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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ
Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

2

Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα
του e - ΕΦΚΑ.

3

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του
πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46466/14177
(1)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e - ΕΦΚΑ
Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αρ. Φύλλου 5336

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 295131/11-11-2020 πρόταση του Διοικητή του e - ΕΦΚΑ.
3. 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), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του e - ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης
e - ΕΦΚΑ Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα, την
4-1-2021.
2. Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης την 3-1-2021:
- Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας, με
έδρα την Ηγουμενίτσα.
- Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσπρωτίας, με
έδρα την Ηγουμενίτσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 87 και της περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως ισχύει,
β. των περ. ε και θ της παρ. 1 του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 69Α και 69Β του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Ι

Αριθμ. 46682/14227
(2)
Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα
του e - ΕΦΚΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
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συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως
ισχύει,
γ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως ισχύει και
ειδικότερα του άρθρου 34Α αυτού,
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 25574/8950/12-6-2019 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δωδεκανήσου και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής
Ενότητας Ρόδου του ΕΦΚΑ» (Β΄ 2394).
3. Την υπ’ αρ. 296622/11-11-2020 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.
4. 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), όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης της
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του e - ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Την προσθήκη στα τμήματα Συντάξεων της Τοπικής
Διεύθυνσης Α΄ Δωδεκανήσου του e - ΕΦΚΑ, με έδρα
τη Ρόδο, της αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιοδοτικών
αποφάσεων για τους ασφαλισμένους που υπάγονται της
Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 33495 ΕΞ 2020
(3)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του
πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών»
του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
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«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184).
3. Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ισχύει.
4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).
7. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), όπως
ισχύει.
8. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» (Α΄ 180), όπως αυτό ισχύει.
9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
12. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
13. 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. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
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Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Γ. Την υπό στοιχεία 132054 ΕΞ 2019/21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού
Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4397).
Δ. Το υπ’ αρ. 2563/8-4-2020 αίτημα διαλειτουργικότητας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ε. Το υπ’ αρ. 10306/01/2020/4-6-2020 έγγραφο του
Α.Σ.Ε.Π. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης».
ΣΤ. Την υπό στοιχεία 32785 ΕΞ 2020/20-11-2020 (ΑΔΑ:
Ψ0ΖΠ46ΜΤΛΠ-1Ι0) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
περί έγκρισης διάθεσης της υπηρεσίας «Πιστοποιητικά
Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) η διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής
Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού συστήματος
«Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017
(Α΄ 107), για την ανάκτηση ή επιβεβαίωση των εξής στοιχείων των συμμετεχόντων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων δημοσίου τομέα που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον ν. 2190/1994:
- Δεδομένα πιστοποιητικού γέννησης.
- Δεδομένα πλήθους τέκνων.
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- Δεδομένα πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο
πλαίσιο παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων,
τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής
του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2190/1994 και, ειδικότερα, α) για την επιβεβαίωση από το Α.Σ.Ε.Π. (μεμονωμένα ή μαζικά) ή/και την ανάκτηση από τους ίδιους υποψηφίους, στοιχείων πολυτεκνίας ή τριτεκνίας που τους
αφορούν και β) για την ανάκτηση ή επιβεβαίωση της
ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου, προκειμένου
για τον έλεγχο του ορίου ηλικίας που τυχόν απαιτείται
για την πλήρωση της οικείας θέσης.
3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή.
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 27 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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.

*02053360312200004*

