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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 170
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμί−

ζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων δ) και στ) της πα−

ραγράφου 11 του άρθρου 5, των περιπτώσεων ε) και ζ) 
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 
167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 
του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή 
αναριθμήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Την με αριθμό 339/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που η λειτουργία σχολικής μονάδας 
διακόπτεται λόγω κατάληψης για περισσότερες από 
τρεις εργάσιμες ημέρες, το διδακτικό έτος στη συγκε−
κριμένη σχολική μονάδα παρατείνεται για όσες ημέ−
ρες διήρκησε η κατάληψη πέραν των τριών εργάσιμων 
ημερών. Η διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων ή 
και των εξετάσεων καθώς και η χρονική της διάρκεια 
διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση, η οποία 
επικυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, παρατείνεται αναλόγως και η διάρκεια του δι−
δακτικού έτους και ορίζεται ο χρόνος λήξης του. Οι 
απώλειες διδακτικών ωρών, που προκύπτουν από τη 
διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατά−
ληψης για χρονικό διάστημα έως και τρεις εργάσιμες 
ημέρες, αναπληρώνονται κατά το χρονικό διάστημα των 
διακοπών του Πάσχα.».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 
2013−2014.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτου−
με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προε−
δρικού Διατάγματος. 

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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  (2)

 ΠΡΟΕΔPΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 171
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις 

και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ−
νομίας» (Α΄29). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. δ΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149) και 98/2012 (Α΄ 160).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. 334/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 
π.δ.24/1997 προστίθεται περίπτωση δ΄ως εξής:

«δ. Τελούν σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με το δεύ−
τερο εδάφιο της περίπτ. 6 της υποπαραγράφου Ζ.3 της 
παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για τους κατω−
τέρω αναφερόμενους λόγους, πλην αυτών της παρα−
γράφου 5, προάγονται, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση 
ή όχι των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των 
άρθρων 15 και 17 του παρόντος, στον επόμενο βαθμό 
εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και 
ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με 
το βαθμό στον οποίο προήχθησαν με άλλο προεδρικό 
διάταγμα:»

3. Στο άρθρο 43 του π.δ. 24/1997 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως εξής:

«5. Δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό οι αξιωμα−
τικοί της περιπτ. στ΄ της παρ. 1, οι οποίοι απουσιάζουν 
από τα καθήκοντά τους πλέον του ημίσεος (1/2) του 
χρόνου παραμονής στο βαθμό τους και η απουσία τους 
δεν οφείλεται σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που προήλθε 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
ταύτης. Οι αξιωματικοί αυτοί τίθενται σε αποστρατεία 
με τον κατεχόμενο βαθμό.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

   F 
(3)

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 172
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετή−

σεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις λοιπές μετακινήσεις 
αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 
(Α΄49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 
213).

5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις, του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. 351/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του π.δ. 100/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικατα−
στάθηκε από το άρθρο 5 του π.δ.85/2011 (Α΄ 207) και η 
παράγραφος 1 αυτού τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 132/2011 (Α΄ 261) και την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 του π.δ. 107/2012 (Α΄ 185), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση του 
εδαφίου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, εφόσον οι λόγοι 
υγείας αφορούν τους ίδιους, όσοι αποσπώνται−μετακι−
νούνται για την υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών 
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των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) ή σε 
Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρού−
πολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, 
Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Δωδεκανήσου και Δράμας».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F 
(4)

   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 173
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 26 παρ. 10 και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 

Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Το ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29−12−1980 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί καθιερώσε−
ως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν 
γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (Α΄ 126).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α΄213).

6. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (A΄141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149) και 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).

7. Την υπ’ αριθμ. 14867 Φ. 012.5/57 από 27−11−1981 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Δημόσιας Τάξης «Περί της καθιερώσεως 5νθήμερης 
εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των 
Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής» (Β΄ 719).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την υπ’ αριθ. 350/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001

Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001 (Α΄ 
274), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδο−
μαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε 
Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδο−
μάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 
06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πά−
ντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές 
ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 
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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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