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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας...............................................................
1
Έγκριση συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής
εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συ−
σκευασιών και αποβλήτων με την επωνυμία «ΑΝΤΑ−
ΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» .. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 76598
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τικής Προστασίας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161, 162 και 169 του
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄).
β) Του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 18/τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκε και τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα.
γ) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ
201/τ.Α΄).
δ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231/τ.Α΄).
ε) Του π.δ. 151/2004 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 «Ορ−
γάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 212/τ.Α΄).
ζ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ
81/τ.Α΄).
η) Της παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 6 του
ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/τ.Α΄).

θ) Της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263/τ.Α΄).
ι) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.11/818/οικ.12889/21.5.2007
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ια) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.12/874/οικ.32919/11.12.2008
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού γιατί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει
ήδη συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την παρού−
σα συγκρότηση με ισάριθμα μέλη, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών πενταμε−
λές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσω−
πικού του Υπουργείου Εσωτερικών (Κεντρική Υπηρεσία)
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
ως εξής:
α) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ
πέντε (5) εν ενεργεία Προϊσταμένων Διεύθυνσης που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται
ως πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και ενός
(1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων Προϊσταμέ−
νου Τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην αρμο−
διότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής.
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων ανά
κατηγορία (μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου) με τους αναπληρωτές τους.
Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων μονίμων
υπαλλήλων πρέπει να έχουν τον Α΄ βαθμό.
2. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ μέλη της προηγούμενης
παραγράφου ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Τα μέλη αυτά τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις
οικείες οργανικές διατάξεις για μία τριετία.
3. Τα υπό στοιχείο γ΄ της ίδιας παραγράφου εκλέγο−
νται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία.
4. Ο αριθμός των οριζομένων μελών κάθε φύλου ανέρ−
χεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3)
των οριζομένων, εφόσον υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλ−
λήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
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5. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή
εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές.
6. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ένα από τα
με στοιχείο 1β μέλη. Στην περίπτωση που προεδρεύει
ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως μέλος ο
αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
7. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως εισηγητής και ανα−
πληρωτής του, ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσι−
ών προσωπικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν είναι
και μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του
Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του επίσης
μόνιμο υπάλληλο.
9. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων,
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου.
10. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Οικ. 193471
(2)
Έγκριση συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλ−
λακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασι−
ών και αποβλήτων με την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ−
ΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 20 και 24 του ν.
2939/2001 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄) «Συσκευασίες και εναλλακτι−
κή διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 (ΦΕΚ
286/τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση
των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύ−
κλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με
το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001
(ΦΕΚ 179/τ.Α΄) καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου
αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»,
του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 190474/14.10.2008 υποβολή του
φακέλου του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής
Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευα−
σιών και Αποβλήτων και του τροποποιημένου φακέλου,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΠΣ 192900/22.12.2008 εισή−
γηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτι−
κής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.).
4. Το πρακτικό Νο77 της 4ης Νοεμβρίου 2008 της
Ε.Π.Ε.Δ., με το οποίο η Ε.Π.Ε.Δ. αποφάσισε να εισηγηθεί

την έγκριση του υποψηφίου συστήματος «ΑΝΤΑΠΟΔΟ−
ΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», υπό όρους και
προϋποθέσεις.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Ανταπο−
δοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
Συσκευασιών και Αποβλήτων με την επωνυμία «ΑΝΤΑ−
ΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο εξής
«Σύστημα», το οποίο θεωρούμε ότι πληροί τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:
1. Το Σύστημα υποχρεούται να υλοποιήσει τις εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας,
όπως αυτές προβλέπονται στον υποβληθέντα τροποποι−
ημένο φάκελο, σύμφωνα με την εισήγηση της Ε.Π.Ε.Δ.
2. Το Σύστημα υποχρεούται να διασφαλίζει τη δυνατό−
τητα συμμετοχής σε αυτό των ενδιαφερόμενων διαχει−
ριστών και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη υποδομή.
3. Οι μέτοχοι του Συστήματος να αναλάβουν την πλήρη
ευθύνη υλοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων.
4. Ο ποσοτικός στόχος αξιοποίησης – ανακύκλωσης
του Συστήματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εκά−
στοτε συμμετοχή των διαχειριστών (δηλαδή με τις πο−
σότητες συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και
συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και ανταποκρίνεται στις σχετικές δια−
τάξεις του ν. 2939/2001 και της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007
κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν στο Σύστη−
μα οι συμμετέχοντες διαχειριστές προορίζεται αποκλει−
στικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής
διαχείρισης συνυπολογιζόμενων και των τυχών εσόδων
του Συστήματος.
6. Οι τιμές της χρηματικής εισφοράς του Συστήματος
είναι ενιαίες με αυτές του εγκεκριμένου συλλογικού
συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», εκτός αν λάβει διαφορετική
απόφαση ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
7. Η χρηματική εισφορά μπορεί να αναπροσαρμόζεται
κατόπιν αιτήσεως του Συστήματος, στην οποία θα περι−
λαμβάνεται σχετική αιτιολόγηση, και σύμφωνης γνώμης
του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
8. Το Σύστημα υποχρεούται να συνάπτει συνεργασία
(νομική δέσμευση συνεργασίας) μόνο με κατάλληλα
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση των
εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης.
9. Το Σύστημα να συνεργάζεται με άλλα εγκεκριμέ−
να συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της εναλλακτικής
διαχείρισης.
10. Το Σύστημα υποχρεούται να δημοσιοποιεί, μέσω
του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προ−
σιτό στο κοινό, την δράση του και τους στόχους (βρα−
χυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους) που επιδιώκει.
11. Το Σύστημα υποχρεούται να γνωστοποιεί στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε εξαμηνιαία βάση τα αποτελέσματα
που έχει επιτύχει.
Μετά τρία χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του
Συλλογικού Συστήματος «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩ−
ΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διενεργείται έλεγχος από τον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετά από αίτηση του Συστήματος ή αυ−
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τεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το
χρονικό διάστημα αυτό εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλ−
λακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι.
Αν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι
υποχρεώσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, τίθενται ει−
δικοί όροι για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής
διαχείρισης με προθεσμία συμμόρφωσης και εφόσον
δεν επιτευχθούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 9 και 20 του ν. 2939/2001.
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Η έγκριση του Συστήματος ισχύει για έξι χρόνια και
μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρη−
ση του υποβληθέντος φακέλου, κατόπιν έγκρισης της
αρμόδιας αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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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

*02027113112080004*

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

