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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση
από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια
καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/
1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”»
(Β’ 1220).

2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.», για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1269
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που
ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017
(Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
“Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ
Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998
(Β’ 1338)”» (Β’ 1220).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ)2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164,
(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών

Αρ. Φύλλου 6301

λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και
άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως αυτή αντικατατστάθηκε
με το άρθρο 77 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/8.12.2017 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση
μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας
με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ
ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)» (Β’ 4486),
ε) της υπό στοιχεία Α. 1068/29.3.2021 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017
(Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε “Απόσυρση
από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και
ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220) και
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/24.3.2015 απόφασης
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες
έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων
άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων
τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’126).
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6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
8. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και
υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά
την 31η.12.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης
των μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν
από τη χρήση, με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων
Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση
απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998
(Β’ 1338)”» ως ακολούθως:
Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων
Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα
taxis και τα οποία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου
101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έπρεπε να αποσυρθούν από
τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,
χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31-03-2022».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος B’ 6301/29.12.2021

Αριθμ. απόφ. 2211/22-12-2021
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.», για το έτος 2022.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Ότι η Ανώνυμη Εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε με τον ν. 3607/2007
(Α’ 245) και προέρχεται εκ μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία ΔΕΚΟ, από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο
Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών»
(ΚΗΥΚΥ), που είχε ιδρυθεί με το ν.δ. 390/1969 (Α’ 283),
ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Την περ. 2.2 της παρ. 2 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), σύμφωνα με την οποία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Το άρθρο 56 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
4. Την υπό στοιχεία Ζ/3015/22.8.2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 622).
5. Την υπ’ αρ. 4048/2.10.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 830) απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας.
6. Το υπό στοιχεία 2166/Β1-105/21-2-2020 έγγραφο
της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με το οποίο η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. περιλαμβάνεται στο Στατιστικό Μητρώο των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης από τον Μάρτιο του 2020.
7. Την υπ’ αρ. 1285/258ης/24-06-2016 (ΑΔΑ: 67ΙΖ4691
Β5-6ΨΥ) απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που αφορά
στην ένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο, του προσωπικού της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α’ 176) και
με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016
και 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίους της Διεύθυνσης
Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄
176), όπου ορίζεται:
- Ότι ανώτατο όριο απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο το εξάμηνο και συνολικά διακόσιες σαράντα (240)
ώρες κατ’ έτος.
- Ότι κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, ανώτατο όριο είναι οι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά
εργαζόμενο το εξάμηνο και συνολικά εκατόν ενενήντα
δύο (192) ώρες κατ’ έτος.
- Ότι για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο Διοίκησης ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 45, 72 και 73 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (βιβλίο Β’), ως ισχύει, που αφορούν
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στην παροχή υπερωριακής, νυχτερινής και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, του προσωπικού της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
10. Ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10727/13-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η υπερωριακή απασχόληση αποζημιώνεται στο πλαίσιο της
δαπάνης που προβλέφθηκε στο προς έγκριση σχέδιο
του προϋπολογισμού της Η.ΔΙ.Κ. Α. Α.Ε. για το έτος 2022.
Αναλυτικότερα, προβλέφθηκε ετήσια δαπάνη για
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε., συνολικά διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(270.000,00 €) στον Κ.Α. 261, καθώς και ετήσια δαπάνη
για απασχόληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες, τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (304.000,00 €)
στον Κ.Α. 263.
11. Τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 1936 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Σύμβουλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 11038/17-12-2021).
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12. Τις απόψεις των μελών του, αποφασίζει ομοφωνα:
1. Να ορισθούν ως ανώτατο όριο απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης του έτους 2022, οι εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά εργαζόμενο, ανά εξάμηνο και συνολικά διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά εργαζόμενο της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κατ’ έτος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015.
2. Να ορισθούν ως ανώτατο όριο απασχόλησης κατά
τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2022, οι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εργαζόμενο, ανά εξάμηνο και
συνολικά εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά εργαζόμενο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κατ’ έτος, σύμφωνα με το άρθρο
20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ
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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.

*02063012912210004*

