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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ.821/1293Σ/102354/Ζ1 (1)

Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων 
Εξωτερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων Συνδέσμων». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του 

Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233, τ.Α΄/04−11−2011) «Ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4, του άρθρου 35 του 
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Εξωτερικών» και τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 6 «Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερι−
κών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες» του 
Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/05−06−2007) «Κύρωση ως Κώ−
δικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τ. Α΄).

4. Το π.δ. 118/25−06−2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
(Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων...».

5. Το π.δ. 89/10−06−2014 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τη με αρ. πρωτ. 94654/ΣΤ5/19−6−14 (ΦΕΚ 1618, τ.Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών του Υ.ΠΑΙ.Θ.».

7. Το π.δ. 63/2005, άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

8. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22−11−2010) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Την υπ’ αριθμ. 56686/ΣΤ5/21−05−2012 (ΦΕΚ 1724, τ. Β΄/ 
21−05−2012) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί μεταβίβασης δικαιώ−
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γ.Γ. του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

11. Την υπ’ αριθμ. Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/24.07.1996 (ΦΕΚ 
707/06/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της έδρας και της 
περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των 
Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του 
εξωτερικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.821/301Σ/19903/Ζ1/12−02−2013 
(ΦΕΚ 422, τ.Β΄/25−02−2013), Φ.821/1501Σ/91114/Ζ1/08−07−2013 
(ΦΕΚ 1832, τ.Β΄/29−07−2013).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό ποσού 115.100,00€ για το τρέχον οικονομικό 
έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις στους ΚΑΕ 5271 και 0813 του Ειδικού Φορέα 
19−140, καθώς επίσης και για τα επόμενα οικονομικά έτη 
η προκληθείσα δαπάνη θα καλύπτεται από τις αντίστοι−
χες εγγεγραμμένες πιστώσεις.

13. Τις προτάσεις έγκρισης δαπανών λειτουργικών 
εξόδων των Γραφείων Εκπαίδευσης Στουτγάρδης και 
Ντύσσελντορφ για το Οικονομικό Έτος 2014.

14. Το από 27−03−2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης/Τμήμα Β΄ περί εγγρα−
φής του ως άνω ποσού στις πιστώσεις του Οικονομικού 
Έτους 2014.

15. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Ελληνόγλωσσης εκ−
παίδευσης στο εξωτερικό, αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη, υπό 
τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου», από την ημερομηνία 
ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης που 
πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.821/301Σ/19903/
Ζ1/12−02−2013 (ΦΕΚ 422Β΄/25−02−2013) και την κάλυψη όλων 
των συναφών οικονομικών υποχρεώσεών του.
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Η εποπτεία του θα ασκείται από το Συντονιστικό Γρα−
φείο Βερολίνου, στην αρμοδιότητα του οποίου έχουν 
μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφεί−
ου Στουτγάρδης (κρατίδια: Baden−Württemberg, Hessen, 
Saarland και Rheinland−Pfalz) της Ομοσπονδιακής Δημο−
κρατίας της Γερμανίας.

II. Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου 
στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ, 
υπό τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου», από την ημερομη−
νία ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης 
που πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.821/1501Σ/91114/
Ζ1/08−07−2013 (ΦΕΚ 1832Β΄/29−07−2013) και την κάλυψη όλων 
των συναφών οικονομικών υποχρεώσεων του.

Η εποπτεία του θα ασκείται από το Συντονιστικό Γρα−
φείο Βρυξελλών, στην αρμοδιότητα του οποίου έχουν 
μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γρα−
φείου Ντύσσελντορφ (κρατίδιο Nordrhein−Westfalen) της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2014

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ 

F
          Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/4345 (2)
Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων 

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (Α 138) «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και 
ιδίως τα άρθρα 3 και 19 παρ. 2.

2. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

3. Την υπ’ αριθμ. 2303/2.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1632) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή 
Χριστοφιλοπούλου».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Έκταση Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται 
οι Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρ−
θρο 3 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, 
κεντρικές και περιφερειακές, οι αυτοτελείς δημόσιες 
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι 
ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, οι ορ−
γανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών 
καθώς και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανή−
κουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και 
οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέ−
πονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005.

Άρθρο 2
Προδιαγραφές και μορφή τήρησης του Μητρώου των 
δημοσίων φορέων κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3979/2011

1. Τηρείται ηλεκτρονικό «Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής» 
των δημοσίων φορέων του άρθρου 1, το οποίο περιλαμ−
βάνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3979/2011 
(Α΄ 138), την ψηφιακή υποδομή που χρησιμοποιούν ή 
τηρούν οι φορείς, και συγκεκριμένα:

α) τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές υποδομές 
και συστήματα, 

β) το λογισμικό, 
γ) τα Μητρώα/κατηγορίες αρχείων και δεδομένων, 
δ) τις σχετικές άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης,
ε) τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχα−

νικής ιδιοκτησίας,
στ) κάθε αναγκαία συναφή με τα παραπάνω λεπτομέ−

ρεια, που είναι χρήσιμη για την ταυτοποίηση και πλήρη 
περιγραφή του καταχωρούμενου στοιχείου. 

2. Οι φορείς του άρθρου 1 καταγράφουν τις πληροφο−
ρίες και στοιχεία της παραγράφου 1 στην διαδικτυακή 
εφαρμογή http://apps.ktpae.gr/eInventory, συμπληρώνο−
ντας τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που πε−
ριλαμβάνονται στην εφαρμογή. Τα προαιρετικά πεδία 
συμπληρώνονται εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο φορέα. Ο φορέας καταγράφει ως «πρό−
σθετα στοιχεία» τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που 
θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για την ακριβή περιγραφή 
που εξυπηρετεί τον σκοπό του Μητρώου.

Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία τήρησης 

και επικαιροποίησης του Μητρώου

1. Η Μονάδα Πληροφορικής κάθε φορέα του άρθρου 1 
μεριμνά για την αρχική καταγραφή των στοιχείων, που 
αφορούν τον φορέα, στο Μητρώο και την εν συνεχεία 
επικαιροποίηση αυτών. 

2. Για το σκοπό αυτό οι φορείς του άρθρου 1 εξου−
σιοδοτούν δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους οι οποίοι 
θα αναλάβουν την τήρηση και διαρκή ενημέρωση των 
σχετικών στοιχείων του φορέα και θα αποτελούν τον 
σύνδεσμο με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής 
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του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των ως άνω 
υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο, στοι−
χεία υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) γνω−
στοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου yap@yap.gov.gr). 

3. Εντός δυο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρού−
σας ολοκληρώνεται η αρχική καταγραφή στο Μητρώο 
από κάθε φορέα του άρθρου 1.

4. Κάθε φορέας του άρθρου 1 φροντίζει για την διαρκή 
ενημέρωση του Μητρώου σε κάθε περίπτωση μεταβο−
λής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
σε εξαμηνιαία βάση και συγκριμένα κατά τα διαστήματα 
1 − 31 Ιανουαρίου και 1 − 31 Ιουλίου κάθε έτους κάθε 
φορέας επιβεβαιώνει υποχρεωτικά στη διαδικτυακή 
εφαρμογή του Μητρώου το πεδίο για την εγκυρότητα 
της πληροφορίας που έχει καταγράψει.

 Άρθρο 4
 Πρόσβαση στο Μητρώο 

και διάθεση του περιεχομένου του

1. Πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή του άρθρου 2, 
για το σκοπό καταχώρισης στοιχείων, παρέχεται μόνον 

στους εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 3, υπαλλήλους, μέσω κωδικού πρόσβασης. 

 2. Το Μητρώο είναι, με την επιφύλαξη ειδικότερων 
ρυθμίσεων, ιδίως των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (Α΄ 
57), προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 5
Συντονιστικός ρόλος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης 

Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μητρώου και 
είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στο συντο−
νισμό των φορέων, την παροχή των απαραίτητων διευ−
κρινήσεων και οδηγιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων 
και την ορθή τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου 
από κάθε φορέα του άρθρου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 



23554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018600807140004*

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
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