
         

   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,   

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ              Αριθ. Πρωτ.: 117362/2613 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    

  ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

ΤΜΗΜΑ ΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ   

------------------------------------------------   

Ταχ. ∆/νση         : Χαλκοκονδύλη 31                                                                   

                           101 64  Αθήνα   

Πληροφορίες      : Τραϊφόρος K.   

Τηλέφωνο          : 210 2124711   

Τηλεοµοιοτυπία  : 2105242596   

                                                                                      
ΘΕΜΑ: "Έγκριση υλοτοµίας, µεταφοράς  και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για 

χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων". 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις δ/ξεις των άρθρ.85, 90, 91, 134, 137 και 138 του ν.δ.86/1969  «περί ∆ασικού Κώδικος»  και 

τις ισχύουσες δ/ξεις του π.δ. της 19-11-1928 «περί ∆ιαχειρίσεως ∆ασών κ.λ.π.» 

2) Τις δ/ξεις του άρθρ.270 του ν.δ.86/1969 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.11 του άρθρ.4 του 

ν.3208/2003 (φεκ. 303 α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 

∆ασολογίου ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 

άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε εκ νέου στην παρ. 3, από την παρ.2 του άρθρ.1 του 

ν.3508/2006 (φεκ.249 α΄) «περί ρυθµίσεων θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων», καθώς και των άρθρ. 11, 12 και 21 του ν.3208/2003 (φεκ.303 α΄).  

3) Την µε αριθµ.1049/1962 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

4) Τις δ/ξεις του ν.3852/2010 (φεκ.87 α΄) «περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του ν.4071/2012 (φεκ.85 α΄) «περί 

ρυθµίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση κλπ.». 

5) Την µε αριθµ.2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού "περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων" (φεκ. 

2234 β΄). 

6) Τις δ/ξεις του π.δ.189/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.24/2010 (φεκ.56 α΄) «περί 

ανακαθορισµού  αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009». 

7) Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (ΦΕΚ 79 α΄) «περί διορισµού Αναπληρωτών Υπουργών».  

8) Την µε αριθµ. Υ 521/30.10.2014 (φεκ. 2971 β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισµού 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Νικόλαου Ταγαρά». 

9) Τις δ/ξεις των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΚΑ µε αριθµ.:α)107772/2244/7-4-2014 (φεκ.916 

β΄) και β)104305/112/13-1-2014 (φεκ.62 β΄) περί καθιερώσεων υπερωριακής εργασίας για την 

εξυπηρέτηση των προγραµµάτων δασοπροστασίας 2014 και πρόληψης λαθροϋλοτοµιών 2014 

αντίστοιχα. 

10) Τις δ/ξεις των συναφών µε τη προηγουµένη εγκυκλίων µας µε αριθµ. :α)109256/2642/30-4-

2014 και β)104353/324/22-1-2014 περί υλοποιήσεων των προγραµµάτων δασοπροστασίας έτους 

2014 και του ειδικού προγράµµατος πρόληψης λαθροϋλοτοµιών έτους 2014 αντίστοιχα, και 

γ)139902/6188/9-12-2013 «περί ελέγχων σε φορτηγά κλπ.».  

11) Την µε αριθµ.111972/1640/01.07.2014 εγκύκλ. µας «περί δυνατότητας παραγωγής δενδρυλλίων 

κατάλληλων για Χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων» από: 

  α) Τεχνητές φυτείες που έχουν δηµιουργηθεί σε ιδιόκτητα αγροκτήµατα για το σκοπό αυτό, 
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  β) Ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη εµβολιασµένες καστανιές 

που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση και από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει 

συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και ελάτης και 

  γ) Ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. 

12) Το γεγονός ότι η υλοτοµία και η απόληψη δενδρυλλίων κατάλληλων για χριστουγεννιάτικα 

δένδρα από τις προαναφερόµενες πηγές, δεν πρόκειται να επιφέρει βλάβη στο δασικό πλούτο της 

Χώρας µας. 

13) Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι απόληψης, είναι στην πλειοψηφία τους κάτοικοι ορεινών περιοχών.   

14) Το γεγονός ότι από τις δ/ξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισµό. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

1. Εγκρίνουµε την υλοτοµία δένδρων Χριστουγέννων για το τρέχον έτος 2014 , σύµφωνα µε τους 

παρακάτω πίνακες : 

 
Α.  Από ιδιωτικές τεχνητές φυτείες που έχουν δηµιουργηθεί σε αγροκτήµατα 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 ∆/χ Αλµυρού 
450 Ελάτης 

50 Ψευδοτσούγκας 

2 ∆/χ   Αρναίας 

30.000 Ελάτης 

500 Ψευδοτσούγκας 

1.000 Μ. Πεύκη 

3 ∆/∆   Άρτας 570 Ελάτης 

4  ∆/χ  Βέροιας 2.350 Ελάτης 

5 ∆/χ   Βυτίνας 451 Ελάτης 

6 ∆/∆   Γρεβενών 
1.200 Ελάτης 

50 Μ. Πεύκης 

7 ∆/χ   ∆ράµας 480 Ελάτης-Ερυθρελάτης 

8 ∆/∆   ∆ωδεκανήσου 200 Κυπαρίσσου 

9 ∆/χ   Έδεσσας 350 Ελάτης 

10 ∆/χ   Ελασσόνας 750 Ελάτης 

11 ∆/χ   Ιστιαίας 280 Ελάτης 

12 ∆/χ   Ιωαννίνων 100 Ελάτης 

13 ∆/χ   Καλαβρύτων 150 Ελάτης 

14  ∆/χ  Καλαµάτας 

385 Ελάτης 

50 Ψευδοτσούγκας 

50 Μ. Πεύκης 

15 ∆/χ   Καλαµπάκας 1.900 Ελάτης 

16 ∆/χ   Καρδίτσας 40 Ελάτης 

17 ∆/χ   Καρπενησίου 200 Ελάτης 

18 ∆/∆   Καστοριάς 200 Ελάτης 

19 ∆/χ   Κοζάνης 

4.000 Ελάτης 

30 Μ. Πεύκης 

10 Ψευδοτσούγκας 

20 ∆/χ   Κορίνθου 1.000 Ελάτης 

21 ∆/χ   Κυνουρίας 502 Ελάτης 

22 ∆/χ   Λαγκαδά 800 Ελάτης 

23 ∆/χ   Λαµίας 250 Ελάτης 

24 ∆/χ   Λάρισας 800 Ελάτης 
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25 ∆/χ   Μεσολογγίου 45 Ελάτης 

26 ∆/χ   Μετσόβου 3.500 Ελάτης 

27 ∆/χ   Μουζακίου 800 Ελάτης 

28 ∆/χ   Νάουσας  600 Ελάτης 

29 ∆/χ   Κ. Νευροκοπίου 3.600 Ελάτης 

30 ∆/χ   Ξυλοκάστρου 195 Ελάτης 

31 ∆/∆   Πιερίας 3.950 Ελάτης 

32 ∆/χ   Πολυγύρου 
44.945 Ελάτης 

70 Ερυθρελάτης 

33 ∆/χ   Σερρών 100 Ελάτης 

34 ∆/χ   Σπάρτης 2.150 Ελάτης 

35 ∆/χ   Σπερχειάδος 3.600 Ελάτης 

36 ∆/χ   Τρικάλων 
7.810 Ελάτης 

550 Ψευδοτσούγκας 

37 ∆/χ   Τρίπολης 150 Ελάτης 

38 ∆/∆   Φλώρινας 
400 Ελάτης 

50 Μ. Πεύκης 

39 ∆/χ   Φουρνά 1.200 Ελάτης 

40 ∆/∆   Χανίων 370 Κυπαρίσσου 

ΣΥΝΟΛΟ 123.233 ∆ενδρύλλια 

 
Β. Από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη  

καστανιές, που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση και από ιδιόκτητους 

αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια  καρποφόρων δένδρων και 

ελάτης. 

 

Β1. Από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε  εµβολιασµένες ή µη εµβολιασµένες 

καστανιές που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 ∆/χ  Σπάρτης    

1α         Καστάνιτσας  Κυνουρίας 3.030 Ελάτης 

1β        Παλαιοχωρίου  Κυνουρίας 330 Ελάτης 

2 ∆/∆  Άρτας 7.940 Ελάτης 

3 ∆/χ  Σπερχειάδας 11.560 Ελάτης 

4 ∆/χ  Καρπενησίου 3.050 Ελάτης 

5 ∆/∆  Πιερίας 100 Ελάτης 

6 ∆/χ  Ιωαννίνων 100 Ελάτης 

           Σ Υ Ν Ο Λ Ο 26.110 Ελάτης 

 
Β2. Από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και 

ελάτης (φουντουκώνες, µηλεώνες κερασώνες,καρυδεώνες κλπ.) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 
∆/χ Σπερχειάδας : 

 ( Μαυρίλου και Τυµφρηστού) 
300 Ελάτης 

2 ∆/∆ Άρτας 1.580 Ελάτης 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.880 Ελάτης 
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Γ. Από ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 ∆/χ Σπερχειάδας 400 Ελάτης 

2 ∆/χ Καρδίτσας 5 Ελάτης 

3 ∆/χ Λαµίας 100 Ελάτης 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 505            Ελάτης 

 

2. Οι καλλωπιστικοί κλάδοι θα υλοτοµηθούν βάσει των αδειών υλοτοµίας που θα χορηγηθούν στους 

ενδιαφερόµενους, µετά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αρµοδίως µέχρι 31/10/2014, σύµφωνα µε την 

αριθµ. 111972/1640/01.07.2014 διαταγή µας. 

3. Οι υλοτοµίες θα περιορισθούν στα δασοπονικά είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες που αναφέρονται 

στους πίνακες της παρ.1 και θα πραγµατοποιούνται µόνο µετά την έκδοση των αδειών υλοτοµίας από 

τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ασικές Αρχές.  

4. Όλα γενικώς τα δενδρύλλια θα προσηµαίνονται και θα εξελέγχονται στους τόπους υλοτοµίας τους. 

Σε κάθε δενδρύλλιο, θα προσδένεται ειδική µολυβδοσφραγίδα πλησίον της κορυφής του και κατά το 

δυνατόν στα µεσογονάτια διαστήµατα µεταξύ 2ου έως και 4ου σπονδύλου από τον επικόρυφο βλαστό. 

Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια θα σφραγίζονται µε τη δασική σφύρα στην επιφάνεια τοµής. 

5. Η µεταφορά των εξελεγχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων και κλώνων από τους 

καθορισθέντες τόπους συγκέντρωσης αρχίζει  την 28η Νοεµβρίου και λήγει την 24η ∆εκεµβρίου 

τρέχοντος έτους. Θα διενεργείται σύµφωνα µε τα δελτία µεταφοράς τους. 

 Οµοίως και η µεταφορά των δενδρυλλίων που αναπτύχθηκαν και µεταφυτεύθηκαν µέσα σε γλα-

στρίδια (γενικά τα βωλόφυτα), θα διενεργείται την ίδια περίοδο(28/11 έως 24/12) και σύµφωνα µε τα 

δελτία µεταφοράς. 

  Οδηγίες σχετικές µε την προσήµανση, εξέλεγξη, σφράγιση, τακτοποίηση σε δέµατα και µεταφορά 

των ανωτέρω δασικών προϊόντων, έχουν δοθεί µε εγκυκλίους και αποφάσεις σχετικές της παρούσας, 

παρελθόντων ετών. 

6. Για την παρακολούθηση της µεταφοράς και εµπορίας των δενδρυλλίων που θα υλοτοµηθούν και 

για τον αποκλεισµό φαινοµένων λαθροϋλοτοµιών και µη νοµίµων διακινήσεών τους, σχετικές είναι οι 

παρ.9 και 10 των έχοντας υπόψη της παρούσας.  

7. Στους δικαιούχους διακίνησης των δασικών προϊόντων της παρούσας (φυσικά πρόσωπα, 

συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών), θα χορηγείται σε περίπτωση που ζητηθεί, από την αρµόδια 

δασική Αρχή µια  απλή βεβαίωσή, προκειµένου να τους παρασχεθεί από τους ΟΤΑ κατάλληλος χώρος 

έκθεσης των δενδρυλλίων τους. 

8. Οι ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επ/σης ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας, στην 

περιφέρεια αρµοδιότητας των οποίων τυγχάνει εφαρµογής η παρούσα, παρακαλούνται κατά τις δ/ξεις 

των περ.22 και 34 της παρ. ΙΙ του άρθρ.280 «περί αρµοδιοτήτων της Αποκ.∆/σης» του ν.3852/2010 

(φεκ.87 α΄), να µας  στείλουν µέχρι την 30-1-2015 συγκεντρωτικούς πίνακες µε τα απολογιστικά 

στοιχεία(αριθµό των δενδρυλλίων κατά δασοπονικό είδος και πηγή προέλευσής τους, παραβάσεις που 

θα βεβαιωθούν, διαπιστώσεις από γενόµενους ελέγχους και τυχόν παρατηρήσεις τους), από τα 

στοιχεία που θα λάβουν από τις Υφιστάµενες Υπηρεσίες τους, στην περ/ρεια των οποίων έλαβε 

εφαρµογή η παρούσα. 

   Οι λοιπές ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επ/σης ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της 

Χώρας, παρακαλούνται να µας στείλουν στοιχεία µόνο για περιπτώσεις  ενδεχοµένων παράνοµων 

υλοτοµιών χριστουγεννιάτικων δένδρων, µέχρι την ίδια ως άνω ηµεροµηνία.  

   Το  Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να δώσει 

σχετικές οδηγίες στις κατά τόπους αρµόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες ώστε σε περίπτωση που εισαχθούν 

δενδρύλλια Χριστουγέννων ή καλλωπιστικοί κλάδοι µε οποιαδήποτε µορφή (δενδρύλλια ή γλάστρες 

µε δενδρύλλια  κ.λ.π) να συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα για να είναι δυνατός σε κάθε 

περίπτωση ο έλεγχος της προέλευσής τους. 

   Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Τοµέας Εµπορίου) στο οποίο 

επίσης κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να δώσει στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, 

ανάλογες οδηγίες και να µας κοινοποιήσει τυχόν δικές του ενέργειες. 

   9.Η ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

παρακαλείται κατά τις δ/ξεις του π.δ.365/2002 (ΦΕΚ 307α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 

π.δ.106/2011 (ΦΕΚ 241 α΄), αφενός να επιστήσει τη προσοχή των Περιφερειακών Υπηρεσιών της  για  
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µέτρα προστασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, και αφετέρου για την καταγραφή του αριθµού των 

εισαγόµενων δενδρυλλίων, κατά δασοπονικό είδος και χώρα προέλευσης. 

Επειδή αυτά τα στοιχεία καταγραφής θεωρούνται απαραίτητα για την Υπηρεσία µας, παρακαλούµε να 

αποσταλούν απ’ ευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών (Τµήµα Μη ∆ηµόσιας ∆ασοπονίας) µέχρι 

την 30- 01- 2015, για επεξεργασία. 

   

                                                                      O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 

                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α) - ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

α.  Γεν. ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

β.  ∆/νσεις Συντονισµού και Επ/σης ∆ασών  

γ.  ∆/νσεις ∆ασών  
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      δ.  ∆ασαρχεία 

                 Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Β) -  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
    
  1.   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

      α. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικολάου Ταγαρά 

           Αµαλιάδας 17  - ΑΘΗΝΑ 

      β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ κας Κ. Γιαννακοπούλου 

           Μεσογείων  119    -  10192 ΑΘΗΝΑ 

      γ. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών 

            & Αγροπεριβάλλοντος κ. Κ. ∆ηµόπουλου 

          Χαλκοκονδύλη 31   - ΑΘΗΝΑ 

 
2.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Τµήµα Α΄ 

Λ. Συγγρού 150 

17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

3. Υπουργείο Οικονοµικών 

α.  ∆/νση Ρυθµιστικών θεµάτων εξωτερικού εµπορίου 

            Ερµού και Κορνάρου 1 

           10563 ΑΘΗΝΑ    

      β.  ∆/νση 19 Τελωνειακών ∆ιαδικασιών  Τµήµα Α’ 

            Καραγιώργη Σερβίας 10                                                                         

            101 84 ΑΘΗΝΑ 

 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου 

∆/νση Τιµών Τροφίµων και Ποτών 

Τµήµα Γ΄ 

Πλ. Κάνιγγος 20 

10181 ΑΘΗΝΑ 
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