΕ, όπως
προβλέπονται στο αρ.2 του Ν. 251/1976 και στο αρ. 3
του Π.Δ. 413/1998, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής
από το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ19) της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων.
3. Ειδικότερα η ως άνω Διεύθυνση για την επίτευξη
των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου είναι αρ−
μόδια για:
α) Τη διαχείριση, διακίνηση και εκποίηση των πάσης
φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαίων ή πεπαλαιωμέ−
νων κινητών πραγμάτων, κυρίως δε υλικών, πλωτών μέ−
σων, εφοδίων, μηχανημάτων, τροχοφόρων, που ανήκουν
κατά κυριότητα στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε δημόσιες
επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα εφόδια του λογαριασμού
καταναλωτικών αγαθών.
β) Τη διαχείριση και εκποίηση τροχοφόρων οχημάτων
που περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου, είτε
ως αζήτητα είτε ως αποτέλεσμα δήμευσης είτε για
οποιαδήποτε άλλη αιτία, σύμφωνα με την διαδικασία
που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.25/60 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου και τις σχετικές διατάξεις του Τελωνειακού
Κώδικα.
γ) Την εκποίηση των ανωτέρω κινητών πραγμάτων
που ανήκουν σε ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
εφόσον παραδίδονται προς το σκοπό αυτό στην Διεύ−
θυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.
δ) Τη διάθεση με αντάλλαγμα ή μη σε δημόσιες υπηρε−
σίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ διαφόρων κινητών πραγμάτων
ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
ε) Τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες αυτοκινήτων
οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο.
στ) Τη μεταβίβαση κατά κυριότητα σε ΟΤΑ και λοιπά
ΝΠΔΔ παντός είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο
Δημόσιο.
ζ) Την άπαξ ανά διετία μεταβίβαση κατά κυριότητα
τροχοφόρων οχημάτων σε τιμή όχι κατώτερη των 5/10
της τιμής κόστους τους σε ΝΠΙΔ ή σε εταιρείες κύριος
σκοπός των οποίων είναι τα έργα κοινής ωφέλειας ή
φιλανθρωπίας.
η) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση των εγκατα−
λειπόμενων σε οδούς, πλατείες, κήπους και δημόσιους
ή δημοτικούς χώρους τροχοφόρων οχημάτων, τροχό−
σπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.
θ) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση των χερσαίων,
πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων, που κατά−
σχονται σαν αντικείμενα λαθρεμπορίας ή μεταγωγικά
μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας.
ι) Τη φύλαξη, διαχείριση και εκποίηση πειστηρίων.
κ) Την συγκέντρωση υλικών τα οποία αξιοποιούνται
δια του συστήματος της ανακύκλωσης με άμεσο όφε−
λος για την εθνική οικονομία και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Παραχώρηση δικαιωμάτων περιουσιακής φύσης
1. Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα εν γένει που
περιέρχονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις
του προηγούμενου άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και

των δικαιωμάτων διαχείρισης και της με οποιαδήποτε
τρόπο εκμετάλλευσης αυτών, μπορεί είτε να παραχω−
ρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 επ. του
Ν. 3389/2005, είτε να αξιοποιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ.48 του Ν. 3871/2010 και τις διατάξεις
του Ν. 3049/2002.
2. Ενδεικτικά μπορεί να παραχωρούνται:
α) Το δικαίωμα διαχείρισης, διακίνησης και εκποίησης
των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαίων ή
πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, κυρίως δε υλικών,
πλωτών μέσων, εφοδίων, μηχανημάτων, τροχοφόρων,
που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ
και σε δημόσιες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα εφόδια
του λογαριασμού καταναλωτικών αγαθών.
β) Το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης τροχοφό−
ρων οχημάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του
Δημοσίου, είτε ως αζήτητα είτε ως αποτέλεσμα δήμευ−
σης είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, σύμφωνα με την
διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 25/60 πράξη
του Υπουργικού συμβουλίου και τις σχετικές διατάξεις
του Τελωνειακού Κώδικα.
γ) Το δικαίωμα εκποίησης των ανωτέρω κινητών πραγ−
μάτων που ανήκουν σε ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, εφόσον παραδίδονται προς το σκοπό αυτό στην
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.
δ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρι−
σης και εκποίησης των εγκαταλειπόμενων σε οδούς,
πλατείες, κήπους και δημόσιους ή δημοτικούς χώρους
τροχοφόρων οχημάτων, τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων
ογκωδών αντικειμένων.
στ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρι−
σης και εκποίησης των χερσαίων, πλωτών και εναέριων
μεταφορικών μέσων, που κατάσχονται σαν αντικείμενα
λαθρεμπορίας ή μεταγωγικά μέσα αντικειμένων λαθρε−
μπορίας.
θ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρισης
και εκποίησης πειστηρίων.
ι) Ο υπηρεσίες συγκέντρωσης υλικών τα οποία αξι−
οποιούνται δια του συστήματος της ανακύκλωσης με
άμεσο όφελος για την εθνική οικονομία και την προ−
στασία του περιβάλλοντος.
3. Όπου στις διατάξεις του Ν. 251/1976 αναφέρεται
ο ΟΔΔΥ νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο και οι
συναφείς αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις
ασκούνται και αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων).
Άρθρο 3
Θέματα Προσωπικού
1. Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ με−
ταφέρεται και εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας
στην ανωτέρω αναφερόμενη Διεύθυνση Τελωνειακών
Διαδικασιών.
2. Πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επι−
δόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως
προσωπική διαφορά.
3. Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικό του ΟΔΔΥ ΑΕ που
υπηρετεί στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΔΔΥ με−
ταφέρεται και εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας
στις κατά τόπους πλησιέστερες Τελωνειακές Αρχές.
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4. Η μεταφορά και η ένταξη του προσωπικού του
ΟΔΔΥ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις προηγού−
μενες παραγράφους, γίνεται με διαπιστωτική πράξη
του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων.
Άρθρο 4
Τύχη περιουσίας του ΟΔΔΥ και διαδοχή υποχρεώσεων.
1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΔΔΥ, πε−
ριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και
αξιώσεων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσί−
ευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση
στο Δημόσιο.
2. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του
ΟΔΔΥ στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέ−
εται με αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά
ή τέλος.
3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον ΟΔΔΥ συνεχίζο−
νται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως ειδικού
διαδόχου του ΟΔΔΥ, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
δήλωση περί επαναλήψεώς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 56004/2837
(3)
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του
έτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των τμημάτων Συγκοι−
νωνιακών Έργων της έδρας και των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 186, παρ II, περ. ΣΤ.,
282 παρ. 1 και 283 παρ. 2.
2. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», άρθρα 3,
6 και 7.

40779

3. Τον Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/23−5−2003) «Οργάνωση
και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδη−
μοτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 6, παρ. 6.
4. Το υπ’ αριθ. 55865/1747/11−11−2011 έγγραφο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περι−
βάλλοντος και Υποδομών με θέμα: «Καθιέρωση ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπι−
ση εκτάκτων αναγκών των Τμημάτων Συγκοινωνιακών
Έργων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Έδρας
και των Περιφερειακών Ενοτήτων».
5. Την ανάγκη λειτουργίας των Τμημάτων Συγκοινω−
νιακών Έργων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της
έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστο−
ριάς και Φλώρινας, σε 24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες,
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε περιπτώσεις
εξαιρετικής ή απρόβλεπτης ή έκτακτης υπηρεσιακής
ανάγκης, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση κατά
τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του
έτους, των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων− έδρας
και Περιφερειακών Ενοτήτων − της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε
περιπτώσεις εξαιρετικής ή απρόβλεπτης ή έκτακτης
υπηρεσιακής ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώ−
σεις, καταπτώσεις, κ.λπ.).
Η προκαλούμενη από την παρούσα απόφαση δαπά−
νη, θα βαρύνει, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη Διεύ−
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της έδρας και τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων για
τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.
Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχο−
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Νοεμβρίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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
*02027422511110004*
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