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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό
στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β’ 3520), για το έτος 2022.

2

Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους
2022, υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου.

3

Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μονεμβασιάς - Τροποποίηση της τοπικής
αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Σπάρτης
στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 519/2021).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103083
(1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό
στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β’ 3520), για το έτος 2022.
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,

Αρ. Φύλλου 5648

Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3).
7. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212), όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
8. Την παρ. 5.16 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία οικ.
40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β’ 3520).
9. Την από 21/10/2021 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί
ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο
των υπόχρεων προς τούτο.
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10. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2022, η προθεσμία της
παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή
του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», από τη λήξη της έως και
την 11η Νοεμβρίου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 72203
(2)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους
2022, υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 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),
β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την 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).

Τεύχος B’ 5648/04.11.2022

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Tην υπ’ αρ. 12136/21-3-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Ανώτατο
όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας
των υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), για το έτος 2022»
(Β’ 1726).
5. Την υπ’ αρ. 405/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΖΡΟΚΠΛ-ΣΧΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου, με την οποία
αποφασίζεται η έγκριση της αναγκαιότητας αύξησης
του ορίου των ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων για
το έτος 2022 κατά είκοσι (20) ημέρες, τριών (3) υπαλλήλων της ΔΕΥΑΛ για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών.
6. Το υπ’ αρ. 9767/8.8.2022 έγγραφο της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου, με το
οποίο βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις (3) υπάλληλοι
έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας για το έτος 2022.
7. α) Την υπ’ αρ. 9769/8.8.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, με την οποία βεβαιώνεται ότι για
την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης εκτός έδρας του
τακτικού και έκτακτου προσωπικού της ΔΕΥΑΛ για το
οικονομικό έτος 2022, έχει προβλεφθεί συμπληρωματική
αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α.: 60.00.011.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Αμοιβές
εκτός έδρας προσωπικού (Διοικ. - Υδρ. - Αποχ. - Βιολ.)»
ποσού 600,00 ευρώ.
β) Την υπ’ αρ. 11127/9.9.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου, με την οποία βεβαιώνεται
ότι από την μετακίνηση των τριών (3) υπαλλήλων της
ΔΕΥΑΛ κατά είκοσι (20) ημέρες καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το
έτος 2022 για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της ΔΕΥΑΛ, προκαλείται δαπάνη
ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ, ποσό το οποίο θα
καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΛ έτους 2022 στον Κ.Α.: 60.00.011.00
με τίτλο «Αμοιβές εκτός έδρας προσωπικού (Διοικ. Υδρ. - Αποχ. - Βιολ.)».
γ) Την υπ’ αρ. 3/18.01.2022 (ΑΔΑ: 6Φ2ΞΟΚΠΛ-8ΟΧ)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου.
8. Την από 11 Οκτωβρίου 2022 εισήγηση του ΓΔΟΤΑΑΠ
του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, κατά είκοσι
(20) ημέρες, για τους κάτωθι υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λέσβου, λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως:
1. Ενός υπαλλήλου Ειδικότητας ΔΕ Εργοδηγός
2. Δύο υπαλλήλων Ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 202/5
(3)
Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μονεμβασιάς - Τροποποίηση της
τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος
Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(Β’ 519/2021).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον 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 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 212), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4664/2020 (Α’ 32), και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 1 και την παρ. 2 του άρθρου 15.
2. Την υπ’ αρ. 124/8/04.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
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«Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου
Σπάρτης - Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σελλασίας-Σύσταση Υποκαταστήματος
Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου
του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 519).
3. Την υπ’ αρ. 2250932/18.10.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
4. 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 Μόνο
1. Το Μη Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μονεμβασιάς μετά την παρέλευση της 30.11.2022, καταργείται.
2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μονεμβασιάς, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή τους,
υπάγονται από την 01.12.2022 στην τοπική αρμοδιότητα
του Υποκαταστήματος Σπάρτης που ορίστηκε στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 124/8/04.02.2021 (Β’ 519) απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται
για τα ίδια ακίνητα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρόεδρος
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.

*02056480411220004*

