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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1361
26 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9766
Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προ−
εκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συ−
νασπισμών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη
Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μα−
ΐου 2012 και των υποψήφιων βουλευτών τους από τα
δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 45 και 47 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57)
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την επιλογή βουλευτών» όπως ισχύει,
β) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θε−
μάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α΄ 159) και του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233) «Για την
παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» όπως ισχύουν,
γ) του π.δ 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Διάλυση Βουλής, προ−
κήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βου−
λής»,
δ) του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Οργανισμός της Γε−
νικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουρ−
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρ−
νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) του π.δ. 65/2011 αρ. 1, 2 και αρ.5 περ. α (ΦΕΚ Α΄ 147)
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών
Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
ζ) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 178) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινω−
νίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατα−
νομή των υπαγόμενων σε αυτές υπηρεσιών και αρμοδιο−
τήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων»,
η) του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»,
θ) του π.δ. 115/2011 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Διορισμός Υπουργού
Επικρατείας»,
ι) την υπ’ αριθμ. Υ26/6.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2792)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας
Π. Καψή».
ια) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
ιβ) του άρθρου 7 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 3603/2007
«Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως
επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 13 του ν. 3783/2009
(ΦΕΚ Α΄ 136).
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2. Την από 26.4.2012 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
3. Την από 26/04/2010 σύμφωνη γνώμη της Διακομμα−
τικής Επιτροπής Εκλογών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των
βουλευτικών εκλογών της 6/5/2012 ισχύουν οι εξής ρυθ−
μίσεις, ως προς τους όρους προβολής των πολιτικών
κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που δεν εκπρο−
σωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή
και μετέχουν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 από τα
δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα:
Άρθρο 1
Όροι προβολής πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών
κομμάτων των οποίων συνδυασμοί έχουν ανακηρυχθεί
σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Επικράτειας και
οι οποίοι αυτοτελώς ή σε συνασπισμό με άλλα κόμματα
μετείχαν στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ή
ευρωεκλογές, συγκεντρώνοντας ποσοστό τουλάχιστον
0,25% ή 0,50% αντίστοιχα των έγκυρων ψηφοδελτί−
ων, ήτοι: «ΔΡΑΣΗ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», ΕΝΩ−
ΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»,
«ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ − ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α».
1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται,
κατ’ εξαίρεση, και όσα από αυτά τα πολιτικά κόμματα ή
συνασπισμούς κομμάτων δεν ανακήρυξαν συνδυασμούς
το πολύ σε δύο εκλογικές περιφέρειες.
2. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.)
έχει την υποχρέωση:
α. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφω−
νικό δίκτυό της μία προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη
προεκλογική πολιτική εκδήλωσή τους.
β. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιο−
φωνικό δίκτυό της μία συνέντευξη διάρκειας σαραντα−
πέντε (45) πρώτων λεπτών της ώρας του αρχηγού ή
εκπροσώπου τους.
γ. Να διαθέσει δωρεάν δύο πεντάλεπτα, ένα ανά
εβδομάδα, για την παρουσίαση του προγράμματος ή
τη μετάδοση μηνυμάτων τους.
δ. Να επιτρέψει την απευθείας μετάδοση της προεκλο−
γικής συγκέντρωσης ή άλλης προεκλογικής πολιτικής
εκδήλωσης και της συνέντευξης, που αναφέρονται στα
εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου και να δια−
θέσει δωρεάν τις σχετικές μαγνητοσκοπήσεις ή μαγνη−
τοφωνήσεις σε οποιονδήποτε ενημερωτικό ραδιοφωνικό
και τηλεοπτικό σταθμό υποβάλλει σχετικό αίτημα.
3. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτι−
κοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής εμβέ−
λειας έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν δύο
πεντάλεπτα, ένα ανά εβδομάδα, για την παρουσίαση των
προγραμμάτων ή τη μετάδοση των μηνυμάτων τους.
4. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφη−
μιστικών μηνυμάτων τους στους τηλεοπτικούς σταθ−
μούς εθνικής εμβέλειας, υπολογίζεται σε μηνύματα
αξίας 20.100 € για κάθε ένα από αυτά. Το παραπάνω
ποσό προστίθεται στο ποσό των 6.000.000 € της παρ.
7 εδάφιο γ΄ και κατανέμεται στους τηλεοπτικούς σταθ−
μούς εθνικής εμβέλειας κατά την αναλογία της παρ. 7
εδάφιο ε΄ της 8945/10−4−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1304 και διόρθωση

σφάλματος Β΄ 1310) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Επικρατείας.
5. Η ενδεικτική ημερήσια κατανομή του χρόνου που
διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερεια−
κής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε 0,134 λεπτά
της ώρας, για κάθε ένα από αυτά. Ο παραπάνω χρόνος
προστίθεται σε αυτόν της παρ. 8 εδ. 1 της 8945/2012
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επι−
κρατείας.
6. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή
μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου στην ΕΡΑ καθορί−
ζεται σε 0,201 λεπτά της ώρας ημερησίως, για κάθε ένα
από αυτά. Ο παραπάνω χρόνος προστίθεται σε αυτόν
της παρ. 9 εδ. 1 της 8945/2012 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας.
Άρθρο 2
Όροι προβολής πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών
κομμάτων, εκτός αυτών του άρθρου 1, των οποίων συν−
δυασμοί έχουν ανακηρυχθεί στα τρία πέμπτα των εκλο−
γικών περιφερειών της Επικράτειας, ήτοι: ΟΧΙ (ΔΗΜΟ−
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ),
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ,
ΚΚΕ (μ−λ) – Μ−Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, δημιουρ−
γία, ξανά!, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών
του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, ΟΑΚΚΕ
– Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
1. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.)
έχει την υποχρέωση:
α. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφω−
νικό δίκτυό της μία προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη
προεκλογική πολιτική εκδήλωσή τους.
β. Να μεταδώσει στο εθνικό τηλεοπτικό και ραδιο−
φωνικό δίκτυό της μία συνέντευξη διάρκειας σαραντα−
πέντε (45) πρώτων λεπτών της ώρας του αρχηγού ή
εκπροσώπου τους.
γ. Να διαθέσει δωρεάν δύο πεντάλεπτα, ένα ανά
εβδομάδα, για την παρουσίαση του προγράμματος ή
τη μετάδοση μηνυμάτων τους.
δ. Να επιτρέψει την απευθείας μετάδοση της προεκλο−
γικής συγκέντρωσης ή άλλης προεκλογικής πολιτικής
εκδήλωσης και της συνέντευξης, που αναφέρονται στα
εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου και να δια−
θέσει δωρεάν τις σχετικές μαγνητοσκοπήσεις ή μαγνη−
τοφωνήσεις σε οποιονδήποτε ενημερωτικό ραδιοφωνικό
και τηλεοπτικό σταθμό υποβάλλει σχετικό αίτημα.
2. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτι−
κοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής εμβέ−
λειας έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν δύο
πεντάλεπτα, ένα ανά εβδομάδα, για την παρουσίαση των
προγραμμάτων ή τη μετάδοση των μηνυμάτων τους.
3. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημι−
στικών μηνυμάτων τους στους τηλεοπτικούς σταθμούς
εθνικής εμβέλειας, υπολογίζεται σε μηνύματα αξίας
10.050 € για κάθε ένα από αυτά. Το παραπάνω ποσό
προστίθεται στο ποσό των 6.000.000 € της παρ. 7 εδά−
φιο γ΄ και κατανέμεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς
εθνικής εμβέλειας κατά την αναλογία της παρ. 7 εδά−
φιο ε΄ της 8945/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Επικρατείας.
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4. Η ενδεικτική ημερήσια κατανομή του χρόνου που
διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερεια−
κής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε 0,134 λεπτά
της ώρας, για κάθε ένα από αυτά. Ο παραπάνω χρόνος
προστίθεται σε αυτόν της παρ. 8 εδ. 1 της 8945/2012
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επι−
κρατείας.
5. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή
μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου στην ΕΡΑ καθορί−
ζεται σε 0,201 λεπτά της ώρας ημερησίως, για κάθε ένα
από αυτά. Ο παραπάνω χρόνος προστίθεται σε αυτόν
της παρ. 9 εδ. 1 της 8945/2012 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας.
Άρθρο 3
Η έναρξη και λήξη μετάδοσης των προγραμμάτων των
άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης πρέπει να
λάβει χώρα μεταξύ 08:00 και 02:00.
Άρθρο 4
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 7 και η παρ. 10 του
άρθρου μόνου της 8945/2012 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, ισχύουν και
για τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων της παρού−
σας απόφασης.
Άρθρο 5
Για την προβολή των υποψηφίων βουλευτών όλων
των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων της
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παρούσας απόφασης, καθώς και για τη μετάδοση μηνυ−
μάτων των κομμάτων αυτών, ισχύουν οι περιορισμοί που
προβλέπονται στα άρθρα 12 παρ. 2 του ν. 3023/2002 και
47 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, καθώς και στις 8942/2012 (Β΄
1304) και 8945/2012, κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εσωτερικών και Επικρατείας.
Άρθρο 6
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά
για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 16
της 8945/2012, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών και Επικρατείας.
Άρθρο 7
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
κοινή απόφαση 9285/22.4.2012 των υπουργών Εσωτερι−
κών και Επικρατείας (Β΄ 1315).
Ο χρόνος για την προβολή από τα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα των δικαιούχων κομμάτων ή συνασπισμών κομ−
μάτων της παραπάνω απόφασης που έχει αξιοποιηθεί
από αυτά έως την έκδοση της παρούσας αφαιρείται
από εκείνον που τους διατίθεται με αυτήν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ι. ΚΑΨΗΣ
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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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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
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