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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Μετάταξη υπαλλήλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με την υπ’ αριθμ. 9125/9.2.2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του
άρθρου 83 του ν. 2812/2000, μετατάσσεται η Χριστίνα
Φάκα, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΔΕ2 Βο−
ηθών Ταξινόμων της Κατηγορίας ΔΕ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σε προσωποπαγή θέση προσωρινού Κλάδου
Διοικητικού − Λογιστικού της Κατηγορίας ΤΕ του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1091/
16.2.2009).
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

Αριθμ. 4766
(2)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό−
νου της ΑΣΤΕΡ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης έτους 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ.
29/Α΄/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ−
μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ.
297/Α΄/2003).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/002/5.2.2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση περί επέκτασης των διατάξεων του
ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α..
4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/2004).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3270/8.10.2004
(Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/11.10.2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/2009).
7. Τα υπ’ αριθμ. 1326/4.12.2008 και 1342/10.12.2008 έγ−
γραφα της Επιθεώρησης Εργασίας Νοτίου Αιγαίου.
8. Το υπ’ αριθμ. Φ.173/159/40/7.1.2009 (υπ’ αριθμ.
252/9.1.2009 απόφ. ΥΠ. ΤΟΥΡ. ΑΝ.) έγγραφο του ΟΤΕΚ.
9. Την υπ’ αριθμ. 359/12.11.2008 απόφαση που λήφθηκε
στην 35η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ.
10. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη ύψους 5.378 €,
που θα προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση, 6
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου και 3 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της
ΑΣΤΕΡ βαρύνει τον κωδικό 0261 του ΟΤΕΚ έτους 2009,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ−
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

5366

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και ορισμένου χρόνου του προσωπικού της ΑΣΤΕΡ του
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(έγκριση από Επιθεώρηση Εργασίας), κατά το έτος 2009,
ως εξής:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΕΡ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ ΕΤΟΥΣ
2009
ΑΣΤΕΡ
Για 6 υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 120 ώρες έκα−
στος
Για 3 υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, 120 ώρες έκα−
στος
Συνολικά: 1.080 ώρες
Αιτιολόγηση υπερωριακής απασχόλησης:
Η υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από:
1. Την 24ωρη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου − οικο−
τροφείου.
2. Τις αυξημένες ανάγκες κατά τις εγγραφές − αποτε−
λέσματα − πρακτική άσκηση − προσλήψεις − απολύσεις
προσωπικού − παραλαβή αιτήσεων.
3. Τη συντήρηση διατηρητέου κτιρίου − μηχανημάτων
και εργαλείων.
4. Τη διευθέτηση − καθαριότητα − έλεγχο παλαιών
αρχείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Α− 65033/5731/08
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α−31039/
2459/25.5.2007 (Β΄ 847) απόφασης του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών «Κανονισμός Οργάνω−
σης – Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφε−
ρομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με Α.), με τα ειδικά
λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3, του άρθρου 17, του ν. 3185/2003
«Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), εναρμόνιση με
την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Ορ−
γανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 229).
β) του ν. 2898/2001 «Περί σύστασης και λειτουργίας
Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι
οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 71).
γ) του ν.δ. 3721/1957 «Περί συστάσεως Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)»
(Α΄142).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
ε) Της υπ’ αριθμ. Α− 31039/2459/25.5.2007 (Β΄ 847) από−
φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κα−

νονισμός Οργάνωσης – Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης
των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α με Α), με
τα ειδικά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.».
2. Την υπ’ αριθμ. 13818/21.11.2008 πρόταση του Ο.Α.Σ.Θ.
περί τροποποίησης του ως άνω ισχύοντος Κανονι−
σμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 1389/1.12.2008 σύμφωνη γνώμη του
Συμβουλίου Αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(ΣΑΣΘ).
4. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δυνατοτήτων
του Ο.Α.Σ.Θ. προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στην
αυξημένη ζήτηση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των
Α.μεΑ. της Θεσσαλονίκης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τα άρθρα 1, 3 και 5
της υπ’ αριθμ. Α− 31039/2459/25.5.2007 απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 847
Β΄/31.5.2007) ως εξής:
1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να κυκλοφορεί και το τρί−
το–εφεδρικό όχημα, κατά τις ημέρες και βάρδιες οσάκις,
λόγω αυξημένης ζήτησης, δεν καλύπτονται κατά 100%
οι αιτούμενες μετακινήσεις των Α.με Α.».
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να παρέχει την εν λόγω υπη−
ρεσία εξυπηρέτησης των Α.μεΑ. ως εξής:
Κατά τις καθημερινές από 06:00 έως 22:00 (ήτοι σε
δύο βάρδιες) με τα δύο (2) οχήματα σε κάθε βάρδια και
οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση θα προστίθεται και
το τρίτο όχημα.
Κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες από 07:00
έως και 23:00 (ήτοι σε δύο βάρδιες) με το ένα όχημα
σε κάθε βάρδια και οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση
θα προστίθεται και το δεύτερο όχημα».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η περαιτέρω εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρί−
ες επανεξετάζεται από τα εντεταλμένα όργανα του
Ο.Α.Σ.Θ. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για οποιον−
δήποτε λόγο και αιτία, οι ενδιαφερόμενοι:
• Δεν προσέρχονται στα προκαθορισμένα ραντεβού,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του πα−
ρόντος άρθρου.
• Δεν μεριμνούν για την έγκαιρη ακύρωση προγραμ−
ματισμένων ραντεβού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
Τα εν λόγω Α.μεΑ. θα εξυπηρετούνται σε δεύτερη
προτεραιότητα έναντι των λοιπών δικαιούχων της αυτής
«προτεραιότητας», ως αυτές καθορίζονται στην παρά−
γραφο 5 του άρθρου 4».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η προ−
αναφερόμενη υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 470
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματινής, των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
κατά το Α΄ εξάμηνο του 2009.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση...»
(Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α΄/9.9.1999).
2) Τις Διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ.
131/τ.A΄/2006 «Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως δημοσιευμένης ύλης...».
3) Τις Διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ,...» (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄).
4) Την υπ’ αριθμ. 2/36028/0022/13.5.2008 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή οδη−
γιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους
2008».
5) Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας πέραν του κανο−
νικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες από τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
6) Το υπ’ αριθμ. 469/1.2.2009 υπηρεσιακό σημείωμα
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών από το οποίο
προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση
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για την πληρωμή των υπερωριών των εν λόγω Υπαλλή−
λων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση
της υποχρεωτικής, κατά τις απογευματινές ώρες και
κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2009, για τους δέκα
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
οι οποίοι θα ασχοληθούν με επεξεργασία οικονομικών
στοιχείων που ζητήθηκαν από την εδώ Υπηρεσία Επι−
τρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία θα πρέπει εντός
του τρέχοντος έτους, να ελέγξει απολογισμούς της Ν.Α.
ετών 1999−2003.
Η παραπάνω εργασία είναι αδύνατον να γίνει κατά
τις εργάσιμες ώρες, καθόσον υπάρχει μεγάλος φόρτος
εργασίας λόγω κλεισίματος του οικον. έτους.
Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται από την 15:00 μ.μ.
έως την 20:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα και με ανώτατο
όριο 60 ώρες μηνιαίως.
Οι δαπάνες της παρούσης απόφασης θα βαρύνουν
τις πιστώσεις του φορέα 072 «Υπηρεσίες Διοίκησης της
Ν.Α.Φ.».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 1 Φεβρουαρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02004381103090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

