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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2019.

2

Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

3

Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε
εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄), τρόποι
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (ΦΕΚ 1239 Β΄).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφαλμάτων σε υπουργικές αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.43000/16779/1237
(1)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του ν. 1276/1982
(ΦΕΚ 100 Α΄) «Για τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων
του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο
Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων», όπως ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Μέτρα κατά της
εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα
θέματα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ. 1 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
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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 (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
δ. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
ε. του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
στ. του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. της οικ.: 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφασης
(ΦΕΚ 2169 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την οικ.59285/18416/12-12-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 4503 Β΄),
η. της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την αριθμ. 16214/1442/11-04-2019 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Τις αποφάσεις περί ανάληψης υποχρέωσης για το
έτος 2019 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών φορέων:
α. Ε.Φ.Κ.Α. 13904/03-04-2019 (Α.Δ.Α.: Ω1ΚΤ465ΧΠΙ-ΗΧΖ).
β. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 154/27-02-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ02Σ46587Η-Ν91).
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους 16.563.628,00 € σε
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2019
των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:
Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη φιλοξενία
δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των
υπαλλήλων τους, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις
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κατά τη θερινή περίοδο 2019, καθορίζεται στο ποσό των
30,00 € κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που
συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα
διάρκειας 14 ημερών, το ημερήσιο τροφείο για την ίδια
χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των 52,00 € κατ’
άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Φ8/397/6-5-1998 (ΦΕΚ
464 Β΄) και Φ8/οικ.723/23-4-2002 (ΦΕΚ 539 Β΄) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Στα περιοδικά με «Εθνική Αναγνώριση», στα οποία οι
δημοσιευμένες εργασίες των ιατρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για την κατάληψη θέσης
του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδικό «ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», που εκδίδεται από την Ιατρική
Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
I

Αθήνα, 27 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.78716/17
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄), όπως ισχύει,
β. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983
«Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 1 του ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης
και επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού προσωπικού
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/1994),
δ. του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει.
2. Την ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-1997 υπουργική απόφαση «περί ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/9-12-1997).
3. Την Υ80/6-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
(ΦΕΚ 3904 Β΄).
4. Την αριθμ. 27 της 270ης Ολομέλειας/6-7-2018
και Ο.Ε. αυτής με ημερομηνία 11-7-2018, του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας.
5. Το αριθμ. 78716/20-10-2017 έγγραφο της Ιατρικής
Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αριθμ. 1106/125833
(3)
Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής,
σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (ΦΕΚ 1239 Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (ΦΕΚ 160 Α΄).
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 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
στ) Του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ.».
2. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
3. Την 2428/119952/6-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»(ΦΕΚ 3936 Β΄).
4. Την 42/22-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
5. Την αριθμ. 384/95188/02-05-2019 εισήγηση του
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η 425/42522/20-5-2013 (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/22-05-2013)
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις 915/91988/1-8-2013 (ΦΕΚ 1957/
τ.Β΄/12-08-2013), 384/52287/17-4-2014 (ΦΕΚ 1031/τ.Β΄/
25-04-2014), 603/83797/27-6-2014 (ΦΕΚ 1731/τ.Β΄/
27-06-2014), 706/96129/6-8-2014 (ΦΕΚ 2258/τ.Β΄/
20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015 (ΦΕΚ 1065/τ.Β΄/
05-06-2015), 6655/82133/23-7-2015 (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/
27-07-2015), 5435/72617/24-6-2016 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/
29-06-2016), 4332/48587/23-5-2017 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/
01-06-2017), 7852/88393/22-08-2017 (ΦΕΚ 2960/τ.Β΄/
29-08-2017), 1117/52284/05-04-2018 (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/
18-04-2018), 1441/80504/07-06-2018 (ΦΕΚ 2180/τ.Β΄/
12-06-2018), 2063/108562/03-08-2018 (ΦΕΚ 3425/τ.Β΄/
17-08-2018), 3139/138938/12-10-2018 (ΦΕΚ 4705/τ.Β΄/
22-10-2018), 452/79088/12-04-2019 (ΦΕΚ 1418/τ.Β΄/
24-04-2019) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, σε 31-07-2019.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις γίνονται οι εξής
διορθώσεις:
A. στην Γ5α/ΓΠοικ.64843/29-8-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4138 Β΄) Κεφάλαιο πρώτο, άρθρο 1, στη
σελίδα 51221 στην περ. Ε. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, στο
στίχο 15, διαγράφονται οι λέξεις «Για διορισμό σε θέση
Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων» και η παράγραφος ξεκινά με τη λέξη «Είναι»,
B. στην Γ5α/ΓΠ οικ.26911/5-4-2019 (ΦΕΚ 1355 Β΄) στο
άρθρο 2 στη σελίδα 16362 στην παράγραφο Β στον
αριθμό 9 πριν τη λέξη ΜΟΝΑΔΑ προστίθενται οι λέξεις:
«ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ» και μετά τη λέξη «ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ» προστίθενται οι λέξεις «ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ».
Ως εκ τούτου διαμορφώνεται ως εξής: «ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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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.

*02022961206190004*

