E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.04.06 21:31:18
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1055

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 245

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Με την 2657/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’) «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου
σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (L 180/29-06-2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53), το
π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 149),
το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού» (Α’ 5), το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), το
π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου» (Α’ 35), την αριθμ. 2861/19-3-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 235),
το αριθμ. 381/12-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του
Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, την
αριθμ. 2246/05-03-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714), διορίζεται ο Αναστάσιος Μαντάγαρης του Αθανασίου, με αριθμό δελτίου
ταυτότητας ΑΜ022177, ως μετακλητός υπάλληλος του
κλάδου Ειδικών Θέσεων με Β’ βαθμό, στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από 23.3.2020.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
58/02-04-2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7212448231/02-04-2020).
Με την 2655/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)
(L 180/29-06-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133), του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53), το
π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 149),
το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού» (Α’ 5), το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), το
π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ει-
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δικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου» (Α’ 35), την αριθμ. 2861/19-03- 2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 235), με την οποία καθορίζονται οι
αποδοχές του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, το αριθμ. 2655/13-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου, την αριθμ. 2246/05-03-2020 απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
και παροχή εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714), διορίζεται ο Ρίτσαρντ - Σπυρίδων Χαγκαμπιμάνα του Μπικοζέ
Λουϊς, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 650962, ως μετακλητός υπάλληλος, στη θέση Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου από 11.3.2020.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
57/02-04-2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5161343677/02-04-2020).

Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (ΦΕΚ 220/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./18-4-2018), την αριθμ.
2861/19-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 235),
με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή της
Υπηρεσίας Ασύλου, το αριθμ. 453/19-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου, την αριθμ. 2246/05-03-2020 απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
και παροχή εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714), διορίζεται ο Μάρκος Καραβίας του Κωνσταντίνου, με αριθμό
δελτίου ταυτότητας ΑΚ 109260, ως μετακλητός υπάλληλος του κλάδου Ειδικών Θέσεων με Β’ βαθμό, στη θέση
του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από 11-03-2020.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
60/02-04-2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2045941982/16-04-2018).

Με την 3231/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (L 180/29-06-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), του άρθρου 113
του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 53), το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 149), το π.δ. 4/2020 «Σύσταση
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), το
π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 35), την
αριθμ. 8061/18-4-2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, περί διορισμού του Μάρκου Καραβία του Κωνσταντίνου στη θέση του Διευθυντή της

Με την 2656/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’) «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (L 180/29-06-2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53), το
π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 149),
το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού» (Α’ 5), το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), το
π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου» (Α’ 35), την αριθμ. 2861/19-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 235), με την οποία καθορίζονται οι
αποδοχές του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, το
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αριθμ. 379/12-3-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, την αριθμ.
2246/05- 03-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας
υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714), διορίζεται ο Ιωάννης
Σφυράκης του Γεωργίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας
ΑΙ 562729, ως μετακλητός υπάλληλος, στη θέση Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας
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Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από 11-3-2020.
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
59/02-04-2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1011088694/02-04-2020).
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

1058

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 245/06.04.2020

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.

*14002450604200004*

