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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36588
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων
στις εξετάσεις της 16ης Μαΐου 2021 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων
για Πολιτογράφηση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 10, 11 και 13 του άρθρου 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284 του 2004,
Α΄ 217) μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 6 του
ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 175).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4262/2014
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» (Α’ 114).
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).

Αρ. Φύλλου 2015

7. Toυ άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσίν της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας».
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε.
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
12. Το π.δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/2020/30-10-2020 κοινή
υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπ’ αρ. 58497/8-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 587) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης καθηκόντων, στον Αθανάσιο Μπαλέρμπα του Κωνσταντίνου, σε θέση μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
15. Την υπ’ αρ. 81116/24-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης
Επιστημονικής Επιτροπής με αρμοδιότητα την ευθύνη
συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων,
την ανανέωση και επιλογή θεμάτων, την εποπτεία των
εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας
ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας προφορικών εξετάσεων
για τις ειδικές κατηγορίες, κατά τα προβλεπόμενα της
περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας.
16. Την υπ’ αρ. 7523/5-02-2021(Υ.Ο.Δ.Δ. 81) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας περί σύστασης Οργανωτικής Επιτροπής με αρμοδιότητα την οργάνωση και
διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστο-
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ποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση κατά
τα προβλεπόμενα στην περ. α΄ της παρ. 12 στο άρθρο 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
17. Την υπ’ αρ. 28881/13-4-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων
στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Β΄ 1535).
18. Την υπ’ αρ. 33246/28-4-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός εξεταστικών
κέντρων για τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού
Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της
16ης Μαΐου 2021».
19. Τις από 16-3-2021 και 29-3-2021 εισηγήσεις της
Επιστημονικής Επιτροπής.
20. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/26/29-4-2021 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
21. Την υπ’ αρ. 33321/28-4-2021 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΓΜΛ46ΜΤΛ6-ΑΡΘ).
22. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000 €) περίπου σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, που θα αντιμετωπισθεί από τις από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός
Φορέας 1007-202, ΑΛΕ 2120206001.
Καθορίζουμε αποζημίωση των απασχολούμενων στις
εξετάσεις της 16ης Μαΐου 2021 για την απόκτηση του
Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση
ως εξής:

1.6. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων καθώς και των Επιτροπών
Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ.
Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου,
μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση
αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα, μεταξύ των δικαιούχων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.
2) Για τα ατομικά όργανα ως εξής:
α) Επιτηρητές: εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
β) Εξεταστές προφορικής δοκιμασίας ελληνικών: εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την ημέρα διεξαγωγής των
εξετάσεων.
γ) Εξεταστές υποψηφίων που βάσει του νόμου εξετάζονται προφορικά ως φυσικά αδύνατοι: εκατόν εξήντα
(160) ευρώ για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
δ) Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τέσσερα (4) ευρώ ανά γραπτό.
ε1) Υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, λοιπό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που θα απασχοληθούν για την υποβοήθηση του έργου των συλλογικών οργάνων των εξετάσεων:
150 ευρώ για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
ε2) Σε περίπτωση που χρειαστεί, υπάλληλοι του
Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν οριστεί ως Επιτηρητές δύνανται να συμμετέχουν και στο κλιμάκιο ταυτοποίησης και η αμοιβή τους ορίζεται στα 75 ευρώ.
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
και για τη συμμετοχή σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα όργανα πλην των περιπτώσεων της παρ. ε2.

Άρθρο 1
Δικαιούχοι αποζημίωσης
1) Για τα μεν συλλογικά όργανα τα οποία προβλέπονται στην υπ’ αρ. 28881/13-4-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων
στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και για τη συνολική τους συνεισφορά
στην διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, ορίζεται αποζημίωση ως εξής:
1.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση επτακοσίων
πενήντα (750) ευρώ.
1.2. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων καθώς και για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ
αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.
1.3. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων (600)
ευρώ.
1.4. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων καθώς και των μελών των Επιτροπών
Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων
πενήντα (350) ευρώ.
1.5. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογικών
Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά
καταβολής αποζημίωσης
1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα ατομικά και
συλλογικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της
παρούσης, θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά το
πέρας των εξετάσεων ή εργασιών και θα βαρύνουν τον
ΑΛΕ 2120206001του Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας (Ε.Φ.1007-202).
2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου για τους βαθμολογητές-διορθωτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β) Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου για τους εξεταστές προφορικής δοκιμασίας Ελληνικών και τους επιτηρητές.
γ) Bεβαίωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους εξεταστές των υποψηφίων που βάσει του νόμου εξετάζονται προφορικά,
καθώς και για τους επιτηρητές και όλο το απαιτούμενο
βοηθητικό προσωπικό που απασχολήθηκε στο οικείο
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο.
δ) Για τους διοικητικούς υπαλλήλους που θα απασχοληθούν για την υποβοήθηση του έργου των συλλογικών
και ατομικών οργάνων των εξετάσεων, βεβαίωση από
τους Προέδρους των αντίστοιχων οργάνων.
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ε) Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από
τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων
που ανήκουν.
στ) Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων,
βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.
ζ) Για τους Προέδρους των Συλλογικών Οργάνων:
i) Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστικών
Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ii) Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών
Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
iii) Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ζ) Οι δικαιούχοι μέλη των συλλογικών οργάνων, της
παρ. 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:1) Το
σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη
συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25%
των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους 2) Οι πάσης
φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέλους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών
της οργανικής του θέσης σύμφωνα με την παρ 2 του
άρθρου 104 του Συντάγματος και 3) Οι πάσης φύσεως
μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές
ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν
μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
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3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων
Π.Ε.Γ.Π., ατομικά και συλλογικά όργανα, που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 28881/13-4-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας» θα πρέπει να καταχωρίσουν τα
στοιχεία τους σε ειδική πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα
τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της
πληρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος σε
μορφή IBAN.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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.

*02020151405210004*

