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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Πολεμικό Μουσείο).

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

3

Αποδοχή δωρεάς ενός (01) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή χειρός (tablet), συνολικής αξίας
250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από
τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Παναγιώτη προς την Ελληνική Αστυνομία.

4

1η τροποποίηση - προσθήκη πίνακα στην υπ’
αρ. 383/ 2021 (Β’ 6672) απόφαση του Δημάρχου
Σύρου - Ερμούπολης περί καθιέρωσης και κατανομής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου για όλους τους υπαλλήλους της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το β’ εξάμηνο 2022.

5

Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Πολεμικό Μουσείο).
Με την υπό στοιχεία Φ.894/11/423904/Σ.3204/
13.05.2022 απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις» (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του

Αρ. Φύλλου 2754

ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881» (Α΄ 110).
β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
γ. Των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
Γίνεται αποδεκτή η παρακάτω δωρεά προς το Ελληνικό
Δημόσιο (Πολεμικό Μουσείο):
Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού Και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» ύψους
33.000 ευρώ προς το Πολεμικό Μουσείο (ΠΜ), με σκοπό
την ανακαίνιση της οικίας του Στγού Ναπολέοντα Ζέρβα
στο κέντρο της Αθήνας.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./136/7750
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (A΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 2/2021 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 (Α΄123) με θέμα «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» περί μη ανάγκης εκδόσεως της εγκριτικής
απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) για την προκήρυξη
θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
ΑΕΙ.».
5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/55387/Ζ2/16.05.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ,
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό
αντικείμενο «Λογιστική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία
και τις Μεταφορές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
I

(3)
Αποδοχή δωρεάς ενός (01) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή χειρός (tablet), συνολικής αξίας 250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
από τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Παναγιώτη προς την
Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/102-γ/19-05-2022
απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110) και τις περ. Ι.2, ΙΕ.1, ΚΒ.5 και ΚΕ.3
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/ 1/2/485 από
03.04.2020 κοινής απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, (Β’ 1362), γίνεται αποδεκτή
η δωρεά του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Παναγιώτη προς την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στο Τμήμα Τροχαίας
Κομοτηνής, ενός (01) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή χειρός (tablet), συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα
(250,00) ευρώ, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του
αναγκών.
Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. 99
(4)
1η τροποποίηση - προσθήκη πίνακα στην υπ’
αρ. 383/2021 (Β’ 6672) απόφαση του Δημάρχου
Σύρου - Ερμούπολης περί καθιέρωσης και κατανομής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου για όλους τους υπαλλήλους της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το β’ εξάμηνο 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζημίωση
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
3. Τα άρθρα 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (Β΄ 1373/
2017).
5. Την υπ’ αρ. 383/2021 (ΑΔΑ:ΩΧ6ΚΩΗΟ-ΥΙΜ) απόφαση Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης με θέμα: «Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των
υπαλλήλων του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έτος
2022» (B΄ 6672).
6. Την υπ’ αρ. 545/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με την
οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου, και την υπ’ αρ. 11737/
26-02-2018 (Β΄ 994) όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
7. Το υπ’ αρ. 5013/21-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Κ.Ε.Π. του Δήμου Σύρου.
8. Tην ανάγκη για επιπλέον καθιέρωση και κατανομής
υπερωριακής απασχόλησης όλων των υπηρετούντων
υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. του Δήμου για το β’ εξάμηνο του
έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες
ανάγκες διεκπεραίωσης υποθέσεων που σχετίζονται με
την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την αντιμετώπιση όλων
των έκτακτων, επειγουσών και επιτακτικών αναγκών που
προκύψουν από τις συνεχώς πρόσθετες αρμοδιότητες
που ανατίθενται στα Κ.Ε.Π. της Χώρας.
9. Το γεγονός ότι εξαντλήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο
του 2022, οι ώρες υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. που είχαν προβλεφθεί στην υπ’ αρ.
383/2021 (Β΄ 6672) απόφαση του Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης.
10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 στον
οποίο έχει προβλεφθεί επιπλέον δαπάνη για την επιπλέον
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υπερωριακή εργασία με αμοιβή όλου του προσωπικού
του Κ.Ε.Π. στον Κ.Α. 10.6012. ύψους 6.800,00€.
11. Την υπ’ αρ. 5631/30-03-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί εγγραφής πιστώσεων για επιπλέον καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου σε
όλους τους υπαλλήλους του ΚΕΠ του Δήμου, αποφασίζουμε:
Α. Την 1η τροποποίηση - προσθήκη πίνακα στην υπ’ αρ.
383/2021, (Β΄ 6672, ΑΔΑ: ΩΧ6ΚΩΗΟ-ΥΙΜ) απόφαση του
Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης, για την καθιέρωση και
κατανομή επιπλέον υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
των υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2022, σύμφωνα
με το σκεπτικό της παρούσης, προσθέτοντας τον κάτωθι
πίνακα, με τον αριθμό επιπλέον υπαλλήλων και επιπλέον ωρών για υπερωριακή απασχόληση στις αντίστοιχες
κατηγορίες εκπαίδευσης, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. (β’ εξάμηνο 2022)

Κατηγορία

Συνολικός Αριθμός
Προτεινόμενων
Υπαλλήλων ανά
Κατηγορία

Επιπλέον ώρες
απογευματινής
εργασίας μέχρι
22η ώρα
-σε ώρες-

ΠΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

4

480

ΤΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

3

360

ΔΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

3

360

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
έτους 2022, έχει προβλεφθεί επιπλέον δαπάνη ύψους
6.800,00€ με αμοιβή στον Κ.Α 10.6012 για την επιπλέον
υπερωριακή εργασία του εν λόγω προσωπικού.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 383/2021
(Β΄ 6672, ΑΔΑ: ΩΧ6ΚΩΗΟ-ΥΙΜ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. 183/5
(5)
Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού
Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και
το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α΄ 212), που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και
ειδικότερα των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 15.
2. Την υπ’ αρ. 2223045/09.05.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:
Άρθρο 1
Η 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα ορίζεται ως ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού
Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας που συστήθηκε κατά την
περ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, το ίδιο
Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο για την άσκηση
κάθε αρμοδιότητας που ορίζεται στην περ. α) της παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) στην περιοχή
της τοπικής αρμοδιότητας εκάστου υποκαταστήματος
που υπάγεται σε αυτό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του
ίδιου άρθρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 27 Μαΐου 2022

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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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.

*02027540206220004*

