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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Δ6Β 1168860 ΕΞ 2011
Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθο−

ρισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις δι−
ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 
265) και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 
(Α΄ 180).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φο−
ρολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 285).

γ) Του άρθρου 5 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 12 του 
άρθρου 1 του π.δ. 167/1996 (Α΄ 128) και της αριθμ. Δ6 
1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 (Β΄ 1828) απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών.

δ) Του άρθρου 20 του π.δ. 284/1988 και του άρθρου 
21 του ίδιου Π.Δ., όπως έχει αντικατασταθεί με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 13/2004 

ε) Του άρθρου 75 του Π.Δ. 284/1988, όπως έχει αντικα−
τασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 248/1998 
(Α΄ 186).

στ) Του άρθρου 6 του π.δ. 511/1989 «Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 ‘’Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 218), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις των άρθρων 6−9 του Π.Δ. 89/1991 (Α΄ 
39), του άρθρου 1 του Π.Δ. 1/1994 (Α΄ 1) και της αριθμ. 
1060560/621/0006Β/3−6−2008 (Β΄ 1099) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ζ) Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 114/1990 «Σύσταση 
Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 48).

η) Του Π.Δ. 243/2003 «Σύσταση Διεύθυνσης Υποστή−
ριξης Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τε−
λωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.)» (Α΄ 221).

θ) Των άρθρων 2−4 του Π.Δ. 203/2000 «Κατάργηση 
Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) και 
σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» 
(Α΄ 183), όπως έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 84/2007 (Α΄ 98) 
και της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών.

ι) Του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Ορ−
γάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259), όπως έχει 
αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της 
αριθμ. 1013796/219/0006B/14−2−2003 (B΄ 877) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του 
Π.Δ. 117/2006 (Α΄ 117), τις αριθμ. 1106329/1030/0006Β/6−
11−2007(Β΄ 2194) και 1001907/10/0006Β/7−1−2008 (Β΄ 9) 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
του Π.Δ. 177/2008 (Α΄ 236) και τις αριθμ. Δ6Β 1118906 
ΕΞ 2010/13−9−2010 (Β΄ 1582), Δ6Β 1024551 ΕΞ 2011/11−2−2011 
(Β΄ 256) και Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών και

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το γεγονός ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία πρέπει να 
προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της εποχής, αποκτώντας 
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, με πα−
ράλληλη ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

3. Την επείγουσα ανάγκη αναστολής λειτουργίας Τε−
λωνειακών Υπηρεσιών και μεταφοράς των αρμοδιοτή−
των τους σε άλλες Υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελε−
σματικότερη λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, 
σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση προσωπικού.

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού των καθ’ ύλην αρμοδι−
οτήτων μεταξύ Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών. 

5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία
και ανακαθορισμός τίτλου και καθ’ ύλην

αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

1. Ανακαθορίζουμε, από 1−2−2012, την καθ’ ύλην αρ−
μοδιότητα και τον τίτλο Τμημάτων των Διευθύνσεων 
Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων (Δ.18) και Τε−
λωνειακών Διαδικασιών (Δ.19) της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως εξής:

Α. Οι αρμοδιότητες του «Τμήματος Γ΄− Τελωνειακής 
Αποταμίευσης, Ελευθέρων Ζωνών και Εφοδιασμών» 
της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (άρθρο 21 
του Π.Δ. 284/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 13/2004): α) κατά το 
μέρος που αφορούν στη ρύθμιση και παρακολούθηση 
της εφαρμογής των διατάξεων του Τελωνειακού Κώ−
δικα (Εθνικού και Κοινοτικού) και των σχετικών νόμων, 
που αναφέρονται: i) στις διαδικασίες εφαρμογής των 
διατάξεων, που διέπουν την λειτουργία των επιχειρή−
σεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, αεροσκαφών, 
κατασκευής οπλικών συστημάτων, οχημάτων και λοι−
πών συναφών επιχειρήσεων, που ασκούν μεταποιητική 
δραστηριότητα, ως επίσης και των επιχειρήσεων διύ−
λισης ή εμπορίας πετρελαιοειδών και ii) στη θέσπιση 
και εφαρμογή των διατάξεων, κατά τους εφοδιασμούς 
πλοίων, αεροσκαφών και λοιπών προορισμών με κοι−
νοτικά ή μη κοινοτικά εμπορεύματα, μεταφέρονται στο 
«Τμήμα Α΄ − Δασμολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων» 
της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημά−
των – Δ.18 (άρθρο 20 του Π.Δ. 284/1988) και β) κατά το 
μέρος που αφορούν στη ρύθμιση και παρακολούθηση 
της εφαρμογής των διατάξεων του Τελωνειακού Κώ−
δικα (Εθνικού και Κοινοτικού) και των σχετικών νόμων, 
που αναφέρονται: i) στην Τελωνειακή Αποταμίευση, στις 
Ελεύθερες Ζώνες και στις Ελεύθερες Αποθήκες, καθώς 
και στις διαδικασίες εφαρμογής των καθεστώτων αυτών 
και ii) στη θέσπιση και εφαρμογή των διατάξεων σε 
θέματα ίδρυσης στους λιμένες, διεθνείς αερολιμένες ή 
μεθοριακούς σταθμούς, καταστημάτων πώλησης αφο−
ρολογήτων ειδών, καθώς και στην παρακολούθηση και 
στον έλεγχο της λειτουργίας αυτών, μεταφέρονται στo 
«Τμήμα Γ΄− Ενεργητικής και Παθητικής Τελειοποίησης» 
της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων 
(Δ.18), το οποίο και μετονομάζεται σε «Τμήμα Γ΄− Ανα−
σταλτικών Καθεστώτων».

Β. Οι αρμοδιότητες του «Τμήματος Α΄− Συντονισμού 
Τελωνειακών Διαδικασιών» της Διεύθυνσης Τελωνει−
ακών Διαδικασιών, κατά το μέρος που αφορούν στην 
παρακολούθηση και στο συντονισμό εφαρμογής διατά−
ξεων του Τελωνειακού Κώδικα (Εθνικού και Κοινοτικού), 
καθώς και της σχετικής νομοθεσίας, που αναφέρονται: i) 
στην κατεύθυνση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
από τα Τελωνεία των νομοθετικών και διοικητικών ρυθ−
μίσεων άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, που αφορούν 
σε κάθε είδους απαγορεύσεις και περιορισμούς στην 
εισαγωγή και εξαγωγή των εμπορευμάτων, εκτός των 
ειδικών εκείνων εμπορευμάτων που αποτελούν αντι−
κείμενο παρακολούθησης άλλων Τελωνειακών Διευ−
θύνσεων και ii) στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
διατάξεων για τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων, παραποίησης ή απομίμησης και των 
παραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών), στην προστασία 

των ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES), της στοιβάδας 
του όζοντος και ελέγχου πιστότητας των εμπορευμά−
των και ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς μεταφέρονται 
στο «Τμήμα Γ΄ − Τελωνειακής Αποταμίευσης, Ελευθέρων 
Ζωνών και Εφοδιασμών» της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο 
μετονομάζεται σε «Τμήμα Γ΄ − Τελωνειακών Αντιπροσώ−
πων και Απαγορεύσεων – Περιορισμών».

Στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού πε−
ριέρχονται, επίσης και οι αρμοδιότητες που αφορούν 
στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς και τους τε−
λωνειακούς αντιπροσώπους [άρθρα 11 και 13 του ΚΑΝ 
(ΕΚ) 450/2008].

2. Ανακαθορίζουμε, από 1−2−2012, την καθ’ ύλην αρμο−
διότητα και τον τίτλο Τμημάτων των Διευθύνσεων Προ−
σωπικού Τελωνείων (Δ.3) και Ελέγχου Τελωνείων (Δ.33) 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως εξής: 

α) Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας του «Τμήμα−
τος Δ΄− Κωδικοποίησης Τελωνειακής Νομοθεσίας» 
της Διεύθυνσης Προσωπικού Τελωνείων (άρθρο 5 του 
π.δ. 284/1988, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποι−
ηθεί με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του 
π.δ. 167/1996 και της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 
Α.Υ.Ο), μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στο «Τμήμα 
Α΄ − Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού» της ίδιας 
Διεύθυνσης και μετονομάζουμε το ανωτέρω Τμήμα Δ΄ 
σε «Τμήμα Δ΄− Μέσων Δίωξης». 

β) Αναστέλλουμε τη λειτουργία του «Τμήματος Γ΄− 
Μέσων Δίωξης και Σκύλων» της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Τελωνείων (άρθρο 6 του π.δ. 511/1989, όπως έχει αντι−
κατασταθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρ−
θρων 6−9 του Π.Δ. 89/1991, του άρθρου 1 του Π.Δ. 1/1994 
και της αριθμ. 1060560/621/0006Β/3−6−2008 Α.Υ.Ο.Ο.) και 
μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στο ανωτέρω μετο−
νομαζόμενο «Τμήμα Δ΄ − Μέσων Δίωξης» της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τελωνείων. 

3. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληρο−
φορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) (Π.Δ. 243/2003), 
επέρχονται οι εξής μεταβολές, από της δημοσιεύσεως 
της παρούσας:

α) Μετονομάζουμε τη Διεύθυνση από «Διεύθυνση Υπο−
στήριξης Ο.Π.Σ.Τ» σε «Διεύθυνση Υποστήριξης Πληροφο−
ρικών Συστημάτων Τελωνείων» και ανακαθορίζουμε την 
καθ’ ύλην αρμοδιότητά της με την προσθήκη σ΄ αυτήν 
και της αρμοδιότητας υποστήριξης όλων των υφιστάμε−
νων στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. πληρο−
φορικών συστημάτων και νέων εφαρμογών (όπως τελω−
νειακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες/ICISnet, ELENXIS). 

β) Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του 
«Τμήματος Α΄−Γενικών Θεμάτων και Υποστήριξης Υπο−
συστήματος Παρακολούθησης Φυσικών και Ανθρώπινων 
Πόρων» με την προσθήκη σε αυτήν και των αρμοδιο−
τήτων: i) της διαχείρισης της Κεντρικής Διαδικτυακής 
Πύλης Επικοινωνίας (portal) του ICISnet και ii) της ηλε−
κτρονικής διαχείρισης του Μητρώου Συναλλασσομένων, 
Πιστοποίησης Χρηστών και Αδειών και Εγκρίσεων 

γ) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Β΄− Υποστήριξης Υπο−
συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων και Υποστήριξης 
Αποφάσεων» σε «Τμήμα Β΄− Υποστήριξης Ελέγχου» και 
η καθ’ ύλην αρμοδιότητά του αφορά στην υποστήριξη 
του Πληροφορικού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
(ELENXIS), που προορίζεται για τα Τελωνεία, σε θέματα: 
i) ειδικών πληροφοριών, ελέγχων, υποθέσεων και οφειλών 
(Λογιστική Β΄) και ii) ανάλυσης κινδύνου (D.S.S.) και 
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δ) Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του 
«Τμήματος Γ΄− Υποστήριξης Υποσυστημάτων Διαχείρι−
σης Εμπορευμάτων – Δηλωτικών, Εισαγωγών – Εξαγω−
γών και Διαμετακόμισης» με την προσθήκη σε αυτήν 
και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην υποστήριξη 
των εφαρμογών που προορίζονται για τα Τελωνεία, σε 
θέματα: i) συνοπτικών δηλώσεων εισόδου, ii) δηλώσε−
ων προαναχώρησης και iii) ηλεκτρονικής διαχείρισης 
εγγυήσεων.

Άρθρο 2
Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία

και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων
και τίτλου οργανικών μονάδων της Γενικής

Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

1. Στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής (Π.Δ. 203/2000, όπως έχει 
αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 84/2007 και της περ. 12 της παρ. 1 της αριθμ. Δ6 
1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 Α.Υ.Ο. – Β΄ 1828), από 1−2−2012, 
επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α) Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας του «Τμήμα−
τος Ε΄− Εκ των Υστέρων Ελέγχου», μεταφέρουμε τις 
αρμοδιότητές του στα «Τμήματα Γ΄ και Δ΄ − Εκ των 
Υστέρων Ελέγχου» και μετονομάζουμε αυτό σε «Τμήμα 
Ε΄− Ελέγχου και Προσκομμάτων», με αρμοδιότητες τις 
αναφερόμενες στην παρ. 3 της παρούσας απόφασης

β) Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας του «Τμήματος 
Θ΄− Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής» και

γ) Αντικαθιστούμε την περ. 12 της παρ. 1 της αριθμ. 
Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1−8−2011 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, ως εξής: 

« α/
α

Υπηρεσία Τμήμα 
του οποίου 

αναστέλλεται 
η λειτουργία 

Τμήμα της ίδιας 
Διεύθυνσης 
στο οποίο 

περιέρχονται 
οι αρμοδιότητες 
του Τμήματος 

που αναστέλλεται 
η λειτουργία

12. ΕΛ.Υ.Τ. 
Αττικής
(άρθρο 1

Π.Δ. 84/2007)

Τμήμα ΣΤ΄− 
Λογιστικών 
Ελέγχων 

Τελωνειακών 
Εισπράξεων

Τμήμα Β΄ − 
Αξιολόγησης 
Διαδικασιών 

της Υποδιεύθυνσης
»

2. Αναστέλλουμε, από 1−2−2012, τη λειτουργία της 
ΕΛ.Υ.Τ. Πάτρας (Π.Δ. 203/2000, όπως έχει αντικαταστα−
θεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2007) 
και οι αρμοδιότητές της περιέχονται, ως εξής:

α) στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες που 
ασκούνται στις περιοχές των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, 
Αργολίδος, Αρκαδίας, Αχαϊας, Ηλείας, Κορινθίας, Λα−
κωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, 
και Φωκίδας και 

β) στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης οι καθ’ ύλην αρμοδιό−
τητες που ασκούνται στις περιοχές των Νομών Άρτας, 
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Κέρκυρας. 

3. Αναστέλλουμε, από 1−2−2012, τη λειτουργία της Διεύθυν−
σης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) (άρθρα 1 και 2 
του Π.Δ. 114/1990) και οι αρμοδιότητές της περιέρχονται στο 
μετονομαζόμενο «Τμήμα Ε΄− Ελέγχου και Προσκομμάτων» 
της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, της προαναφερθείσας παρ. 1α. 

4. α) Αναστέλλουμε, από 1−2−2012, τη λειτουργία της Δι−
εύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών 
Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.) (άρθρο 75 του Π.Δ. 284/1988, 
όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Π.Δ. 248/1998) και οι αρμοδιότητές της περιέρχονται 
στις κατά τόπον αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, εκτός 
των αρμοδιοτήτων που αφορούν στις επιστροφές δα−
σμών, φόρων και τελών του «Τμήματος Ζ΄− Επιστροφής, 
Δασμών, Φόρων και Τελών», οι οποίες περιέρχονται στο 
ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά και

β) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραί−
ωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων της ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ. 
περιέρχονται στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και 
Εφοδίων Πειραιά.

5. Οι οργανικές θέσεις των ανωτέρω Τελωνειακών Αρ−
χών, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχο−
νται στις Τελωνειακές Αρχές, στις οποίες μεταφέρεται 
η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυ−
ξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

Άρθρο 3
Αναστολή λειτουργίας

Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών

1. Αναστέλλουμε, από 1−2−2012, τη λειτουργία των πα−
ρακάτω Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.) που περιλαμβάνονται στη στήλη Ι και η καθ’ 
ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους περιέρχεται 
στις Τελωνειακές Αρχές της στήλης ΙΙ, ως εξής:
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α/α Νομός

Τελωνειακή Αρχή 
της οποίας 

αναστέλλεται 
η λειτουργία Ι

Τελωνειακή Αρχή στην οποία 
περιέρχεται η καθ΄ ύλην 

και κατά τόπον αρμοδιότητα 
της Τελωνειακής Αρχής 

που αναστέλλεται η λειτουργία II

1.

Αιτωλοακαρνανίας
(άρθρο 21 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει 
αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 117/2006 και την αριθμ.1001907/10/
0006Β/−1−2008 Α.Υ.Ο – Β΄ 9)

Τελωνείο Μεσολογγίου
(Β΄ τάξης) Τελωνείο Αστακού (Α΄ τάξης)

Τελωνείο Αμφιλοχίας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Αστακού
(Α΄ τάξης)

2.

Αττικής
(Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής)
(άρθρο 29 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει τροποποιηθεί και αντικατα−
σταθεί με τις διατάξεις της αριθμ. 
1013796/219/0006Β/14−2−2003 Α.Υ.Ο.Ο. 
– Β΄ 877 και του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Ωρωπού

Τελωνείο Αθηνών 
της Περιφερειακής Ενότητας 

Βόρειου Τομέα Αθηνών 
του Νομού Αττικής

3.

Αργολίδας
(άρθρο 37 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει 
αντικατασταθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Π.Δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Κοιλάδας Τελωνείο Ναυπλίου
(Α΄ τάξης)

4.

Αρκαδίας
(άρθρο 45 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει 
αντικατασταθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Τρίπολης
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Ναυπλίου
(Α΄ τάξης) του Νομού Αργολίδας

Τ.Τ.Γ. Λεωνιδίου Τελωνείο Ναυπλίου 
(Α΄ τάξης) του Νομού Αργολίδας

5.

Βοιωτίας
(άρθρο 69 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποι−
ηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του Π.Δ. 117/2006 και της αριθμ. 
1106329/1030/0006Β/6−11−2007)

 Τελωνείο Θηβών
(Α΄ τάξης)

Τελωνείο Οινόης
(Α΄ τάξης)

6.

Δωδεκανήσου
(άρθρο 101 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει 
αντικατασταθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Π.Δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Χάλκης Τελωνείο Ρόδου
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Τήλου Τελωνείο Ρόδου
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Αστυπάλαιας Τελωνείο Καλύμνου
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Κάσου Τελωνείο Καρπάθου
(Β΄ τάξης)

7.

Έβρου
(άρθρο 109 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Π.Δ. 117/2006 και του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 177/2008)

Τ.Τ.Γ. Σαμοθράκης Τελωνείο Αλεξανδρούπολης
(Α΄ τάξης)

8.

Εύβοιας
(άρθρο 117 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Π.Δ. 117/2006 και του άρθρου 3 του 
Π.Δ. 177/2008)

Τ.Τ.Γ. Αλιβερίου Τελωνείο Χαλκίδας
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Κύμης Τελωνείο Χαλκίδας 
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σκύρου Τελωνείο Χαλκίδας 
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Καρύστου Τελωνείο Χαλκίδας 
(Α΄ τάξης)
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9.

Ηλείας
(άρθρο 141 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει 
αντικατασταθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Π.Δ.117/2006)

Τελωνείο Κατακώλου
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Κυλλήνης
(Β΄ τάξης)

10.

Ηρακλείου
(άρθρο 157 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Π.Δ.117/2006)

Τελωνείο Τυμπακίου
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Ηρακλείου
(Α΄ τάξης)

11.

Θεσσαλονίκης
(άρθρο 165 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Π.Δ. 117/2006,  του άρθρου 4 του Π.Δ. 
177/2008, καθώς και της αριθμ. Δ6Β 
1118906 ΕΞ 2010/13−9−2010 Α.Υ.Ο.)

Τελωνείο Νέας Μηχανιώ−
νας (Β΄ τάξης)

Ε΄ Τελωνείο Αερολιμένα
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Πύργου Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγω−
γών (Α΄ τάξης)

12.

Θεσπρωτίας
(άρθρο 173 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Π.Δ.117/2006)

Τελωνείο Σαγιάδας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Ηγουμενίτσας
(Α΄ τάξης)

Τελωνείο Αμπελώνα
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Ηγουμενίτσας
(Α΄ τάξης)

13.

Καβάλας
(άρθρο 189 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Ελευθερών
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Καβάλας
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Θάσου Τελωνείο Καβάλας 
(Α΄ τάξης)

14.

Καρδίτσας
(άρθρο 197 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του Π.Δ.117/2006)

Τελωνείο Καρδίτσας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Τρικάλων
(Β΄ τάξης) του Νομού Τρικάλων

15.

Κέρκυρας
(άρθρο 213 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του Π.Δ.117/2006)

Τ.Τ.Γ. Παξών Τελωνείο Κέρκυρας
(Α΄ τάξης)

16.

Κεφαλληνίας
(άρθρο 221 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 31 του Π.Δ.117/2006)

Τελωνείο Ιθάκης
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Αργοστολίου
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σάμης Τελωνείο Αργοστολίου
(Β΄ τάξης)

17.

Κοζάνης
(άρθρο 237 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Σιάτιστας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Καστοριάς
(Α΄ τάξης)

18.

Κορινθίας
(άρθρο 245 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Αγίων Θεοδώ−
ρων (Α΄ τάξης)

Τελωνείο Κορίνθου
(Α΄ τάξης)

Τελωνείο Σικυώνος 
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Κορίνθου
(Α΄ τάξης)

19.

Κυκλάδων
(άρθρο 253 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 35 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο  Γαυρίου Άν−
δρου (Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Ραφήνας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Τήνου
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Σύρου
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Κέας Τελωνείο Λαυρίου (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Φολεγάνδρου Τελωνείο Θήρας (Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Κύθνου Τελωνείο Μήλου (Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σερίφου Τελωνείο Μήλου (Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σίφνου Τελωνείο Μήλου (Β΄ τάξης)
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20.

Λακωνίας
(άρθρο 261 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Μονεμβασίας
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Νεάπολης
(Β΄ τάξης)

21.

Λασιθίου
(άρθρο 277 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 38 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Ιεράπετρας
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Αγίου Νικολάου
(Β΄ τάξης)

22.

Λέσβου
(άρθρο 285 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
Π.Δ. 117/2006 και του άρθρου 5 του 
Π.Δ. 177/2008)

Τ.Τ.Γ. Καλλονής Τελωνείο Μυτιλήνης
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Μολύβου Τελωνείο Μυτιλήνης
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Αγίου Ευστρατίου Τελωνείο Μύρινας Λήμνου
(Β΄ τάξης)

23.

Λευκάδας
(άρθρο 293 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του Π.Δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Νυδρίου Τελωνείο Λευκάδας
(Β΄ τάξης)

24.

Μαγνησίας
(άρθρο 301 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Τσιγκελίου Αλ−
μυρού (Β΄ τάξης) Τελωνείο Βόλου (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σκοπέλου Τελωνείο Βόλου (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Αλοννήσου Τελωνείο Βόλου (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Μηλίνας Τελωνείο Βόλου (Α΄ τάξης)

25.

Μεσσηνίας
(άρθρο 309 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Πύλου
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Καλαμάτας
(Α΄ τάξης)

26.

Ξάνθης
(άρθρο 317 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Πόρτο – Λάγος 
(Γ΄ τάξης) Τελωνείο Ξάνθης

(Α΄ τάξης)

27.

Αττικής
(Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά)
(άρθρο 325 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
Π.Δ. 117/2006, του άρθρου 6 του Π.Δ. 
177/2008, καθώς και της αριθμ. Δ6Β 
1024551 ΕΞ 2011/11−2−2011 Α.Υ.Ο.)

Γ΄ Τελωνείο Εξαγωγής 
και Μεταφοράς (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σαλαμίνας
Τ.Τ.Γ. Βουλιαγμένης

ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής
(Α΄ τάξης), εκτός των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στις 
θαλάσσιες εξαγωγές, οι οποίες 

περιέρχονται στο 
Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής

Τ.Τ.Γ. Σαλαμίνας Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. 
και Εφοδίων (Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Βουλιαγμένης Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και 
Εφοδίων (Α΄ τάξης)

28.

Πρέβεζας
(άρθρο 349 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 του Π.Δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Πάργας Τελωνείο Πρέβεζας
(Α΄ τάξης)

29.

Σάμου
(άρθρο 373 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 50 του 
Π.Δ. 117/2006 και του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 177/2008)

Τελωνείο Καρλοβασίου
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Σάμου 
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Πυθαγορείου
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Σάμου 
(Β΄ τάξης)

30.

Φθιώτιδος
(άρθρο 397 του Π.Δ. 551/1988,  όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Αταλάντης
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Στυλίδας
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Αγίου Κωνσταντίνου Τελωνείο Στυλίδας
(Α΄ τάξης)
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31.

Χαλκιδικής
(άρθρο 421 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί και τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
Π.Δ. 117/2006 και του άρθρου 9 του 
Π.Δ. 177/2008)

Τελωνείο Όρμου Μονής 
Βατοπαιδίου (Β΄ τάξης) Τελωνείο Στρατωνίου

(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Γερακινής 
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Νέων Μουδανιών
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Ουρανούπολης 
(Γ΄ τάξης)

Τελωνείο Στρατωνίου
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Πόρτο − Κουφού Τελωνείο Νέων Μουδανιών 
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Σάρτης Τελωνείο Νέων Μουδανιών
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Νέας Καλλικράτειας Τελωνείο Νέων Μουδανιών 
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Νέας Σκιώνης Τελωνείο Νέων Μουδανιών 
(Β΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Ιερισσού Τελωνείο Στρατωνίου
(Β΄ τάξης)

32.

Χανίων
(άρθρο 429 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 57 του Π.Δ. 117/2006)

Τελωνείο Κισσάμου
(Β΄ τάξης)

Τελωνείο Χανίων
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Παλαιοχώρας Τελωνείο Χανίων 
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Χώρας Σφακίων Τελωνείο Χανίων 
(Α΄ τάξης)

33.

Χίου
(άρθρο 437 του Π.Δ. 551/1988, όπως 
έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του π.δ. 117/2006)

Τ.Τ.Γ. Οινουσών Τελωνείο Χίου
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Παλαιών Ψαρών Τελωνείο Χίου
(Α΄ τάξης)

Τ.Τ.Γ. Βολισσού Τελωνείο Χίου 
(Α΄ τάξης)

2. α) Το Τελωνείο Αστακού (Α΄ τάξης) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας 
και μεταφοράς σε αυτό των αρμοδιοτήτων των Τελωνείων Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας (Β΄ τάξης) του ίδιου Νο−
μού, μετονομάζεται σε «Τελωνείο Μεσολογγίου» και μεταφέρεται η έδρα του από τον Αστακό στο Μεσολόγγι 

β) Από την ανωτέρω ημερομηνία το Τελωνείο Αγρινίου (Β΄ τάξης) του ίδιου Νομού μετονομάζεται σε «Τελωνείο 
Αστακού» και μεταφέρεται η έδρα του από το Αγρίνιο στον Αστακό και 

γ) Η κατά τόπον αρμοδιότητα των ανωτέρω Τελωνείων έχει ως εξής:
— Τελωνείο Μεσολογγίου
Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω−

λοακαρνανίας, εκτός των περιοχών που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αστακού.
— Τελωνείο Αστακού 
Στην κατά τόπον αρμοδιότητά του περιλαμβάνεται η περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Αστακού και Αλυζίας 

του Δήμου Ξηρομέρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
3. Το ΣΤ΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά του Νομού Αττικής, από την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτό και των 

αρμοδιοτήτων του Γ΄ Τελωνείου Εξαγωγής και Μεταφοράς (Α΄ τάξης), μετονομάζεται σε «ΣΤ΄ Τελωνείο Εξαγω−
γών− Εισαγωγών».

4. Το Τελωνείο Στρατωνίου (B΄ τάξης), του Νομού Χαλκιδικής, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας 
και μεταφοράς σε αυτό των αρμοδιοτήτων των Τελωνείων Όρμου Μονής Βατοπαιδίου, Ουρανούπολης και Τ.Τ.Γ. 
Ιερισσού, μετονομάζεται σε «Τελωνείο Ιερισσού» και μεταφέρεται η έδρα του από το Στρατώνι στην Ιερισσό.

5. Οι οργανικές θέσεις των Τελωνείων και των Τ.Τ.Γ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, μεταφέρονται στα 
Τελωνεία, στα οποία μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, 
τις οργανικές θέσεις αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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