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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) στις 25.11.2019 στις Δημοτικές
Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

2

Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σκύδρας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1044
(1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση
έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) στις 25.11.2019 στις
Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α΄),
όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α΄), όπως ισχύει, με τις
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που
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δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών
ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
6. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθ. Υ2/9.7.2019
(2901 Β΄) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθ. 339/18-07-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αριθ. 8465/26-11-2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 68Β146ΜΤΛΒ9Τ6), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 25 Μαΐου 2020
οι Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσσού, Πεταλούδων,
Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που
εκδηλώθηκαν στις 25-11-2019 στις παραπάνω περιοχές.
12. Την υπ’ αριθ. 940/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 684ΜΩ1Ρ- 5ΚΨ) για υποβολή
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αιτήματος αναστολής καταβολής των φορολογικών
υποχρεώσεων των πληγέντων στο Δήμο Ρόδου από τη
θεομηνία.
13. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 25.05.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων
και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λήγουν ή έληξαν από 25.11.2019 μέχρι και την 25.05.2020.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 25.05.2020 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 25.11.2019
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2938
(2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Σκύδρας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις
α) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
δ) Του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄/1980)
«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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στ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/
Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/
Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
η) Του άρθρου 10 παρ. 6 περ. α’ του ν. 4625/2019
(ΦΕΚ 139/Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
θ) Την αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-5-2017) για τον
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης.
2. Την αριθμ. 27/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας περί συγχώνευσης των ΔΕΥΑ των
πρώην Δήμων που συνέστησαν τον Δήμο Σκύδρας, σε
μία ενιαία επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ), που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1074/Β΄/2011.
3. Την αριθμ. 43/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας περί τροποποίησης της συστατικής
πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Σκύδρας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 43/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας με την οποία αποφασίσθηκε
η τροποποίηση της συστατικής πράξης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Σκύδρας, η
οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 27/2011 (ΦΕΚ 1074/
Β΄/2011) απόφαση και συγκεκριμένα η παρ. Ε που αναφέρεται στην διοίκηση η οποία θα έχει ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δ.Ε.Υ.Α.
ΣΚΥΔΡΑΣ” διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με
τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ
των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του
Δημάρχου.
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την
πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια,
από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1)
μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της
επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού
φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση
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της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του
προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
και θα προέρχονται και από τα δύο φύλλα (άνδρες - γυναίκες) σε ποσοστό κατά το 1/3 από κάθε φύλλο.
Κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ από το δημοτικό συμβούλιο, τα αιρετά μέλη και οι δημότες, υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον/την δήμαρχο κατά τα
3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, και των εκπροσώπων φορέων
οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό
σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας
αναλογίας.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του
εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση
του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου,
θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας
ακόμη δημοτικός σύμβουλος. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που
θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.
Μετά τον ορισμό των παραπάνω μελών, εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος και ο
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Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο
Δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος
αντιστοίχως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί
παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν
σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την
πλειοψηφία.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση
του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων τους.
Κατά τα λοιπά θα ισχύει η αριθμ. 27/2011 (ΦΕΚ 1074/
Β΄/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας
περί συγχώνευσης των ΔΕΥΑ των πρώην Δήμων που συνέστησαν τον Δήμο Σκύδρας, σε μία ενιαία επιχείρηση
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκύδρας (ΔΕΥΑΣ).
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Σκύδρας, έτους 2020 και των επομένων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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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.
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