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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

6 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες
του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

2

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου
του Κράτους, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153/79025/Α5
(1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α’ έως γ’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του
ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης» (Α’ 14).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτι-
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κού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13Γ του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 και του άρθρου 40 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου
και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
6. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
20-2-2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/182992/Α5/
2019 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων
μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό
έτος 2020-21 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 4441), όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/
20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με
το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β΄ 643),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
28-1-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και
των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100
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του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Τις διατάξεις 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),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/426/78856/Β1/1-7-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272),
ως ακολούθως:
1. Στο εδάφιο που προστέθηκε μετά από το τρίτο
εδάφιο της υποπαρ. Α2 της παρ. 4 του άρθρου 1, με
την παρ. 2 της υπό στοιχεία Φ.153/66380/Α5/8-6-2021
(Β’ 2449) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τη φράση «Ειδικά για τους επιτυχόντες
τα ακαδημαϊκά έτη», προστίθεται η φράση «2019-2020».
2. Στο εδάφιο που προστέθηκε μετά από το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. Β2 της παρ. 4 του άρθρου
1, με την παρ. 4 της υπό στοιχεία Φ.153/66380/Α5/
8-6-2021 (Β’ 2449) απόφασης της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, μετά τη φράση «Ειδικά για τους
επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη» προστίθεται η φράση
«2019-2020».
3. Στο εδάφιο που προστέθηκε μετά από το πρώτο
εδάφιο της όγδοης παραγράφου του άρθρου 8, με την
παρ. 15 της υπό στοιχεία Φ.153/66380/Α5/8-6-2021
(Β’ 2449) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τη φράση «Ειδικά οι επιτυχόντες τα
ακαδημαϊκά έτη», προστίθεται η φράση «2019-2020».
4. Στο εδάφιο που προστέθηκε μετά από το πρώτο
εδάφιο της ένατης παραγράφου του άρθρου 8, με την
παρ. 16 της υπό στοιχεία Φ.153/66380/Α5/8-6-2021
(Β’ 2449) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τη φράση «Ειδικά οι επιτυχόντες τα
ακαδημαϊκά έτη» προστίθεται η φράση «2019-2020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056288 ΕΞ 2021
(2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες,
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς
και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το
προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση
Γενικού Χημείου του Κράτους, για το Β’ Εξάμηνο
του έτους 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 47 του ν. 4778/2021
«Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 26).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).
9. 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01- 2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου
του Κράτους, όπως τεκμηριώνεται με το υπό στοιχεία
30/080/000/1326/ΕΞ2021/9-6-2021 έγγραφο του Αυτο-
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τελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης
Γενικού Χημείου του Κράτους.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 94.374,00 € σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η οποία είναι
εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού 2021 της ΑΑΔΕ και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-801- 0000000
και Λογαριασμούς 2120201001 και 2120202001, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1054437 ΕΞ
2021/24-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞΡ46ΜΠ3Ζ-3ΔΡ) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, για την κάλυψη δαπάνης για
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, για την περίοδο έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:
α) Απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και
απασχόληση πέραν του πενθημέρου έως δεκατέσσερις
χιλιάδες εβδομήντα μία ώρες (14.071) ώρες και συνολική δαπάνη έως ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ (85.926,00€), για τριακόσιους οκτώ (308)
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό
2120201001, και
β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για διακόσιους σαράντα έναν (241) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
του Γενικού Χημείου του Κράτους έως χίλιες πενήντα
έξι (1.056) ώρες και συνολική δαπάνη έως οκτώ χιλιάδες
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τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (8.448,00€), στον Φορέα
1023-801 και Λογαριασμό 2120202001,
για τη χρονική περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου
2021.
Η κατανομή των ωρών ανά υπηρεσία θα γίνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας και
η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου
έκαστης χημικής υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαιώνει και
την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας.
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120)
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021
O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.

*02029710607210004*

