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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1018
24 Απριλίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1078
(1)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφο−
ράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ
Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγ−
γραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των δι−
ατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρ−
θρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81).

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης ει−
σφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975
(ΦΕΚ Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολο−
γητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμο−
γή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή
τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81).
Οριστική παύση αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών
από τα κέντρα εκπομπής Ρογδιά και Μάλαξα της
Κρήτης. ...................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 455/22800/21−2−2013
(Β΄ 473) ΚΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρ−
μογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριών
Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας βάσει προγράμ−
ματος της Ε.Ε.» και της υπ’ αριθμ. 258/31644/2013
(Β΄584) ΚΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο−
γής των προγραμμάτων δωρεάν διανομής ζυμαρι−
κών, ρυζιού και ελαιολάδου, σε άπορους της χώ−
ρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013».
Υπερωριακή εργασία μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) έτους 2013. ...................................
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση
του έργου: «Επισκευή ανωδομής προβλήτα κατα−
φυγίου σκαφών Φοίνικα Σύρου»........................................

1

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2

3
4

5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Δ6Δ 1058692 ΕΞ
2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ........... 6
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.11960/2013/
0003322/1.3.2013 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ................ 7

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77)
όπως ισχύουν.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το
άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).
γ) Την αριθμ. 07927/19.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574) απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη.
δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.
Ορίζουμε ότι η υπό του άρθρου 43 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ Α΄ 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με
το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) δήλωση απόδο−
σης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975
(ΦΕΚ Α΄ 77), θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως
στο συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης μιας (1) σελίδας.
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4111/2013
(ΦΕΚ Α΄ 18) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81).
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1. Γενικά − Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης:
Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ
Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81) επιβάλλεται
ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη (για τις χρήσεις
2012−2015) επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισα−
γόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος
σύμφωνα με όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) στα γραφεία ή
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδή−
ποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με
την ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσι−
τεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή
ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω
από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας,
εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων
και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτη−
τριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν
αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω ανα−
φερόμενες δραστηριότητες.
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και
αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο
ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
και ασχολούνται επιπλέον των λοιπών εργασιών που
προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής
τους και με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων
με ελληνική ή ξένη σημαία.
2. Τρόπος υπολογισμού:
Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω
κλίμακα:
Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς.
Κλιμάκια ετήσιου Συντελεστής
συνολικού εισα−
%
γόμενου και με−
τατρεπόμενου σε
ευρώ συναλλάγ−
ματος (σε δολάρια
Η.Π.Α.)

Φόρος
κλιμα−
κίου

Σύνολο εισα− Σύνολο
γόμενου
και φόρου
μετατρεπόμε−
(σε
νου σε ευρώ δολάρια
συναλλάγματο Η.Π.Α.)
(σε
δολάρια
Η.Π.Α.)

200.000

5

10.000

200.000

10.000

200.000

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

3

Η παραπάνω εισφορά αφορά στα ετήσια ποσά συ−
νολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συ−
ναλλάγματος της τετραετίας 2012 − 2015.
Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα
που έχει εισαχθεί από μια επιχείρηση είναι μικρότερο
από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δο−

λαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για
50.000 δολάρια Η.Π.Α. (50.000 Χ 5% = 2500$).
3. Προθεσμία υποβολής δήλωσης και συνυποβαλλό−
μενα δικαιολογητικά:
Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου
κάθε έτους της εν λόγω τετραετίας υποβάλλουν στον
προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπη−
ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτών, ειδική δήλωση
υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμε−
νου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του
προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
και τα συνολικά ετήσια εμβάσματα σε ευρώ που αντι−
στοιχούν σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος, με την
οποία (δήλωση) συνυποβάλλονται: α) τα επικυρωμένα
αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος
(Β.Α.Σ.) ή πρωτότυπη βεβαίωση τραπέζης για το συνολι−
κό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα και για το συνολικό
ετήσιο εισαγόμενο ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε
ορισμένο ποσό συναλλάγματος και β) η υπεύθυνη δή−
λωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τα
ποσά του εισαγόμενου συναλλάγματος και τον αριθμό
των Β.Α.Σ.
Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των
διατάξεων αυτών, η υποβολή των παραπάνω δηλώσε−
ων μαζί με την καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) της
οφειλόμενης εισφοράς μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15
Μαΐου του 2013.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον
προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική
δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς.
4. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς:
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγ−
γυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί
έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει
και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι δι−
ευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των
κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παρ.1 της
παρούσης, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό
της εισφοράς.
5. Τρόπος καταβολής:
Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α.
καταβάλλεται μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση κατά
το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ
με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων
αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα
τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε
τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμ−
βριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 18433/515/Φ150
(2)
Οριστική παύση αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών από
τα κέντρα εκπομπής Ρογδιά και Μάλαξα της Κρήτης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 14, παρ. 8 του ν. 3592/2007 «Συγκέντρω−
ση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 37 του νόμου ν. 4053/2012 (Α΄ 44) «Ρύθμιση
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
2. 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), όπως ισχύει.
3. Της υπ’ αριθμ. 21161/12.8.2008 κοινής απόφασης των
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας
«Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην
επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (Β΄ 1680).
4. Του π.δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 141).
5. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 144).
6. Της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).
7. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄112 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 122),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 6 και 2 του
ν.3242/2004 (Α΄ 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία
και τους ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ο οποί−
ος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
11. Του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμ−
ματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές

υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτι−
λίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων»
(Α΄ 178).
12. της υπ’ αριθμ. Υ43/2012 απόφασης Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094).
B. Την ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας μετά−
βασης στην πλήρη ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την 02:00 πρωινή της 31ης Μαΐου 2013 διακόπτεται η
εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων με αναλογική τε−
χνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής
στις θέσεις «Ρογδιά» και «Μάλαξα» του νομού Ηρακλείου
της Κρήτης, όπως τα κέντρα αυτά προσδιορίζονται στην
υπ’ αριθμ. 21161/12−8−2008 ΚΥΑ (Β΄ 1680).
2. Οι τηλεοπτικοί δίαυλοι που απελευθερώνονται, ως
συνέπεια των ανωτέρω, υπόκεινται στις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2013
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΙΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 1059/49030
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 455/22800/21−2−2013 (Β΄ 473)
ΚΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέ−
τρου της δωρεάν διανομής τυριών Π.Ο.Π. σε από−
ρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε.» και
της υπ’αριθμ. 258/31644/2013 (Β΄584) ΚΥΑ «Καθορι−
σμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων
δωρεάν διανομής ζυμαρικών, ρυζιού και ελαιολάδου,
σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της
Ε.Ε., έτους 2013».
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ−
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)»,
2. του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος
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1 του ν. 1440/1984 (A΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας o οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98),
4. των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200),
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001
(Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής
Δραστηριότητας», το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (Α΄135)
και με το άρθρο 19, παρ. 4 του Καν. (ΕΚ) του ν. 3170/2003
(ΦΕΚ Α΄ 191),
5. του άρθρου 1, παρ. 4 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός
κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38),
6. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247),
7. του ν. 2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45),
8. του ν. 3852/2010 (87 Α΄), περί της «Νέας Αρχιτεκτο−
νικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3, Κεφάλαιο Β,
9. του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο
Μισθολόγιο − Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄226),
10. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “’περί
συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, (Α΄ 64),
11. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 150),
12. του ΠΔ 113/2000 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194),
13. της υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
περί ανάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εντολοδόχου του
Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης (Β΄
1608), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 301854/2005 (Β΄1332),
14. της με αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105),
15. Την υπ’ αριθμ. 455/22800/21−2−2013 (Β΄ 473) ΚΥΑ
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της
δωρεάν διανομής τυριών Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας
βάσει προγράμματος της Ε.Ε.»,
16. Την υπ’ αριθ. 258/31644/2013 (Β΄584) ΚΥΑ «Καθο−
ρισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων
δωρεάν διανομής ζυμαρικών, ρυζιού και ελαιολάδου,
σε άπορους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε.,
έτους 2013»,
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II. Τους Κανονισμούς:
1. (ΕΚ) 1234/2007 (L299) του Συμβουλίου για τη θέσπιση
της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδι−
κών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενι−
αίος Κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιημένος ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 27,
2. (ΕΕ) 807/2010 (L242) της Επιτροπής περί λεπτομερών
κανόνων για την χορήγηση τροφίμων προερχόμενων
από τα αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους
της Ένωσης όπως τροποποιημένος ισχύει,
3. (ΕΕ) 1020/2012 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκρι−
ση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων
που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2013 για τη
χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης
στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με
παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 807/2010»,
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση τρο−
ποποίηση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που
είχε καθοριστεί με τις υπ’αριθμ. 455/22800/21−2−2013 και
258/31644/2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις, αποφα−
σίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 455/22800/21−2−2013
(Β΄ 473) ΚΥΑ στα παρακάτω σημεία:
1.1. Στο άρθρο 4 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Προέδρου του, συγκροτείται στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμά−
των του διαγωνισμού, με τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη (τρεις (3) εκπρόσωποι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δύο
(2) του ΥΠΑΑΤ). Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται και
λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του
Ν.2690/1999, μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 26 του νόμου 4024/2011».
1.2. Στο άρθρο 6 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συνολική ποσότητα του τυριού, όπως αυτή προσ−
διορίζεται από τη σύμβαση με τον ανάδοχο, διανέμεται
σε φορείς εκπροσώπησης δικαιούχων, όπως αυτοί ορί−
ζονται στην υπ’ αριθμ. 279/23460/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαι−
ούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά
αποθέματα της παρέμβασης» (ΦΕΚ Β΄414), όπως ισχύει
κάθε φορά, με σκοπό να τη διανείμουν στα μέλη τους,
που είναι οι τελικοί δικαιούχοι. Στο παράρτημα της
παρούσης τα υποδείγματα προσαρμόζονται στην ισχύ
της υπ’ αριθμ. 279/23460/2013 ΚΥΑ που αντικατέστησε
την υπ’ αριθμ. 22830/2011 (Β΄660) ΚΥΑ».
1.3. Στο άρθρο 14 «Κυρώσεις» διαγράφεται η παρ. 2 και
αναριθμούνται οι παράγραφοι που ακολουθούν.
2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/31644/2013
(Β΄584) ΚΥΑ στα παρακάτω σημεία:
2.1. Στο άρθρο 6 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Προέδρου του, συγκροτείται στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμά−
των του διαγωνισμού, με τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη (τρεις (3) εκπρόσωποι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δύο
(2) του ΥΠΑΑΤ). Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται και
λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του
Ν.2690/1999, μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 26 του νόμου 4024/2011».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.2. Στο άρθρο 6 η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων είναι τριμελής
και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 5116.04/3/2013
(4)
Υπερωριακή εργασία μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού
ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ (Ο.Ν.) έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Δι−
αχείριση και Ευθύνη» και του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄)
και της αριθ. 2/91118/0026/29−12−2010 εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών,
(β) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012− 2015», όπως ισχύει,
(γ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄), η περίπτωση (α) του
οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.98/2012
(ΦΕΚ 160 Α΄),
(δ) της αριθμ. 5221.1/06/2012/25−09−2012 «Μεταβίβασης
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου... και Τμημάτων του ΥΝΑ» (ΦΕΚ 2584 τ.Β΄/25−09−2012),
2. Το αριθ. πρωτ. 4136/09− 04− 2013 έγγραφο του Οίκου
Ναύτου, με το οποίο διαβιβάστηκε το Πρακτικό της
5067/4/21−03−2013 Συνεδρίασης ΔΣ/Ο.Ν.
3. Την αριθμ. πρωτ. 3652/29−03−2013 (ορθή επανάληψη
08−04−2013) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή 2.640 ωρών για είκοσι δύο
(22) μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους, και για χρονικό διά−
στημα έξι (06) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης,
που απασχολούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου
Ναύτου και στο ΠΟΝ Αθηνών διαφόρων κατηγοριών, για
την αντιμετώπιση εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών για το έτος 2013 και ειδικότερα:

Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής των παι−
διών των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου σε κατασκη−
νώσεις και ο έλεγχος των δαπανών αυτών
− Έκτακτη επιδότηση ανέργων ναυτικών τις εορτές
του Πάσχα.
− Εκκαθάριση του αρχείου μητρώου ασφαλισμένων
και η τακτοποίηση και εκκαθάριση του αρχείου που
φυλάσσεται στην αποθήκη Οίκου Ναύτου (Ομηρίδου
Σκυλίτση).
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Υπεύθυνοι για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας
στον Οίκο Ναύτου ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων.
2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία
ύψους 20.600,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 και θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ιδίου
ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου, έτους 2013,
που ανέρχονται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
F
Αριθμ. 8221.Τ68/09/13
(5)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του
έργου: «Επισκευή ανωδομής προβλήτα καταφυγίου
σκαφών Φοίνικα Σύρου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α.− Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β.− Το Ν.3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14, παρ. 1) όπως
αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (άρθρο 44, παρ.
1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ.− Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2)
«Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών». δ.−
Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
ε.− Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1) «Τροποποί−
ηση Π.Δ. 85/2012 "Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"».
στ.− Η υπ’ αριθμ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ 3050 Β΄)
Απόφαση για τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λι−
μένων και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου.
ζ.− Το αρ. πρ. 451/28−02−2013 έγγραφο Δ.Λ.Τ. ΣΥΡΟΥ,
με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 26/12−02−2013 απόφαση του
Δ.Σ. του.
η.− Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ανω−
δομής προβλήτα καταφυγίου σκαφών Φοίνικα Σύρου»
προϋπολογισμού έργου 56.000,00€, συμπεριλαμβανομέ−
νου ΦΠΑ, ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, με Διευθύνου−
σα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου
− Ερμούπολης, με την προϋπόθεση να ληφθούν όλες οι
απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις
που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Απριλίου 2013
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

17365

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 904/τ.Β΄/
15.4.2013, στη σελίδα 14442, 2η στήλη, γίνεται η εξής
διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «(Α΄ 38)»
Στο ορθό: «(Α΄ 138)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(7)
Στην αριθμ. Φ.11960/2013/0003322/1.3.2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/τ.Β΄/ 4.4.2013,
στη σελίδα 13021, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «ΣΟΦΙΑ ΠΙΛΑΜΗ»
Στο ορθό: «ΣΟΦΙΑ ΠΙΛΑΝΗ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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€

−

-

−

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.: 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
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