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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1022 (1)
  Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών 

οντοτήτων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 

του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ του άρθρου 

1 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του 
Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄).

3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών»

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

5. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων 
(βενζίνη−πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή 
υγραέριο κίνησης) καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής 
πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων τόσο με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ όσο και του ΚΒΣ 
εντάσσονταν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ανε−
ξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.

7. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφο−
ροποιήσεις ως προς την τήρηση βιβλίων για τις υπό 
(6) κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται 
απαραίτητο να παρασχεθεί σ’ αυτές ο απαραίτητος 
χρόνος για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (διπλογραφικό λογι−
στικό σύστημα).

8. Ότι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας ή πανελλή−
νιες ενώσεις αυτών (δικηγορικοί, ιατρικοί, οδοντιατρικοί, 
φαρμακευτικοί, κλπ.) έχουν μεν συσταθεί ως νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν όμως ίδια περιουσία, 
έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, 
υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς 
την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων 
και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσί−
ας τους, και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής 
κυβέρνησης του ν. 4270/2014.

9. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του 
Ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριό−
τητας: α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη−πετρέ−
λαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) 
του Νόμου 3054/2002, ή β) την χονδρική πώληση κα−
πνοβιομηχανικών προϊόντων, εντάσσεται αποκλειστικά 
και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην 
κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως 
κύκλου εργασιών.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας οι οποίοι 
έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Δ.Δ., έχουν ίδια περιουσία και 
έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους, 
υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς 
την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώ−
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σεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της 
περιουσίας τους, όταν δεν εμπίπτουν στις οντότητες 
της γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, εμπίπτουν 
στις οντότητες της παραγράφου 2.δ του άρθρου 1 του 
Ν. 4308/2014. Για τους σκοπούς του Νόμου 4308/2014 οι 
εν λόγω οντότητες έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις 
των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2γ του 
άρθρου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

F
      Αριθμ. ΠΟΛ. 1023 (2)
Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της από−

φασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγο−
ρίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησι−
μοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. 
Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα 
στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών 
υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργί−
ας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τε−
χνικού προβλήματος. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του 

N. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄).
2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ−

γείου Οικονομικών»
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−

φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

4. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται ορισμένες διαφο−
ροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών, και τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες 
κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται απα−
ραίτητο να παρασχεθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες, οι 
αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελ−
ματικής τους δραστηριότητας.

6. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων 
για την παροχή χρόνου προσαρμογής μηχανογραφικών 
εφαρμογών.

7. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Το άρθρο 3 της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 
3Β΄/5.1.2015) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του φορολογικού 
μηχανισμού λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης, η έχου−
σα την τεχνική υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας 
κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την έκδοση της 

Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υπο−
χρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσει αυτήν, 
με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
taxis net. Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το 
πρώτο τρίμηνο 2015 η σχετική δήλωση δύναται να υπο−
βληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2015. Οι πληροφορίες 
που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:

α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του ΦΗΜ,
β) Ο χρόνος διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ 

(ΑΦΜ ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή η 

ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

F
                Αριθμ. ΔΔ/3026 (3)
 Απόφαση της υπ’ αρ. 148/21.01.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 41: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΔΔ/63030/5−12−2014 Απόφασης της 142ης Συνεδρίασης 
του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 30 «Έγκριση υπερωρι−
ακής απασχόλησης των Υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μισθολογίου − βαθμολογίου, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» όπως ισχύει.

Του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013 – 2016».

Του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) "Οργάνωση και λει−
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις".

2. Τις εγκύκλιους του Γ.Λ.Κ.: Αριθμ. 2/78400/0022 
14−11−2011 «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226 τ. Α΄)» και Αρ. πρωτ. 2/85127/0022/22.11.2012 
«κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» και αρ. πρωτ. 
2/41786/022/20−5−2014

3. Την αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5−4−2004 ΚΥΑ «Επέκταση 
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (ΦΕΚ 215, τ.Β΄/5−2−2004)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/14 «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
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2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες δι−
ατάξεις.

5. Την με αρ. πρωτ. ΔΔ/63030/05−12−2014 Απόφαση 
της υπ’ αριθμ. 142/05−12−2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα 30ο «Έγκριση υπερωριακής απασχόλη−
σης των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποί−
ησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»

6. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό για το οικονομικό 
έτος 2015.

7. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη για την κάλυψη πάγιων και επειγουσών 
αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ−
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, λαμ−
βάνοντας υπόψη:

α) τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξι−
οδοτήσεων, αποσπάσεων, αποχωρήσεων.

β) την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του 
όγκου της εργασίας λόγω των υλοποιούμενων έργων 
στους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητές μας.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκε−
κριμένων ωρών εργασίας, ποσού 97.000 ευρώ περίπου 
για το οικονομικό έτος 2015. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στην κατηγορία 
εξόδων −60− του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για 
το οικονομικό έτος 2015, αποφασίζει:

Α) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πέραν 
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας για 67 υπαλλή−
λους και μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 και άλλες εκατόν είκοσι 
(120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015, 
για κάθε υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
του Οργανισμού, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, 
επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του Εθνικού Οργα−
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με πλήρως αιτιολογη−

μένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου εκδίδεται 
σχετική απόφαση έγκρισης της υπερωριακής απασχό−
λησης με δυνατότητα αύξησης των κατά εξάμηνο ωρών 
υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν 
πενήντα (150) ώρες κατ’ άτομο με ισόποση μείωση του 
ορίου του άλλου εξαμήνου.

Β) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πέραν 
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας για 67 υπαλ−
λήλους, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι τις ενενήντα έξι 
(96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους 2015 και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 2015, για κάθε υπάλληλο Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Οργανισμού, προκειμέ−
νου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες 
ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό−
ντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 
Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου εκδίδεται σχετική απόφαση έγκρισης της 
υπερωριακής απασχόλησης με δυνατότητα αύξησης 
των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ’ άτομο 
με ισόποση μείωση του ορίου του άλλου εξαμήνου.

Γ) Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση ισχύει από 
την 1/1/2015 έως 31−12−2015.

Δ) Η κατανομή των ωρών ανά εργαζόμενο, Διεύθυνση 
και Τμήμα θα υλοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου.

Ε) Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί, σε ετήσια 
βάση το ποσό των 97.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΑΣ  
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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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