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12 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπίστωση της παύσης ισχύος της αδείας
που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5406/
2539/2021/13-01-2021 υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «SEA TRADE
CAPITAL S.A.» με έδρα στον Παναμά.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2022.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Φαρκαδόνας έτους 2022.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας για το
έτος 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2242.5-1.9/
69664/24.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4530).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2-1/5406/71950/2021
(1)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της αδείας
που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5406/
2539/2021/13-01-2021 υπουργική απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «SEA TRADE
CAPITAL S.A.» με έδρα στον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),

Αρ. Φύλλου 4707

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασυστάσης και
μετονομασίας, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής,
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3263),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/
2020/04.05.2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/112-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5406/2539/2021/13-01-2021
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 294 και Β΄ 708).
2. Το υπ’ αρ. 81780-21/07/2021 ΔΚΕ: 722/5406 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική
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Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού/Τμήμα
Ναυτιλιακών Εται-ρειών), από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία «SEA TRADE CAPITAL S.A.» δεν κατέθεσε την
εγγυητι-κή επιστολή που προβλέπεται από την υπ’ αρ.
2212.2-1/5406/2539/2021/13-01-2021 υπουργική απόφα-ση (Β΄ 294 και Β΄ 708), αποφασίζουμε:
Την διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2-1/5406/2539/2021/
13-01-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 294 και Β΄ 708), σύμφωνα με τις
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019,
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, γραφείου ή
υποκαταστήματος της εταιρείας «SEA TRADE CAPITAL
S.A.» με έδρα στον ΠΑΝΑΜΑ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή
παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ,
όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
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το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους, εκτελούν και
την υπηρεσία του Ληξιαρχείου των κάτωθι Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας:
- Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας.
- Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας.
- Δημοτική Ενότητα Πελλιναίων.
Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα έκτακτα απρόβλεπτα και έχουν να κάνουν με την τέλεση πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και την ανάλογη έκδοση αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο
εξαμήνων μέσα στο έτος, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο το εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φαρκαδόνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ
Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 335/2021
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αρ. 155487/14.9.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου
σε υπαλλήλους του Δήμου Φαρκαδόνας (Β΄ 4153 (ΑΔΑ
Ω3ΣΣΟΡ10-8ΚΙ).
5. Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 στο οποίο δεν προβλέπεται
εξαίρεση για τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των υπερωριών στο ΦΕΚ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας οικονομικού έτους
2022, στον οποίο θα εγγραφεί πίστωση 7.000,00€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριών (3)
υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2022, για την εκτέλεση
της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου, οι οποίοι πέραν από

Αριθμ. απόφ. 334
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Φαρκαδόνας έτους 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Την υπ’ αρ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αρ. 255/2018 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός
πρακτικογράφου για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τον ΚΑ
10-6012.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας οικονομικού έτους 2022, στον οποίο θα εγγραφεί
πίστωση 7.000,00€, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, για το
έτος 2022, με αμοιβή, για την τήρηση των πρακτικών
των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για την
Ελένη Τσιαούση του Κωνσταντίνου, τακτική υπάλληλο
του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία πέραν
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από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας της τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο
εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φαρκαδόνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 333/2021
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας για
το έτος 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
6. Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά το έτος 2022 λόγω
έλλειψης προσωπικού και της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του
προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, όπως, τήρηση και σύνταξη
πρακτικών συμβουλίων Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στον
οποίο θα εγγραφεί πίστωση 9.000,00€.
8. Το υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο δεν προβλέπεται
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εξαίρεση για τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των υπερωριών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία
για το έτος 2022, για τους διοικητικούς υπαλλήλους του
Δήμου Φαρκαδόνας.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο
εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο
το εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φαρκαδόνα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αρ. 2242.5-1.9/69664/24.9.2021 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4530),
διορθώνονται:
1. στη σελίδα 60211, οι δύο στίχοι πριν τον πίνακα:
από το εσφαλμένο:
«Πίνακας υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2021
και 2012.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ»
στο ορθό:
«Πίνακας υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2021
και 2022. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2021 έως 31.12.2021)».
2. στη σελίδα 60212, οι δύο στίχοι πριν τον πίνακα:
από το εσφαλμένο:
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2021 έως 31.12.2021)»,
στο ορθό:
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
(Από 1.1.2022 έως 31.12.2022)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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.

*02047071210210004*

