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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.

2

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών Ε.ΔΙ.Π. που παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε
πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή
των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, για το χρονικό διάστημα από 11.05.2016 έως
20.05.2019.

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/
10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (Β’ 4595).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 22820
(1)
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

Αρ. Φύλλου 1673

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).
9. Την υπό στοιχεία Β2β/οικ. 22977/12-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα
με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. του ΕΟΠΥΥ
ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. υπό
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β’ 4898), όπως
ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.24769
(2)
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών Ε.ΔΙ.Π. που παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε
πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή
των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, για το χρονικό διάστημα από 11.05.2016 έως
20.05.2019.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ β. της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4386/2016
(Α’ 83),
β. της περ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/
2017 (Α’ 74),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε. της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.76467/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ύψους της ειδικής
αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια» (Β’ 1786/2019).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247).
3. Την υπ’ αρ. 1131/2020 ακυρωτική απόφαση του ΣΤ’
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 (Β΄ 32) απόφαση του
Πρωθυπουργού ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη.
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
6. Το υπό στοιχεία 2/31348/ΔΕΠ/07.09.2020 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Το υπ’ αρ. 9875/15.02.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της
Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ.11955/24.02.2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
9. Την υπό στοιχεία 2/51726/ΔΠΓΚ/12.03.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική εφάπαξ δαπάνη ποσού 2.335.066,56 €
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων νοσοκομείων οικονομικού έτους 2021. Η εν λόγω
δαπάνη θα καλυφθεί μέσω ισόποσης επιχορήγησης των
προϋπολογισμών των οικείων Νοσοκομείων από τον
Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας (ΑΛΕ
2310205001, Ε.Φ.1015-901-0000000), αποφασίζουμε:
1. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής-ακτινοφυσικούς,
ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και
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στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Ε.ΔΙ.Π., που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε πανεπιστήμια, να
καταβληθεί από τις πιστώσεις του οικείου νοσοκομείου,
ειδική μηνιαία αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρείχαν κατά το χρονικό διάστημα από
11.05.2016 έως 20.05.2019 ως εξής:
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ΠΕ
593,98
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ
629,62
ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΠΕ
653,38
ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΠΕ
712,78
Ε.ΔΙ.Π.
ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ΤΕ
558,35
ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΤΕ
593,98
ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΤΕ
629,62
ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΤΕ
665,26
2. Η καταβολή της ειδικής αμοιβής στους δικαιούχους
θα γίνει εφάπαξ και η πληρωμή θα διενεργηθεί με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση.
3. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισμό και την καταβολή
της ειδικής αμοιβής στους δικαιούχους, εφαρμόζονται
αναλογικά τα σχετικώς προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.76467/2018/24.04.2019 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 1786).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης και αφορά το χρονικό διάστημα από
11.05.2016 έως 20.05.2019 (προηγούμενη της έναρξης
ισχύος της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.76467/2018/24.04.2019
κοινής υπουργικής απόφασης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 2417
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/
10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (Β’ 4595).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45),
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2. της παρ. 6 του άρθρου 13 και του άρθρου 41 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019,
4. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
και ιδίως των άρθρων 5 και 6,
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),
6. του άρθρου 13 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7. των άρθρων 18 και 20 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α’ 85),
8. του π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 1).
ΙΙ. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
ΙΙΙ. Την υπ’ αρ. 187/29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 524).
IV. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10.12.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της
ανωτέρω Γενικής Γραμματείας» (Β’ 4595), όπως τροπο-
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ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020
(Β’ 660) και υπ’ αρ. 4694/24.11.2020 (Β’ 5347) όμοιες.
V. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
VI. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/
10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, ως
εξής:
Άρθρο μόνο
Η παρ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/
ΔΔΥ/1655/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Αποφάσεις για την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων με φορείς του Δημοσίου που
διαθέτουν οργανωμένες δομές ΤΠΕ, καθώς και με όλες
τις διευθύνσεις Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείων με σκοπό την ορθή εφαρμογή της
Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων. Στις ανωτέρω αποφάσεις περιλαμβάνονται και οι βεβαιώσεις συνάφειας έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και οι προεγκρίσεις των
τεχνικών δελτίων των ανωτέρω έργων που εκδίδονται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4727/2020».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/
1655/10.12.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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.

*02016732304210004*

