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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

2

Ορισμός διατάκτη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61295
(1)
Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4786/
2021 «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για
τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 43), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190).
2. Το άρθρο 90 του Kώδικα νομοθεσίας για την Kυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
4. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Αρ. Φύλλου 5744

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805)
9. Την υπό στοιχεία 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 4443).
10. Το υπ’ αρ. 52429/16.11.2021 εισηγητικό σημείωμα
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται επιβάρυνση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρόνος υπηρεσίας
Ο χρόνος υπηρεσίας δικαστικών λειτουργών σε θέση
Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση για κάθε έννομη συνέπεια, καθώς και για την
ασφαλιστική τους κατάσταση.
Άρθρο 2
Ασφαλιστικό καθεστώς
και ασφαλιστικές εισφορές
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται σε θέση
Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, από την ημερομηνία διορισμού τους, διατηρούν το καθεστώς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και
εφάπαξ παροχής, το οποίο απορρέει από την οργανική
τους θέση και στο οποίο κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές πριν τον διορισμό τους στη θέση του Ευρωπαίου
Εντεταλμένου Εισαγγελέα. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.
2. Για την ασφάλισή τους, και για τους κλάδους στους
οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει του
ανωτέρω καθεστώτος, καταβάλλονται ασφαλιστικές
εισφορές:
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α) για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει,
β) για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει,
γ) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
δ) για εφάπαξ παροχή, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016,
όπως ισχύει.
3. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όπως αυτές διαμορφώνονται μηνιαίως ανάλογα
με την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους, εάν
συνέχιζαν εργαζόμενοι στην οργανική τους θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου βαρύνουν τον δικαστικό λειτουργό και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης
περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους
φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.
5. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1,
πριν τον διορισμό τους σε θέση Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, έχουν ασκήσει μετά την 1.1.2017 το
δικαίωμα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εξακολουθούν να καταβάλλουν το σύνολο της προβλεπόμενης εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των συντάξιμων αποδοχών,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής και χρόνος
απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών
1. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των προσώπων
του άρθρου 1, υποβάλλεται Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για το
Δημόσιο.
Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω της Ε.Α.Π., με διακριτά αρχεία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 2/37345/0004/
4.6.2010 (Β΄ 784) κοινή υπουργική απόφαση. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης των προσώπων του
άρθρου 1, το αρχείο που εμπεριέχει αμοιβές, οι οποίες
βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα υποβάλλεται
διακριτά μέσω του συστήματος της Ε.Α.Π..
Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται, κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο,
όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, μήνα, κατά τα ισχύοντα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
την ισχύουσα νομοθεσία προσαυξήσεις.

Τεύχος B’ 5744/10.12.2021

2. Οι εισφορές του ασφαλισμένου, για τους κλάδους
για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, καταβάλλονται κάθε τρίμηνο από τα πρόσωπα του άρθρου
1, στα δημόσια ταμεία υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσής
τους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη διαδικασία καταβολής και απόδοσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. της ασφαλιστικής
εισφοράς της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, περαιτέρω, δε, ισχύουν αναλογικά και για τη διαδικασία καταβολής και απόδοσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α., της
ασφαλιστικής εισφοράς των δικαστικών λειτουργών του
άρθρου 1 που θα απασχοληθούν με καθεστώς μερικής
απασχόλησης.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 56 ΕΣ/2021
(2)
Ορισμός διατάκτη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
2) Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 204).
3) Το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
(Α΄ 45).
4) Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184).
5) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
6) Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο
53 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52).
7) Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 13 του π.δ. 123/2012 «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»
(Α΄ 216).
8) Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του π.δ. 43/2013
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» (Α΄ 80),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4587/2018
(Α΄ 218).
9) Την υπ’ αρ. 2/45897/0026/14.6.2017 εγκύκλιο
του ΓΛΚ «Παροχή Οδηγιών επί των διατάξεων του
ν. 4270/2014 (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ).
10) Την υπ’ αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιο
του ΓΛΚ «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών» (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
11) Την υπ’ αρ. 87288/24.8.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διορισμός
Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 454).
12) Την υπ’ αρ. 59834/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 345).
13) Την υπ’ αρ. 121047/17.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 631).
14) Την υπ’ αρ. 76777/10.7.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός τακτικού μέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 347).
15) Την υπ’ αρ. 125474/26.11.2020 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός τα-
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κτικού μέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1000).
16) Την υπ’ αρ. 98484/9.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός τακτικού
μέλους στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 869).
17) Τα πρακτικά της 57ης συνεδρίασης της Αρχής την
29η Νοεμβρίου 2021.
18) Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής.
19) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
της Αρχής, αποφασίζουμε:
1. Ορίζεται o Δημήτριος Σταθακόπουλος του Οδυσσέα, τακτικό μέλος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Α.Δ.Τ. Μ 166056,
να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
πραγματοποίηση δαπανών ανεξαρτήτως ποσού ως διατάκτης αυτών.
2. Ο διατάκτης Δημήτριος Σταθακόπουλος έχει αρμοδιότητα για αποφάσεις ανακατανομής των κονδυλίων
μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης συγκεντρώνει και διαβιβάζει τα απαιτούμενα σχετικά
δικαιολογητικά, παραστατικά, βεβαιώσεις διαθέσιμων
χρηματικών υπολοίπων και διενεργεί τις απαραίτητες
πράξεις ή προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και
ό,τι άλλο απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία του έργου
του διατάκτη.
4. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ανωτέρω διατάκτη και του Γ.Δ.Ο.Υ., η εντολή για την εκτέλεση της
δαπάνης δίνεται από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο
26 του ν. 4270/2014.
5. Οι υπό στοιχεία 7ΕΣ/2019 (Β΄ 871) και 51ΕΣ/2021
(Β΄ 5230) αποφάσεις της Αρχής καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Αντιπρόεδρος
ΑΔΑΜ ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02057441012210004*

