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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης
των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020 και 2021.

2

Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο
των Πλοίων από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT
STATE CONTROL), για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1141
(1)
Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης
των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020 και 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 66), όπως ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους με το άρθρο 42 του ν. 4410/2016
(Α’ 141),
β) της περ. iγ) της υποπαρ. 2.3 της παρ. Γ του άρθρου
3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αρ. Φύλλου 2751

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/68 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
στ) του ν. δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων» (Α’ 90),
ζ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
η) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
θ) του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121 και 126),
ιδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
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ιε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1158/2017 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των
τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου
δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων
που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης,
των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και
τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας
και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011»
(Β’ 3634), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την
υπό στοιχεία Α.1158/2020 «Ανακαθορισμός του χρόνου
επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020» (Β’
2745 και 3277 διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την υπό στοιχεία
Α.1237/2020 (Β’ 4795) «Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων
ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020» κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
4. την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901),
5. την υπό στοιχεία 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
6. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Β’ 130 και
Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
7. την υπό στοιχεία 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, την υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό
στοιχεία 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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8. Την ανάγκη νέας μεταβολής, για εξαιρετικούς λόγους, για τα ημερολογιακά έτη 2020 και 2021, της ημερομηνίας επικαιροποίησης των καταστάσεων των δημοσιοποιούμενων οφειλών λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω των μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από
την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
9. Tο γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό
στοιχεία ΠΟΛ. 1158/28-9-2017 (Β’ 3634) κοινής απόφασης
των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία Α.1158/2020 (Β’ 2745 και
3277) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Α.1237/26-10-2020
(Β’ 4795) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά
έτη 2020 και 2021, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται μέχρι την 31-1-2022».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2811.17-1/45290/2021
(2)
Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο
των Πλοίων από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT
STATE CONTROL), για το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πέμπτου του ν. 1373/1983 «Κύρωση
Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 1969» (Α’ 92),
β) της περ. κζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011
«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
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γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),
στ) του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),
η) το άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114),
θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
2. Το υπ’ αρ. 2811.8/43915/2021/18-06-2021 Εισηγητικό Σημείωμα ΥΝAΝΠ/Γρ.ΓΔΟΥ.
3. Tην υπ’ αρ. 2811.23/7295/10-06-2021 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/Γρ.ΑΑΥ
(Α/Α: 40476 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ), (ΑΔΑ:6ΧΩΤ4653ΠΩ- ΥΜΘ).
4. Το υπ’ αρ. 2224.4-14/41154/09-06-2021 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/
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ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ Δ’, με τη συνημμένη σ’ αυτό επιστολή
της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων, από την οποία προκύπτει το ύψος της εισφοράς
της Ελλάδος για το έτος 2021.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (29.340,89 €),
για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειδικού Φορέα 1041-502- 0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» και ΑΛΕ
2330101899 «Εισφορές σε λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελλάδος στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας του
Μνημονίου Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων
από τα Κράτη των Λιμένων (PARIS MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL) για το έτος
2021, στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (29.340,89€).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02027512806210004*

