
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2657
9 Δεκεμβρίου 2015

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16−12−2014 
(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Καθιέρω−
ση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−
ρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω−
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», 
η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 
85046/6−11−2015 απόφαση. ....................................................... 1

Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 
(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Ενεργείς 
εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακο−
ποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτι−
νοφυσικών και Κτηνιάτρων», η οποία τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.85044/6−11−2015 
(ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015). ..................................................... 2

Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού. ............................ 3
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ 

(ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδια−
σμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών απο−
στολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, 
καπνικά, καύσιμα κ.λπ.». ............................................................ 4

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά 
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη 
ισχύος του Κτηματολογίου στο Τοπικό Διαμέρισμα 
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλ−
κιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της 
Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πο−
λυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας....................... 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 90274 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16−12−2014 

(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Καθιέρωση με 
αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημε−
ρών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», η οποία τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 85046/6−11−2015 απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16.12.14 (ΦΕΚ 3485/

Β΄/24.12.2014) απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερω−
ριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμά−
των», η οποία αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: ΨΥΜΡΘ−ΜΩ3 και 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 85046/6−11−2015 
(ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015) απόφαση και αναρτήθηκε με 
ΑΔΑ: ΩΑ7Φ465ΦΥΟ−02Ξ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/τ. Α΄), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το με αρ. πρωτ.: 32479/22−10−2015 έγγραφο της 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νή−
σων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και το με αρ. 
πρωτ.: 43004/24−11−2015 έγγραφο της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

4. Την με αρ. πρωτ.: Β1.α/84219/18−11−2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές του εκτε−
λούμενου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με 
ΑΔΑ:6ΧΥΣ465ΦΥΟ−Σ6Σ.
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5. Την με αρ. πρωτ.: Β1.α/91072/26−11 −2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές εκτελού−
μενου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 
Ω2ΓΦ465ΦΥΟ−ΨΝ7.

6. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6−10−2015).

7. Την αριθμ. Α1 α/80306/20−10−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας για την παύση και 
το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας 
(ΦΕΚ 741/τ. ΥΟΔΔ/20−10−2015).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με αυτές που προβλέφθηκαν 
στις ανωτέρω (4) και (5) σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
με αριθμ. Β1.α/84219/18−11−2015 και Β1.α/91072/26−11−2015 
αντίστοιχα, με θέμα «Μεταβολές εκτελούμενου προϋ−
πολογισμού», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109735/16.12.14 
(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24.12.14) απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Α2β/Γ.Π.οικ. 85046/6−11−2015 (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015) 
Απόφαση και αυξάνουμε την αντίστοιχη δαπάνη κατά 
εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσια ευρώ 
(938.700,00 €), η οποία διαμορφώνεται στο τελικό ποσό 
των πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα και δια−
κοσίων δέκα επτά ευρώ (50.410.217,00 €), στον ΚΑΕ 2811 
του Φορέα 210. Αυξάνουμε αντίστοιχα τις ώρες κατά 
τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και εξακόσιες εβδομή−
ντα οκτώ (386.678), οι οποίες διαμορφώνονται τελικά σε 
είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες 
και τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (20.765.454) ώρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Α2β/
Γ.Π.οικ. 109735/16.12.14 (ΦΕΚ 3485/Β΄/24.12.2014) απόφα−
ση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 
85046/6−11−2015 (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 91612 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 

(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφασης: «Ενεργείς εφη−
μερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολό−
γων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυ−
χολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και 
Κτηνιάτρων», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Α2β/Γ.Π.οικ.85044/6−11−2015 (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 (ΦΕΚ 3485/

τ. Β΄/24−12−2014) απόφαση «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, 
Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νο−
σοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων», η οποία 
αναρτήθηκε με Α.Δ.Α.: Ω0Ι0Θ−6ΕΑ, και τροποποιήθηκε 

με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.85044/τ. Β΄/6−11−2015 απόφα−
ση (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015) και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 
7ΞΩΝ465ΦΥΟ−1ΣΣ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/τ. Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το με αρ. πρωτ.: 43004/24−11−2015 έγγραφο της 1ης 
Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

4. Την με αρ. πρωτ.: Β1α/91072/26−11−2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβολές του εκτελούμε−
νου προϋπολογισμού», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 
Ω2ΓΦ465ΦΥΟ−ΨΜ7.

5. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/
6−10−2015).

6. Την αριθμ. Α1α/80306/20−10−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας για την παύση και 
το διορισμό Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας 
(ΦΕΚ 741/τ. ΥΟΔΔ/20−10−2015).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με αυτήν που προβλέφθηκε 
στην ανωτέρω (4) σχετική υπουργική απόφαση με αριθμ. 
πρωτ.: Β1α/91072/26−11−2015 με θέμα «Μεταβολές του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 
(ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφαση «Ενεργείς εφημε−
ρίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» 
και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.85044/
τ.Β΄/6−11−2015 απόφαση (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015) και 
αυξάνουμε την αντίστοιχη δαπάνη κατά εκατόν ογδόντα 
πέντε χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ (185.800 €), καθώς 
και τις αντίστοιχες ημέρες εφημερίας κατά δύο χιλιάδες 
εννιακόσιες πενήντα εννέα (2.959).

Η τελική δαπάνη για το έτος 2015 διαμορφώνεται στο 
πόσο των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι ένα χιλιά−
δων σαράντα έξι και ενενήντα τριών ευρώ (8.121.046,93 €), 
στους ΚΑΕ 2811 του Φορέα 210. Οι αντίστοιχες ημέρες 
εφημερίας διαμορφώνονται σε εκατόν είκοσι εννέα χι−
λιάδες τριακόσιες σαράντα εννέα (129.349).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Α2β/
Γ.Π.οικ.109740/16−12−2014 (ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/24−12−2014) απόφα−
ση, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.85044/
τ. Β΄/6−11−2015 απόφαση (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄/19−11−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.93965 (3)

Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2256/ 

1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού και Οδο−
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ντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/
Α΄/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις 
των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ΄) και 5 του 
άρθρου 27 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» 
(ΦΕΚ 143/Α΄/1983).

2. Την με αριθμ. A3β/447/14−1−1985 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 19/Β΄/1985) περί καθορισμού των περιοδικών στα 
οποία οι δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών γιατρών 
αποτελούν κριτήριο για τη διεκδίκηση θέσης κλάδου 
Ιατρών Ε.Σ.Υ.

3. Την αριθμ. ΔΥ13α/οικ.39832/4−12−1997 υπουργική από−
φαση περί ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής 
αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
(ΦΕΚ 1088/τ. Β΄/9−12−1997).

4. Την παραγρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 
38/τ. Α΄/17−2−2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.ΥΥ. και λοιπές διατάξεις».

5. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28−8−2014) όπως ισχύει.

6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ. Α΄/27−1−2015).

7. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/τ. Α΄/19−3−2015).

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ25 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6−10−2015).

10. Την αριθμ. 5926/12−11−2015 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.).

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. Β1α/οικ.91581/30−11−15) 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε΄ 
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 − ΦΕΚ 143/τ. Α΄/2014), 
αποφασίζουμε:

Στα περιοδικά με «Εθνική Αναγνώριση» , στα οποία οι 
δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών αποτελούν κριτή−
ριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης 
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδι−
κό «Ανοσία», που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία 
Ανοσολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

    Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015 (4)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ 

(ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού 
πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και 
λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύ−
σιμα κ.λπ.».

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα − 

Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 «Περί θεσπίσεως κοινοτικού 
τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει.

2. Τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνεια−
κού Κώδικα − Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθο−
ρισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιή−
θηκε με τον Καν. 430/2010.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 68 και 78 του 
Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ−
δικας».

4. Την υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) 
«Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αερο−
σκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορι−
σμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» και κυρίως του άρθρου 90.

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. της παρα−
γράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 απόφαση 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την ανάγκη επέκτασης της διαδικασίας εφοδιασμού 
των μικρών αλιευτικών σκαφών με υποκείμενα καύσιμα 
ή από ελεύθερα αποθέματα χωρίς την παρουσία τε−
λωνειακού υπαλλήλου και στα πλοία και πλωτά μέσα 
του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, 
καθώς επίσης στα επαγγελματικά τουριστικά ημερό−
πλοια και στα μικρά επιβατηγά πλοία − θαλάσσια ταξί, 
σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του τελωνειακού 
υπαλλήλου κατά τον εφοδιασμό. 

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 18

της αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ

1. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 
του άρθρου 18 της αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ προ−
στίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:
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«Η δυνατότητα εφοδιασμού με καύσιμα χωρίς την πα−
ρουσία τελωνειακού υπαλλήλου παρέχεται και στις πε−
ριπτώσεις των πλοίων και πλωτών μέσων του Λιμενικού 
Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς επίσης 
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των 
θαλάσσιων ταξί, με την τήρηση κατά τα λοιπά όλων των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία όρων και 
προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο εφοδιασμός 
θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εφοδιαστή κατά 
τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ιδίας περίπτωσης 
και παραγράφου».

2. Μετά την περίπτωση ζ) και πριν το τελευταίο εδά−
φιο της παραγράφου 3 προστίθενται νέες περιπτώσεις 

η) και θ) ως ακολούθως:
«η) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των 

επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, στις περι−
πτώσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες επαγγελματικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14 του Ν. 2743/99 και παραμένουν σε ισχύ, οι ενδιαφε−
ρόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή: 

αα) Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών και
ββ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−

ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφο−
ρούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον 
εφοδιασμό μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφοδιασμού 
επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων οι ενδιαφε−
ρόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πι−
στοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

ββ) Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή 
δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού 
ημερόπλοιου. 

γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολο−
γικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.

δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−
ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και αφο−
ρούν τον αμέσως προηγούμενο από τον αιτούμενο τον 
εφοδιασμό μήνα.

θ) Για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα των 
θαλάσσιων ταξί υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολο−
γητικά:

αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) 
ββ) Άδεια θαλάσσιου ταξί. 
γγ) Έγγραφο Εθνικότητας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−

ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 19

της αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις εφοδιασμού μικρών αλιευτικών 
σκαφών παράκτιας αλιείας, πλοίων και πλωτών μέσων 

του Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, 
επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των θα−
λάσσιων ταξί και εφόσον αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι 
αναφέρονται στο ως άνω βιβλίο, δεν παρέχουν τη δυ−
νατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη 
φόρτωση, ο εφοδιασμός θα πραγματοποιείται χωρίς 
την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται νέα 
εδάφια ως ακολούθως:

«Ειδικά για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, 
πλέον των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ενδιαφερόμε−
νοι στις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες επαγ−
γελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 2743/1999 και παραμένουν σε 
ισχύ, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Άδεια Εκτέλεσης θαλάσσιων Εκδρομών και
ββ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−

ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στις λοιπές 
περιπτώσεις επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοι−
ων οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των δικαιολογητικών του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρ−
θρου, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πι−
στοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.

ββ) Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή 
δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού 
ημερόπλοιου.

γγ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολο−
γικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.

δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−
ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Ειδικά για τα θαλάσσια ταξί, πλέον των δικαιολο−
γητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.)
ββ) Άδεια θαλάσσιου ταξί.
γγ) Έγγραφο Εθνικότητας.
δδ) Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώ−

ρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από 
την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
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    Αριθμ. 51243 (5)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−

χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά 
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη 
ισχύος του Κτηματολογίου στο Τοπικό Διαμέρισμα 
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλ−
κιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δη−
μοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α 

(παρ. 4) του Νόμου 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη 
δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις 
πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 
(παρ. 2) του νόμου 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων 
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων του 
Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ−
λάδος στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β΄ 416).

5. Τις διατάξεις του Π.δ/γματος 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ 31/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β΄ 2183).

7. Την υπ’ αρ. 9400/1.03.2007 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία κηρύχθηκε υπό κτηματογρά−
φηση μεταξύ άλλων το Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου 
του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δη−
μοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας 
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας (Β΄ 4290).

8. Την υπ’ αρ. 47511/5.11.2015 κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί υπαγωγής της 
κτηματογραφούμενης περιοχής του Τοπικού Διαμερί−
σματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού 
Χαλκιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της 
Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην τοπική αρμοδιότητα 
του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου που θα λειτουργήσει 
κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

9. Το υπ’ αρ. 657/2/17−11−2015 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτ−
λος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτημα−
τογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των 
πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα 
ακίνητα της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Πο−
λυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, 
νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενό−
τητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερει−
ακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα 
του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου, κατά μεταφορά από 
τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και 
διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτο−
κόλλου 274/11−05−2015 παραλαβής κτηματολογικών στοι−
χείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε., όπου αυτά περιλαμβάνονται.

Άρθρο 2

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου 
στην περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου 
του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δη−
μοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας 
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, ορίζεται η 09η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές 
αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται 
στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και 
διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρω−
τοκόλλου 274/11−05−2015 παραλαβής κτηματολογικών 
στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε., για τα οποία διενεργή−
θηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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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
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