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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
16446/Α325/06.10.2021 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης»
(Β’ 4646).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο
10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει των οποίων
εκδίδεται η παρούσα απόφαση.
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981
(Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου
του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 123).
3. Του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178).
4. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).
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5. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).
6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4337/2015 (Α’ 129).
8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151)» (Α’ 119).
11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).
12. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123 και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).
13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
ΥφΥπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και ΥφΥπουργών»
(Β’ 2901).
15. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και ΥφΥπουργών» (Α’ 155).
16. Tης υπ’ αρ. 312/20.09.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).
17. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
18. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).
19. Της υπό στοιχεία 6772/Β9β/19.12.2011 απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης
Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 3201), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία 11756/Δ5/16.10.2018
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(Β’ 4776, διορθ. σφαλμ. Β’5988).
20. Της υπό στοιχεία οικ. 4212/Β11/2.10.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την
κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» (Β’ 2661).
21. Της υπό στοιχεία 1455/ΣΤ8/20.2.2014 απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη
σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό
και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 455).
22. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών
σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης
Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646).
23. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.06.2014, p. 1-78) για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).
24. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.07.2014, p. 1-75) για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους
τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές

Τεύχος B’ 4740/13.10.2021

περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το
άρθρο 30).
25. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63)
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το
άρθρο 44).
26. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
651/2014, του άρθρου 1 παραρτήματος Ι του κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της
«επιχείρησης».
27. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού
του ν. 128/1975 (Α’ 178), πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί
στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/6.10.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους
σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021,
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από
τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου
2021.
2. Την υπ’ αρ. 283657/13.10.2021 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
3. Το υπ’ αρ. 283672/13.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης,
που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και
27ης Σεπτεμβρίου 2021.
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5. Το γεγονός ότι οι σεισμοί της 24ης Ιουλίου και 27ης
Σεπτεμβρίου 2021 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης,
ορίζονται ως φυσική καταστροφή.
Και επειδή, από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στα
πληγέντα κτίρια, διαπιστώθηκε ότι στον ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα των σεισμών, περισσότερες
της μίας ιδιοκτησίες, μικρού εμβαδού, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, οι οποίες υπέστησαν βλάβες
από τους σεισμούς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
16446/Α325/6.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και
27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646),
ως ακολούθως:
1. Προστίθεται στην υποπαρ. α) της παρ. 3.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»,
το εξής εδάφιο:
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«- ιδιοκτησιών του/της και έως το μέγιστο όριο των
150 τ.μ. από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών
των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες
χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.).».
2. Προστίθεται στο δεύτερο σημείο της υποπαρ. β) της
παρ. 3.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», το εξής εδάφιο:
«iv) ιδιοκτησιών και έως το μέγιστο όριο των 150 τ.μ.
από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου (Α.Δ.).».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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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.

*02047401310210004*

