
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελ-
ματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

2 Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/
27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με 
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του
ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.)

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Ελληνικό 
Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) από την 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, της υποστήριξης 
του συστήματος υποβολής και ανταλλαγής των 
αναφορών με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς 
σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αλλά και στα υπόλοιπα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12679 (1)
  Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγ-

γελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4497/2017 (Α'171) «Άσκηση υπαίθριων εμπο-

ρικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητη-
ριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικά την 
παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 
15 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίη-
ση της Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού » (Α' 114).

5. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 125/2016 (A' 120) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο ,Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την 
έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και 
επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και 
επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, ορίζεται 
σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες. Το παράβολο κατατί-
θεται υπέρ της αρμόδιας για τα ανωτέρω αρχής.

Β. Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Γ. Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί 
μέχρι την δημοσίευση της παρούσας χωρίς παράβολο, 
δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.

Άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:
Ενέργεια Ποσό παραβόλου 

σε ευρώ
Έκδοση άδειας δέκα (10) €
Ανανέωση άδειας (προσθήκη 
προϊόντων, ανανέωση χρόνου 
ισχύος)

τρία (3) €

Επανέκδοση/Επανεκτύπω-
ση άδειας (λόγω μεταβολής 
οποιουδήποτε στοιχείου από τα 
αναγραφόμενα σε αυτήν) 

τρία (3) €

Αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή 
απώλειας)

είκοσι(20) €

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:
Ενέργεια Ποσό παραβόλου 

σε ευρώ
Έκδοση άδειας δέκα (10)€
Ανανέωση/Θεώρηση άδειας δεκαπέντε (15) €
Επανέκδοση/Επανεκτύπω-
ση άδειας (λόγω μεταβολής 
οποιουδήποτε στοιχείου από 
τα αναγραφόμενα σε αυτήν)

τρία (3) €

Αντικατάσταση (λόγω φθοράς 
ή απώλειας)

είκοσι (20) €

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. Φ.253/16678/Α5 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/
27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με 
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του
ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 42 του 

ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/2015), και με το άρθρο 21 του
ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του
ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α’/2015). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄143) και αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 
17 Α΄). 

4. Τη με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2295 
Β΄/2017) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των 
Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επι-
στημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 
50 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές 
βαρύτητας μαθημάτων». 

5. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β΄) 
«Ορισμός των τμημάτων και των σχολών …για την εισα-

γωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα 
ή πρακτικές δοκιμασίες…». 

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 46 παρ.1 και 4 του άρθρ. 48
παρ 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄). 

8. Τη με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Α/52/10713/Β1/23-1-2018 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 
Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργική απόφαση 
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφί-
ων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του 
ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015), ως ακολούθως: 

Άρθρο ΜΟΝΟ 
1. Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστίθεται επι-

πλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως εξής: 
«ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις 

πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). 

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική 
για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών 
εξετάσεων.» 

2. Στην τελευταία περίοδο του άρθρου 1 της παρού-
σας η λέξη «Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«Μαρτίου». 

3. Στο τέλος του εδαφίου α. της παρ. 2 του άρθρου 
5, προστίθεται περίοδος ως εξής: « Κατ’ εξαίρεση των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν 
δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή 
Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη 
φοιτητής/τρια». 

4. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής: 
«Άρθρο 9. Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση, 
αναφέρεται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 995 Β΄/2015), αντικαθίσταται από την 
εκάστοτε κατ΄ έτος ισχύουσα αντίστοιχη υπουργική από-
φαση. Κατ΄ εξαίρεση, η ανωτέρω γενική αντικατάσταση 
της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν ισχύει για τους 
υποψηφίους του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 4 
της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για αυτούς τους 
υποψηφίους και όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία και 
τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εξακολουθεί 
να ισχύει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που ίσχυε το 
έτος της τελευταίας τους συμμετοχής στις πανελλαδικές 
εξετάσεις.» 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-18. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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(3)
      Αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Ελληνικό 

Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμ-

ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) από την 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, της υποστήριξης 

του συστήματος υποβολής και ανταλλαγής των 

αναφορών με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς 

σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ αλλά και στα υπόλοιπα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Με τη Δ.Κ.Π. 0001856 ΕΞ 2018/1-2-2018 πράξη της 
Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
185 Α'), όπως έχει αναδιατυπωθεί με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α'), καθώς και των άρθρων 496, 
498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή από 
το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) η δωρεά από 
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών του έργου της υποστή-
ριξης του συστήματος υποβολής και ανταλλαγής των 
αναφορών με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς σε 
χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (στο πλαίσιο της Πολυμερούς 
Συμφωνίας των Αρμόδιων Αρχών - MCAA), αλλά και 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 
107/2014), όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και 
του συστημικού λογισμικού που θα φιλοξενηθεί το σύ-

στημα υποβολής και ανταλλαγής των αναφορών (AEOFII 
System).

β) Η διασύνδεση του εξοπλισμού με υπάρχουσα υπο-
δομή, στην οποία ήδη είναι έτοιμο να λειτουργήσει πα-
ραγωγικά άλλο σύστημα ανταλλαγής αναφορών (FATCA 
Reporting System).

γ) Η αναδιοργάνωση του υφιστάμενου εξοπλισμού 
(εξοπλισμός FATCA Reporting System) και την ανασχεδί-
αση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής όπου απαιτούνται.

δ) Η παραμετροποίηση του συνολικού συστήματος 
για την επιτυχή θέση σε παραγωγική λειτουργία του συ-
στήματος AEOFII και

ε) Η εγγύηση και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού και συστημικού λογισμικού για τρία (3) 
χρόνια.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
έχει την υποχρέωση, μετά την εγκατάσταση του συστή-
ματος και την παραλαβή αυτού:

α) Να καταγράψει αναλυτικά τα δωρούμενα, 
β) να προβεί σε οριστική κοστολόγηση αυτών και 
γ) να κοινοποιήσει τα ανωτέρω στην Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών και στην Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών.
Η συνολική αξία του δωρούμενου εκτιμάται στα 

114.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

  Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  
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*02003530702180004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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