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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

3η Τροποποίηση της 7314/1819/29.11.2016
(Β΄3904) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II».

2

Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2271/Β2/336
(1)
3η Τροποποίηση της 7314/1819/29.11.2016
(Β΄3904) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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. Τον ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111, με την οποία η «Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο
3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), μετονομάζεται
σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου
Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».
3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
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του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 28, 51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
8. Την 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β΄ 2064) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
"Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015
υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και
κατάργηση της 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1248)"».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου
για χρηματοδοτικά μέσα της προγραμματικής περιόδου
2014-2020 (Έκδοση: 2η, 27/11/2019), όπως εκάστοτε
ισχύει.
11. Τον ν. 4608/2019 (Α΄ 66), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011)
και μετεξελίχθηκε με τη νέα της επωνυμία, ως Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως εκάστοτε ισχύει.
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12. Την 7314/1819/29.11.2016 (Β΄ 3904) απόφαση περί
σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II», όπως τροποποιήθηκε με την 6775/1974Α1/15.12.2017 (Β΄4448) απόφαση,
και ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο μόνο
1. Την τροποποίηση της 7314/1819/29.11.2016
(Β΄ 3904) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την προσθήκη εδαφίου xiii στο
τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ως εξής:
«xiii) Υποβάλλει αίτηση για παροχή στοιχείων από
το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όταν οι δράσεις
του Ταμείου προβλέπουν υποχρεώσεις των τελικών
αποδεκτών σχετικές με την απασχόληση, αξιοποιεί τα
παρεχόμενα στοιχεία για την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της και τα διατηρεί στο αρχείο της. Ενημερώνει σχετικά τους ΕΧΟ και/ή την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για την
εκπλήρωση των δικών τους υποχρεώσεων».
2. Οι λοιποί όροι της απόφασης 7314/1819/29.11.2016
(Β΄ 3904) παραμένουν ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 2252.1-19/24568/20
(2)
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84).
β) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση
συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
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δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 20 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄139)
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
ζ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
η) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
θ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).
ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) Της 134453/2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β΄2857).
ιβ) Της 12471/03-02-2020 απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΕΨ646ΜΤΛΡ-ΟΞΑ).
2. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την διευκόλυνση εκτέλεσης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των δρομολογίων
προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
3. Το με αριθμ. 2812.7/24551/24-04-2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Η χορήγηση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του
άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020 Πρά-
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ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) προκαταβολής,
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για
ποσό ίσο προς το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε υποβληθέντος τιμολογίου των συμβάσεων του
άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), καθώς και των
συμβάσεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α 86), πραγματοποιείται ως κατωτέρω:
α) Καταβάλλεται άτοκα και χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον ο ανάδοχος έχει καταθέσει στη
Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην οικεία σύμβαση
και στην εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
(αα) Αίτηση για χορήγηση προκαταβολής.
(αβ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση του αναδόχου,
(αγ) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της σχετικής απαίτησής του για την
οποία αιτείται την προκαταβολή,
(αδ) Τιμολόγιο σε φωτοαντίγραφο.
β) Αφορά μόνο τα ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου - Απριλίου
2020, τα οποία έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν έως την
31η Μαΐου 2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και πραγματοποιείται σε βάρος του ακατάσχετου μέρους (70%) του
ποσού του σχετικού τιμολογίου, αφού διαβιβαστεί από
τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Ναυτι-
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λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικός φάκελος με το
σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α΄ συνοδευόμενος
από σχετική βεβαίωση πληρότητας του φακέλου.
2. Για την οριστική εξόφληση του σχετικού τιμολογίου
του αναδόχου, η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
διαβιβάζει στην αρμόδια για τις διαδικασίες εξοφλήσεως,
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, τα δικαιολογητικά
οριστικής εξοφλήσεως, αφαιρώντας, στην κατάσταση
πληρωμής που υποβάλλεται, από το συνολικό ποσό του
δικαιούχου, το ποσό της προκαταβολής που έχει λάβει
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, προς καθορισμό
του τελικού ποσού εξοφλήσεως.
3. Στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία ελέγχου
των εγγράφων οριστικής εξοφλήσεως προκύπτει υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσας προκαταβολής, το εν λόγω ποσό θα επιστρέφεται
από τον ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Άρθρο 2
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.
Πειραιάς, 24 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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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