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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 155

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

28 Ιουνίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4163
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»»
και άλλες διατάξεις (Α΄ 32)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 29 Απριλίου
2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση
του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του
κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επω−
νυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και
άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 104
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄)
και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρ−
θρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την
επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»
και άλλες διατάξεις (Α΄ 32)»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη διασφάλιση της απρόσκο−
πτης συνέχισης της λειτουργίας, δηλαδή της παροχής
ιατροφαρμακευτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, του
νοσοκομείου του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ» και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.
3. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρό−
βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού
ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ−
ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις (Α΄ 32)».
4. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα−
σίζουμε:
Άρθρο 1
Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1
της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθ−
μίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερ−
δοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις» πα−
ρατείνονται από τη λήξη τους έως 30.6.2013.
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Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑ−
ΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑ−
ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο δεύτερο
1. Η προθεσμία του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου με τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 1
της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθ−
μίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερ−
δοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» που κυρώνεται με το άρ−
θρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόμου παρατείνεται
από τη λήξη της μέχρι 30.9.2013.
2. Α.1. Η παράγραφος 1α του άρθρου 34 του ν. 4038/
2012 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέω−
ση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού
του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων
ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την
31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία,
λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργα−
στήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές
υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ..»
2. Η παράγραφος 2α του άρθρου 34 του ν. 4038/2012
(Α΄ 14), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εφόσον παρασχεθεί έκ−
πτωση επί της καθαρής αξίας (αξία προ Φ.Π.Α.) της ενα−
πομένουσας οφειλής, η οποία προκειμένου περί οφειλών
προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της
αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικών τιμολογίων,».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012
(Α΄ 14), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 4132/2013 (Α΄ 59), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται με
την ακόλουθη διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως
εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την

εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα
με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανω−
τέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους
της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά
νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις
εκείνες που από το λογιστικό κανονισμό των φορέ−
ων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η
καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος
ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενερ−
γείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των
φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η
ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των
κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά
εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις
των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής
εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη
για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν,
μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο
και την εκκαθάριση των δαπανών προκύψει οφειλόμε−
νο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά
παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των
προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υπο−
βολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την
εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών. Η κατά τα ανωτέρω εκκαθάριση των δαπανών
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012
(Α΄ 14), όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας
καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι
οριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
(πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας κ.λπ.
και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
Β. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 3965/2011 (Α΄ 113) προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
«Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη
σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά
νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλ−
ματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των
δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκα−
θάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για
τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.»
3. Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3868/
2010 (Α’ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που μετά από δύο διαδοχικές προ−
κηρύξεις αποβεί άγονη η προκήρυξη για την πλήρωση
θέσης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και η θέση δεν κα−
λύπτεται με παράταση, προκηρύσσεται ως θέση ιατρού
υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία ενώ εξακολουθούν να
προηγούνται για την πλήρωση οι υπόχρεοι ιατροί».
4. Η περίπτωση 4 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 (Α΄
112) τροποποιείται ως εξής:
«4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης
στο Ε.Σ.Υ. των ανωτέρω θεραπευτικών καταστημάτων,
οι έκτακτες ανάγκες κάλυψης ιατρικών υπηρεσιών τους
αλλά και όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας
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δύνανται να εξυπηρετούνται από ιατρούς νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με
ευθύνη των αρμόδιων Διοικητών Υγειονομικών Περιφε−
ρειών (Υ.ΠΕ.) και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητικού
του Συμβουλίου, μπορούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές
τους δυνατότητες να διαθέτουν το ανωτέρω ιατρικό
προσωπικό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των
ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01001552806130004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

