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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29
  Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής 

υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και 

της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχε−
δίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών»» 
(Α΄ 62).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας 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» (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. 8/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών

εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών

Ανακατανέμονται οι θέσεις προσωπικού των αρχών 
της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
με τη μεταφορά:

1. μίας (1) θέσης κλητήρα από την Πρεσβεία Μπογκοτά 
στην Πρεσβεία Αμπούτζας,

2. μίας (1) θέσης κλητήρα από την Πρεσβεία Ντακάρ 
στο Γενικό Προξενείο Τάμπας,

3. μίας (1) θέσης κλητήρα από την Πρεσβεία Νταρ ες 
Σαλάαμ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στις Βρυξέλλες,

4. μίας (1) θέσης ιδιαίτερου γραμματέα από το Γενικό 
Προξενείο Βίντχουκ στην Πρεσβεία Μανίλας και

5. μίας (1) θέσης κλητήρα από το Γενικό Προξενείο 
Βίντχουκ στο Γενικό Προξενείο Μόσχας

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F
(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30
    Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική 

Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλε−
ση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμά−
των μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 

(Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παρα−
γράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), 
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σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη 
από το διάταγμα δαπάνη.

4. Τα υπ’ αριθμ. 848/5.5.2006 και οικ/1155/9.6.2006 έγ−
γραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την 
εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

5. Τη υπ’ αριθμ. 346/2006 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Τίτλος – Αρμοδιότητες − Έδρα

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την 
εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης η οποία 
συνεστήθη αρχικά με το άρθρο 1 του π.δ/τος 132/1983 
(Α΄ 59) και επανασυνεστήθη με το άρθρο 1 του π.δ/τος 
486/1988 (Α΄ 219) είναι αρμόδια για τα σημαντικά έργα: 

α) Ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσα−
λονίκης από τα νερά του Αλιάκμονα.

β) Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος 
περιοχής Θεσσαλονίκης και

γ) Αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περι−
οχή δραστηριότητας της Εταιρίας Ύδρευσης και Απο−
χέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται 
στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών, καθώς 
και στον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, ως επίσης 
και στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την εποπτεία κατα−
σκευής των έργων του παραπάνω εδαφίου.

Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιό−
τητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο συντήρησης.

2. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία για την εκπόνηση των 
μελετών και την κατασκευή των έργων ασκεί τις αρμοδι−
ότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για 
την εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθώς και για την 
εκπόνηση μελετών. Η άσκηση της αποφασιστικής αρ−
μοδιότητας της Προϊσταμένης Αρχής γίνεται εφόσον η 
αρμοδιότητα αυτή της έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του 
ν.1558/1985 (Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 
54 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για 
την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, ορίζεται η 
Θεσσαλονίκη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται 
τριετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρι−
κού Διατάγματος.

Άρθρο 2
Οργάνωση της Υπηρεσίας

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Δημοσίων Έργων συνιστώνται τα εξής Τμήματα 
και γραφεία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Μελετών − Προγραμματισμού: μεριμνά για 
την εκπόνηση μελετών με το προσωπικό της ΕΥΔΕ, 
καθώς και για την έγκριση των μελετών αυτών μετά 

από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών, για τη 
διενέργεια δημοπράτησης εκπόνησης μελετών, για την 
τήρηση αρχείου μελετών, καθώς και για τον προγραμ−
ματισμό του έργου της ΕΥΔΕ σε συνεργασία με άλλα 
τμήματα και τέλος μεριμνά για την εξασφάλιση χρημα−
τοδότησης και τη διάθεση πίστωσης.

β) Τμήμα Κατασκευών: μεριμνά για τη διενέργεια δη−
μοπράτησης έργων, καθώς και για την τήρηση αρχείου 
έργων.

γ) Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού: μεριμνά για όλα 
τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.

δ) Τμήμα Κατασκευής Έργων: μεριμνά για την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
Κατασκευή έργων και την εκπόνηση μελετών.

ε) Γραφείο Αντιπλημμυρικών: μεριμνά για την εξέταση 
και αξιολόγηση των αιτημάτων φορέων και πολιτών 
και εισηγείται για μελέτες, έργα και συντήρηση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας. Ακόμη καταρτίζει και πα−
ρακολουθεί συμβάσεις του άρθρου 24 του ν. 2937/2001 
(Α΄ 169).

στ) Γραφείο Ποιότητας: μεριμνά για τη διασφάλιση 
ποιότητας των μελετών και έργων της ΕΥΔΕ υποστη−
ρίζοντας τα Τμήματα με παροχή ανάλογης τεχνογνω−
σίας.

2. Τα Τμήματα Μελετών − Προγραμματισμού και Κα−
τασκευών μεριμνούν κατά περίπτωση και εισηγούνται 
στον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ για την άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων

1. Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών − Προγραμ−
ματισμού, Κατασκευών και Κατασκευής Έργων προΐστα−
νται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι 
− Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Αγρονόμοι − Τοπογράφοι 
Μηχανικοί, του δε Τμήματος Διοικητικού − Οικονομικού 
προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού. 

2. Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ συμμετέχει στα αρμόδια 
Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κα−
τασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση 
καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 
80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 573, παρ. 2, στοι−
χεία γ και δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα 
της ΕΥΔΕ αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις αυτές.

3. Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυ−
όμενο αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 
του άρθρου 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
97 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19).

4. Η αναπλήρωση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε 
θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής 
γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών 
– Προγραμματισμού ή του Τμήματος Κατασκευών.

Άρθρο 4
Θέσεις Προσωπικού και στελέχωση Υπηρεσίας

1. Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε 
ογδόντα τρεις (83) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά 
κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:
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α) Κατηγορία ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ

Πολιτικών Μηχανικών 10
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5
Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών 5
Χημικών Μηχανικών 2
Χημικών 2
Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 2
Διοικητικών – Οικονομικών 2
Γεωλόγων 2
Γεωπόνων – Δασολόγων 1
Περιβάλλοντος 1
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1
Οικονομικών Επιστημών 1

β) Κατηγορία ΤΕ

Μηχανικών 7
Πληροφορικής 1
Τεχνολόγων Γεωπονίας 1
Διοικητικού − Λογιστικού 2

γ) Κατηγορία ΔΕ

Τεχνικού 15
Προσωπικού Η/Υ 5
Διοικητικού − Λογιστικού 6

δ) Κατηγορία ΥΕ

Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 3
Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εργατών 5
ΣΥΝΟΛΟ: 83

2. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με 
σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με απο−
σπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου 
Τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση 
των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικό−

τητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων 
προσόντων με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτού−
μενων ειδικοτήτων που προσλαμβάνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 5
Παράταση διάρκειας λειτουργίας της ΕΥΔΕ

Η διάρκεια λειτουργίας της ΕΥΔΕ για την εκτέλεση 
του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων 
μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται με το 
άρθρο μόνο του π.δ. 286/2001 (Α΄ 198) και η οποία λήγει 
στις 31.12.2006, παρατείνεται μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγμα−
τος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα: π.δ.132/1983 
(Α΄ 59), πλην του άρθρου 1 αυτού, π.δ. 486/1988 (Α΄ 
219), πλην του άρθρου 1 αυτού, π.δ. 440/1991 (Α΄ 159), 
π.δ.371/1994 (Α΄ 210), π.δ. 368/1998 (Α΄ 251), π.δ. 286/2001 
(Α΄ 198), π.δ.203/2002 (Α΄ 182).

Άρθρο 7

Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού αρχίζει 
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

 Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ  
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• 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
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