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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1601.38-59/75709/2020/
11-11-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Συγκρότηση Διοικητικής
Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων,
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων και Ειδικής
Επιτροπής Προκαταβολών» (Β’ 5132).

3

1η τροποποίηση προϋπολογισμού Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2021.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΤΖΩΡΤΖΟ
Σταύρο για είκοσι ένα (21) έργα ζωγραφικής σε
χαρτί, διαστάσεων 100χ70, προς το Ινστιτούτο
Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το σωματείο
«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΩΝ» ενός (01) φωτοτυπικού/πολυμηχανήματος, με στοιχεία BIZHUB 227
KONICA, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π./Δ12/9391/241
(1)
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 «Λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανο-

Αρ. Φύλλου 925

νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227),
β) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 1111/1972 «Περί
Φιλανθρωπικών Σωματείων» (Α’ 23),
γ) της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ) της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’ 76),
στ) της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148), όπως ισχύει,
θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει,
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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2) Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
3) Την υπ’ αρ. 5526/271/4-2-2021 εισηγητική έκθεση
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
4) Τον υφιστάμενο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
5) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των φιλανθρωπικών σωματείων.
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των
φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, έχουν συσταθεί
και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του
Αστικού Κώδικα έως την 30ή Απριλίου 2021, εφόσον
έχει λήξει ή λήγει η θητεία τους και δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

ΔΟΜΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1601.38-59/15847/2021
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1601.38-59/75709/
2020/11-11-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων, Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων
και Ειδικής Επιτροπής Προκαταβολών» (Β’ 5132).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 197, 198, 199, 200 και 201, του ν. 4442/
1929 «Περί στρατιωτικών και ναυτικών εισφορών και
ναυλώσεων» (Α’ 339).
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β) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2960/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45).
γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Το υπ’ αρ. 1601.38-59/5468/2021/25.1.2021 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΔΠΑΜ-ΠΣΕΑ και ΘΚΜ
περί ανάγκης τροποποίησης της υπ’ αρ. 1601.3859/75709/2020/11.11.2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συγκρότηση Διοικητικής
Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων, Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων και Ειδικής Επιτροπής
Προκαταβολών» Β΄ 5132, αναφορικά με την ειδικότητα
Νομικού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το υπ’ αρ.
2811.8/14892/2021/26-02-2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 1601.38-59/75709/2020 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συγκρότηση
Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων, Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυλώσεων και Ειδικής
Επιτροπής Προκαταβολών» (Β’ 5132),τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) Το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Την Πλωτάρχη Λ.Σ. (Ν) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
ως μέλος, από την Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Πλωτάρχη Λ.Σ.
(Ν)ΒΡΑΧΝΗ Γεωργία από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».
β) Το στοιχείο β) της παρ. 1 του άρθρου τρίτου, αντικαθίσταται ως εξής:
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«β) Την Πλωτάρχη Λ.Σ. (Ν) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
ως μέλος, από την Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την Πλωτάρχη Λ.Σ.
(Ν)ΒΡΑΧΝΗ Γεωργία από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΤΖΩΡΤΖΟ
Σταύρο για είκοσι ένα (21) έργα ζωγραφικής σε
χαρτί, διαστάσεων 100χ70, προς το Ινστιτούτο
Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την υπ’ αρ. 2824.76/15061/2021/1.3.2021 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η υπό στοιχεία Εισερχ. ΥΝΑΝΠ/Ι.Ι.Ε.Ν.: 19/18-02-2021 επιστολή δωρεάς του ΤΖΩΡΤΖΟΥ Σταύρου σχετικά με είκοσι ένα (21)
έργα ζωγραφικής σε χαρτί, που απεικονίζουν 21 ήρωες
της επανάστασης του 1821, διαστάσεων 100χ70, προς το
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, εκτιμώμενης
αξίας είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (21.000 €).

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(3)
1η τροποποίηση προϋπολογισμού Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2021.
Με την υπ’ αρ. 3162.15/15203./2021/01-03-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που εκδόθηκε σύμφωνα: α) με την παρ. 3 του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» λόγω κατεπειγουσών αναγκών (προμήθεια κινητήρων μηχανών
Πλοηγίδων, προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Πλοηγίδων) και β) με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 26
του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43)
εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους
2021, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
Έσοδα:
16.381.840,00 €
Έξοδα:
16.366.785,00 €
Πλεόνασμα: 15.055,00 €

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το σωματείο
«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΩΝ» ενός (01) φωτοτυπικού/πολυμηχανήματος, με στοιχεία BIZHUB
227 KONICA, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.
Με την υπ’ αρ. 2824.76/15070/2021/1.3.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτό το
από 14-07-2020 πρακτικό συνεδρίασης του σωματείου
«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΧΙΩΝ» περί δωρεάς ενός (01) φωτοτυπικού/πολυμηχανήματος, με στοιχεία BIZHUB 227
KONICA, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, συνολικής
αξίας χιλίων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
λεπτών (1.959,20 €), με ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

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.

*02009250903210004*

