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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει της παρ.
4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.

2

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6442
(1)
Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει της παρ.
4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις» (Α΄133).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄39).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
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στ. Του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α΄65).
ζ. Της υπ΄ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄1070).
2. Την υπ΄ αρ. 8000/1/2020/92-β΄/25.8.2020 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προέλευση υποψηφίων προς μετάταξη
Πολιτικοί υπάλληλοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται
στην παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020, δύνανται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.
Άρθρο 2
Προσόντα και προϋποθέσεις
1. Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι πρέπει να
κατέχουν τα, ανά κλάδο και ειδικότητα, υποχρεωτικά
και πρόσθετα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις
του π.δ. 50/2001.
2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα ή ειδικότερα προσόντα καθώς και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία.
3. Η κατοχή μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων, η
εργασιακή προϋπηρεσία, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και στοιχεία της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων, μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης,
συνεκτιμώνται.
4. Δεν θα πρέπει να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή
να εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη εις βάρος των υποψήφιων
προς μετάταξη υπαλλήλων, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν
οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης, το οποίο να απορρέει
από γενική ή ειδική διάταξη.
5. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να
συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για μετάταξη καθώς και κατά την ημερομηνία μετάταξης.
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Άρθρο 3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάλογα
με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από πρόταση της
οικείας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, στην οποία ορίζονται:
α. ο αριθμός των θέσεων του προς μετάταξη προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
β. τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
γ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος
και ο τρόπος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης στον ιστόποπο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.
civilprotection.gr), καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο και μέσο, με σκοπό την ευρύτερη και πληρέστερη
δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
3. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες
από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ενώ η διάρκεια
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων προς μετάταξη
Οι πολιτικοί υπάλληλοι που επιθυμούν να μεταταχθούν, υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζει
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση μετάταξης-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα
πρέπει να κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην οικεία
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας
προέλευσης του υποψηφίου όπου, μεταξύ άλλων, θα
δηλώνουν ότι:
i. έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου
2 της παρούσας,
ii. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι
αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι
γνήσια και ακριβή,
iii. τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό τους
σημείωμα είναι αληθή,
iv. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που
αναφέρουν στην αίτησή τους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας.
γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ.
ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων
γλωσσών.
στ. Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης σχετικά
με νομική της μορφή (για την περίπτωση υπαλλήλων
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση).
ζ. Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:
i. η ημερομηνία διορισμού, η κατηγορία εκπαίδευσης,
η ειδικότητα και ο κλάδος προσωπικού του/της υποψη-
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φίου, ο βαθμός που κατέχει, το τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο και τα έτη προϋπηρεσίας.
ii. η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών.
iii. ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη
και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
iv. η γνησιότητα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ξένων γλωσσών του/της υποψηφίου.
η. Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών (του προηγούμενου
από την υποβολή της αίτησης μηνός).
θ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν προβλέπει η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ι. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί (ενδεικτικά, πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε
σεμινάρια ή σε συνέδρια).
Άρθρο 5
Μετάταξη επιλεγέντων υποψηφίων
1. Η μετάταξη των επιλεγέντων υπαλλήλων στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διενεργείται με κοινή
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργείου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για τις ανωτέρω μετατάξεις δεν απαιτείται γνώμη
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται με μεταφορά της θέσης τους, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ενώ οι μετατασσόμενοι, διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά
στις αποδοχές τους.
4. Η διαδικασία των ως άνω μετατάξεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 14 Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Εσωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/32545
(2)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/98 «Ανάπτυ-
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ξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις» (Α΄236).
β) 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) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 112 και της περ. δ της παρ.
1 του άρθρου 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α΄43).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) του
π..δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄70).
2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
3. Την υπ΄ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄3360).
4. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.38856/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» (Β΄1229), όπως ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39182/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”» (Β΄1249), όπως ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Γ2α/16046/19/11-02-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση-συμπλήρωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”» (Β΄553).
7. Την υπ΄ αρ. 43564/21-05-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της 2ης/07-05-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (θέμα ΕΗΔ 10ο).
9. Τα υπ΄αρ. 8650/24-04-2020 και υπ΄αρ. 7588/07-04-2020
έγγραφα του Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας.
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10. Την από 07-04-2020 αίτηση του ιατρού Παρούτογλου Γεώργιου.
11. Την απόφαση της 118ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 1η Ιουλίου 2020 (Θέμα 3ο).
12. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.46524/22-07-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των φορέων, αποφασίζουμε:
1. Δύο (2) οργανικές θέσεις του κλάδου ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπως
αυτές προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ4α/οικ.38856/10-04-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1229) και όπως αυτές ισχύουν, μεταφέρονται με
την παρούσα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και προστίθεται στις
θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται
με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39182/10-04-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄1249), με ταυτόχρονη μεταφορά
των ιατρών που τις κατέχουν.
2. Δύο (2) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Γαστρεντερολογίας
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», όπως αυτές προβλέπονται στις
διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39182/10-04-2012
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1249) και όπως αυτή
ισχύει, μεταφέρονται με την παρούσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και προστίθεται στις
θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται
με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.38856/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄1229), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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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.

*02037580709200004*

