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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στις Περιφέρειες.

2

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της Γεν. Δ/νσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14162
(1)
Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στις Περιφέρειες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το
άρθρο 80 παρ. 4α.
3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α΄ 266) «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπανάς
προβλεπόμενος υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α.
εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως».

Αρ. Φύλλου 360

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων», (Α΄ 208).
5. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών», (Α΄37).
6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
7. Την υπ' αρ. 91589/03.09.2018 υπουργική απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη», (Β΄3814).
8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
9. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
άρθρο 186 αυτού.
10. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2019, όπως
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.
11. Τον ν. 4584/2018, (Α΄ 213) «Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
12. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2019 του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Περιφέρεια

Συγχρηματοδοτούμενο
Π.Δ.Ε

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
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Εθνικό Π.Δ.Ε

Σύνολο

80.000.000

13.000.000

93.000.000

200.000.000

30.300.000

230.300.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

75.000.000

8.000.000

83.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

80.000.000

10.500.000

90.500.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

75.000.000

15.000.000

90.000.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

45.000.000

7.000.000

52.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

105.000.000

13.200.000

118.200.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

45.000.000

13.000.000

58.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

205.000.000

43.100.000

248.100.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

55.000.000

13.000.000

68.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

50.000.000

9.000.000

59.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

50.000.000

10.900.000

60.900.000

ΚΡΗΤΗ

85.000.000

14.000.000

99.000.000

1.150.000.000

200.000.000

1.350.000.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
I

Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1017410 ΕΞ2019
(2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και Εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων της Γεν. Δ/νσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού για το Α΄ εξάμηνο έτους 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-43) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους
Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).
2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, περίπτωση Γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄176) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16
του ν. 3205/2003 (Α΄297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την από 31-12-2011 πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της

οδηγίας 011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287).
7. της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3240)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. της αριθμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3ΗΥ6Μ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019»
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017
(ΦΕΚ Β΄ 12, 52, 234, 1032) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών
Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το π. δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», Όπως ισχύει
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12. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
13. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β΄2417)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. Α΄ της παρ. 3 του
άρθ. 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.
14. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1106308 ΕΞ 2018/10-07-2018
(ΑΔΑ: ΩΡΨ346ΜΠ3Ζ-ΟΙΙ) απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. με θέμα « Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης, στην κενωθείσα θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
15. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες για τους
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού όπως
τεκμηριώνεται στο με Αριθμ. ΓΔΗΔΑΔ 1011234 ΕΞ2019/
24-1-2019 έγγραφο.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 192.000,00 € (165.000,00 ευρώ
στον Λογ/σμο 2120201001, και 27.000,00 ευρώ στον
Λογ/σμο 2120202001) σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογ/σμούς 21202010012120202001, σύμφωνα με την με Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α
1013436/28-1-2019 ΕΞ2019 (ΑΔΑ: ΨΒΡ846ΜΠ3Ζ-ΗΦΓ)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., για
την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, νυχτερινά, Κυριακές-
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εξαιρέσιμες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γεν. Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού,
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης
έως 30/6/2019. (Α΄ εξάμηνο 2019), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως
εικοσιεπτά χιλ. πεντακόσιες (27.500) ώρες και συνολική
δαπάνη έως εκατόν εξήντα πέντε χιλ. ευρώ (165,000,00€)
για τετρακόσιους ογδόντα πέντε (485) υπαλλήλους
της Γεν. Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού Φορέα 1023-801 και Λογ/σμό
2120201001, και τρεις χιλ. τριακόσιες εβδομήντα πέντε
(3.375) ώρες με συνολική δαπάνη για νυχτερινά και
εξαιρέσιμες έως εικοσιεπτά χιλ. ευρώ (27.000,00€) για
τριακόσιους σαράντα τέσσερεις (344) υπαλλήλους της
Γεν. Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών) Φορέα
1023-801 και Λογ/σμος 2120202001 για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης, έως 30/6/2019.
(Α΄ εξάμηνο 2019).
Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασίας κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης, ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαιώνει και την
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής/νυχτερινής/
εξαιρέσιμης εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρωπίνου Δυναμικού.
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 κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά
το Α΄ εξάμηνο του 2019. Στην ανωτέρω υπερωριακή/
νυχτερινή/εξαιρέσιμη 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, 4 Φεβρουαρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02003601102190004*

