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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1818/1466/
01.03.2005 (ΦΕΚ 293/Β’/07.03.2005) απόφασης
της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 182/59384/31.05.2017
κοινής υπουργικής απόφασης: «Ανάθεση στον
ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016» (Β’ 1968).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7228/4610
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1818/1466/
01.03.2005 (ΦΕΚ 293/Β’/07.03.2005) απόφασης
της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις,
α) της παρ. 2 του άρθρου 63 και της παρ. 1 του άρθρου
65 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 2 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί καταργήσεως των εις τους
Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως
θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23/Α’/1975), όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 111 του
Συντάγματος,
γ) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α’/1987),
όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 1, 18 (πρώην άρθρο 23/28), 97 (πρώην
άρθρα 103/91) και 135 (πρώην άρθρα 141/129) του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51/Α’/1997) όπως
ισχύει,
ε) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, «Περί ταχυδρομικών

Αρ. Φύλλου 1985

τελών Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 662/Β’/23.10.1981), όπως
ισχύει,
στ) της, κατά τη ΡΖ’ συνεδρίαση της 03.02.2005, ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
27/Α’/10.02.2005) και ιδίως της παρ. 2 αυτής,
ζ) της υπ’ αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ
293/Β/7.3.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.:
i. 4377/29.04.2008 (ΦΕΚ 792/Β’/06.05.2008)
ii. 6912/4906/02.07.2008 (ΦΕΚ 1289/Β’/02.07.2008)
iii. 14891/07.12.2012 (ΦΕΚ 3448/Β’/27.12.2012)
vi. 928/565/31.1.2014 (ΦΕΚ 299/Β’/11.02.2014) και
vii. 16922/11026/26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/Β’/26.11.2015)
όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
2. Τη μείωση κατά 10% του ποσού της μηνιαίας δαπάνης χρήσης κινητής τηλεφωνίας (ατέλειας) που βαρύνει
τον Προϋπολογισμό της Βουλής, χωρίς μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά τη διαπραγμάτευση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής με τους
παρόχους κινητής τηλεφωνίας.
3. Την υπό Κ.Α. 0826 γραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:
Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1818/1466/
01.03.2005 (ΦΕΚ 293/Β/07.03.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, ως εξής:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3α η φράση «…
εκατόν τριάντα (130)… ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων των παγίων τελών, των τελών συνδρομητών
κινητής τηλεφωνίας και του Φ.Π.Α..» αντικαθίστανται
από τη φράση «εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ ανά μήνα,
συμπεριλαμβανομένων των παγίων τελών, των τελών
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του Φ.Π.Α.».
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την
01.06.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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Αριθμ. 141/76928
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 182/59384/31.05.2017
κοινής υπουργικής απόφασης: «Ανάθεση στον
ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016» (Β’ 1968).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320),
όπως ισχύει.
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 113).
γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ.
1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ.3 του άρθρου
39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
ζ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
η) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες (Α’ 145).
θ) Την αριθ. 619/146296/29.12.2016 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β΄ 4562).
2. Την αριθμ. Υ 29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).
4. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων.
5. Την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5.09.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000.000 €
για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και
16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ)»
6. Την αριθμ. 7767/37691/15.03.2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 18.000.000€ σε βάρος
της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη των
ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να
ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου,
που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως
θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 28423 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.καιT.,
ΑΔΑ 6Ν2Τ4653ΠΓ-ΔΩΔ.
7. Την αριθμ. ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21.12.2016
(Β’4447) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι
ΔΟΥ» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ. γ’ της παρ.3
του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α’94).
8. Το αριθμ. 1857/13.02.2018 έγγραφο του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
9. Το αριθμ. ΚΜΚΕ 00072 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/08.03.2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Την Ref.Ares (2018) 1848241-06.04.2018 Επιστολή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
11. Το αριθμ. 5539/25.04.2018 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.
12. Την αριθμ. 2018/61312/26.04.2018 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε του ν.4270/2014,
όπως ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικών ετών 2019, 2020 συνολικού ύψους έως 7.600.000
ευρώ, η οποία αναλύεται σε 5.000.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2019 και 2.600.000 για το οικονομικό έτος
2020 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019, των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος
2020 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των
επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι
κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του
πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα
γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 182/59384/31.05.2017 απόφασης (Β’ 1968):
Το σημείο 10 του προοιμίου της αριθμ. 182/59384/
31.05.2017 απόφασης (Β’ 1968) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικών ετών 2017, 2018, 2019 2020 συνολικού ύψους
έως 14.600.000€ η οποία αναλύεται σε 3.600.000€ για
το οικονομικό έτος 2017, 3.400.000€ για το οικονομικό έτος 2018, 5.000.000 ευρώ για το οικονομικό έτος
2019 και 2.600.000 για το οικονομικό έτος 2020 και η
οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος
2017, των 18.000.000€ για το οικονομικό έτος 2018,
των 16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019 και των
16.000.000€ για το οικονομικό έτος 2020 για την κάλυψη
των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να
ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών
στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής
συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες,
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
Προστίθεται φράση στις παρ. Β των άρθρων 1, 2 και 3:
«Τα αναφερόμενα έγγραφα και έντυπα της φορολογικής Διοίκησης θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των
περ.1, 2, 3 και 4 της παρ.Β’ της αριθμ. ΔΟΡΓ.Δ1186555.
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ΕΞ2016/21-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
Στο τέλος του άρθρου 4 του διατακτικού της αριθμ.
182/59384/31.05.2017 απόφασης (Β’1968) προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικότερα για τους κατόχους μαστιχοφόρων σχίνων
και προκειμένου να συνεχισθεί η καλλιέργεια του συγκεκριμένου είδους, καλλιέργεια απόλυτα οριοθετημένη και
ελεγχόμενη, για την παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος στον ευρωπαϊκό χώρο, ως δικαιούχοι κρίνονται οι
παραγωγοί που είναι κάτοχοι μαστιχόδενδρων, όπως
αυτοί καθορίζονται στο αρχείο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), εφόσον
το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο
από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, σε εξαίρεση
των αναγραφομένων στο άρθρο 2 παραγρ. 12Α, περί
“γεωργού μη κατά κύρια απασχόληση“, του Κανονισμού
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, όπως εγκρίθηκε με
την αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφαση (Β’4562)
όπως ισχύει».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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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.

*02019850106180004*

