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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που
εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών
ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες
για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9
της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την
πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18
μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».

2

Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών στο Δημοτικό
Ωδείο Θέρμης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 270 οικ.
(1)
Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που
εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες
για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9
της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την
πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18
μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4314/2014 «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-

Αρ. Φύλλου 1817

γραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17/του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 267) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58 και την
παρ. 2 του άρθρου 33,
2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
3. το άρθρο 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4745/2020 (Α’ 214),
4. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
5. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
7. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
10. το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
11. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
12. την υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/20-4-2017 κοινή
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης και των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”» (Β’ 1446),
13. την υπ’ αρ. 19877/7-5-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τροποποίηση της απόφασης περί
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ορισμού αποφαινόμενων οργάνων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 1819),
13. τον Κανονισμό (EE) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006,
14. τον Κανονισμό (EE) υπ’ αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του
Συμβουλίου,
15. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και
τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
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),
16. τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
17. τον ν. 1608/1919 (Α’ 1) και το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76),
18. τον ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),
19. την υπ’ αρ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου
4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083),
20. την υπ’ αρ. 34/13.1.2012 υπουργική απόφαση
«Έγκριση της υπ’ αρ. 3427/22.12.2011 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία
του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον
εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’ 55),
21. την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής
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απόφασης με τίτλο ’’Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»’’»
(Β’ 5968),
22. την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ/1217/8.12.2015
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 2784),
23. την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.9.2014
(Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2857), όπως
αυτή ισχύει κάθε φορά,
24. την υπ’ αρ. 17642-10.2.2021/3.3.2021 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ- ΜΧ9) «Εγκύκλιο Οδηγιών για
την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 118560/2-11-2021 (ΑΔΑ 6Υ4846ΜΤΠΡ-4ΥΨ),
25. την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),
26. την με Α/Α 3409/1120/Α3/24-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ο465ΧΙ8-ΡΛΡ) απόφαση ένταξης της πράξης «Πρακτική
άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με
Κωδικό ΟΠΣ 5039505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”». Η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.,
27. την υπ’ αρ. 28242οικ. /06-07-2021 (Β’ 3015) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014- 2020)
με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών
για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου»,
28. την υπ’ αρ. 256/04-10-2021 απόφαση «Έγκριση
Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (Αυτεπιστασία) από
τον Τελικό Δικαιούχο των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 με
τίτλο “Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση
ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες σε δικαστήρια
και δικηγορικά γραφεία” της πράξης “Πρακτική άσκηση
αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5039505» (ΑΔΑ: 99ΔΥΩ-ΠΑ4),

Τεύχος B’ 1817/13.04.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

29. την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των όρων
μεταφοράς πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης
των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική
άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο: «Πληρωμή επιδομάτων για
την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18
μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη έως 100.000 ευρώ που θα βαρύνει τη ΣΑ 120/1 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη έως 100.000 ευρώ που θα βαρύνει τη ΣΑ 120/1
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Η υπ’ αρ.
12412/21-3-2022) εισήγηση του στοιχ. ε’ της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Χρηματοδότηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και
9 της Πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων
νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή
επιδομάτων για την πρακτική άσκηση
ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες σε
δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία»
1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής Ταμείο) είναι ο αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου
τομέα του οποίου θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς
τους ωφελούμενους, που προβλέπονται στο πλαίσιο των
Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική άσκηση
αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την
πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες
σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».
2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχθεί στο Ταμείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα
καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) του Ταμείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον εν λόγω λογαριασμό θα κατατίθενται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο λογαριασμό
δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφεξής «ΤτΕ»,
σε επίπεδο Συλλογικής απόφασης ΣΑ120/1 με ενάριθμο κωδικό 2019ΣΕ12010000, ποσού #25.960.000,00#
ευρώ (€).
4. Οι τόκοι που πιθανόν να προκύψουν από την παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογαριασμό του έργου, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου, με μέριμνα και υπόδειξη της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Δικαιοσύνης για την παρακολούθηση της υλοποίησης
της δράσης, κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό
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αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών
που τηρείται στην ΤτΕ.
Άρθρο 2
Διάθεση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση
των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης
«Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών
σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την
πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18
μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».
1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων ΣΑ
120/1 και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς
τους ωφελούμενους 25.960.000,00 ευρώ (€), μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τηρείται στην ΤτΕ σε
επίπεδο Συλλογικής απόφασης (ΣΑ120/1) με ενάριθμο
κωδικό 2019ΣΕ12010000, στον ειδικό έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με
«απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή»
από την ΤτΕ, σε βάρος των πιστώσεων του τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τηρείται στην ΤτΕ σε επίπεδο
Συλλογικής απόφασης (ΣΑ120/1). Οι χρηματοδοτήσεις του λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται με
αποφάσεις (εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων προς την ΤτΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της
δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ενεργείται μέχρι
του συνολικού ποσού των πληρωμών που έχει προβεί
το Ταμείο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το κόστος κάλυψης του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον αυτό δεν
υπερβαίνει το ποσό των πιστωτικών τόκων του ειδικού
λογαριασμού του άρθρου 1 της παρούσας, έναντι των
ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Την απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής
απόφασης (ΣΑ).
β) Αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της ΤτΕ εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρηματοδότησης.
γ) Αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς/πληρωμής»
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς
τον Υπεύθυνο Λογαριασμού, που εκτελεί ηλεκτρονικά τη
μεταφορά/πληρωμή.
δ) Την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την
ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό
έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
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Άρθρο 3
Καταβολή αμοιβής της πρακτικής άσκησης των
ασκούμενων Δικηγόρων
1. Όλες οι πληρωμές προς τους ωφελούμενους στο
πλαίσιο των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων
για 18 μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία» θα
εκτελούνται από το Ταμείο.
Τα χρήματα καταβάλλονται από το Ταμείο στους ωφελούμενους, κατόπιν εντολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται
παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου ποσού από
το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι στο πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο πρακτικής
άσκησης.
2. Τα χρήματα θα καταβάλλονται την όγδοη εργάσιμη
ημέρα (8η ημέρα) κάθε μήνα:
Η καταβολή των χρημάτων στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:
Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των παρουσιολογίων και τη διαβίβαση αυτών στην Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το αργότερο
μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
Στη συνέχεια, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλειαμελλητί, σε μηνιαία συχνότητα και σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο, να διαβιβάζει
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Δικαιοσύνης την τελική κατανομή της
αμοιβής της πρακτικής άσκησης, αφού έχει ελέγξει και
πιστοποιήσει όλα τα αναγραφόμενα επί των παρουσιολογίων στοιχεία.
Οι σχετικές λογιστικές καταστάσεις που αφορούν τις
χρηματορροές του Έργου θα παραδίδονται στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε κατάλληλο ηλεκτρονικό μορφότυπο, αφού έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ανάλογη λογιστική κατάσταση στο κατάλληλο
μορφότυπο θα παραδίδεται από την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τα ετήσια φορολογικά
στοιχεία των ασκούμενων δικηγόρων που έχουν λάβει
αποζημίωση στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
Η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ευθύς
μόλις παραλάβει από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης το ηλεκτρονικό αρχείο κατανομής
της αμοιβής της πρακτικής άσκησης, αποστέλλει αμελλητί, τουλάχιστον δυο ημέρες πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλει τα
χρήματα στον ωφελούμενο, και πάντως όχι πέραν του
διημέρου, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την «Εντολή καταβολής της αμοιβής της πρακτικής
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άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων», σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή, φυσικά ή ψηφιακά υπογεγραμμένη,
αντίστοιχα.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών παραλαμβάνει την «Εντολή καταβολής της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των
ασκούμενων Δικηγόρων», και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει και τηρούν σε
πιστωτικό ίδρυμα οι ωφελούμενοι υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων. H εντολή πληρωμής
θα περιλαμβάνει στοιχεία των ωφελουμένων (ονοματεπώνυμο, IBAN) και το ποσό πληρωμής του καθενός.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης θα
τηρεί την ως άνω Εντολή και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.
Η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποδίδει
την παρακράτηση φόρου (20%) στο Δημόσιο.
3. Η άντληση της Εντολής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω
διεπαφής από το Ταμείο, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας
υπερισχύει η φυσικά ή ψηφιακά υπογεγραμμένη εντολή η οποία έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν
εισφορές για την ασφάλισή τους στο Ταμείο Προνοίας
του Οικείου Δικηγορικού τους Συλλόγου σύμφωνα με
τις οικείες κείμενες διατάξεις.
Για την πληρωμή των ωφελουμένων δεν προαπαιτείται
η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος, εκ μέρους των ασκουμένων.
Άρθρο 4
Πιστοποίηση καταβολής των πληρωμών των
Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική
άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με
τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική
άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες
σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία», από το
Ταμείο προς τους ωφελούμενους
1. Η πιστοποίηση της καταβολής των πληρωμών από
το Ταμείο προς τους ωφελούμενους, διενεργείται από
την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
Α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών
από το Ταμείο.
Β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής
των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.
Γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 της
παρούσας.
2. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης
είναι υπεύθυνη για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για τον σκοπό αυτό, δύναται
να πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών, με βάση τα οποία έγινε η πραγματοποίηση
των πληρωμών. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί
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αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά αναζητούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 126829/
ΕΥΘΥ/ 1217/9.12.2015 (Β’ 2784) κοινής απόφασης των
υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014». Η Επιτελική
Δομή θα αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο ΕΠΑΝΕΚ.
Άρθρο 5
Κάλυψη κόστους Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων
1. Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται
από το Ταμείο, στο πλαίσιο της πράξης, και αφορούν σε
κόστος αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του, στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέονται με τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του.
Το εν λόγω κόστος, δύναται να συμψηφίζεται με πιστωτικούς τόκους που προκύπτουν από τη διαχείριση
του λογαριασμού της πράξης.
2. Το εν λόγω κόστος καλύπτεται με αύξηση της εθνικής συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Άρθρο 6
Εποπτεία και Έλεγχος
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της
τήρησης των όρων της παρούσας, την αξιοπιστία των
πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, και εν γένει
την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης
«Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505, διενεργείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικαιούχο,
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1 Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση τίθεται σε
εφαρμογή κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή της από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιείται κατά τα οριζόμενα σε αυτή η υπ’ αρ.
28242οικ. /06-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης
«Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία
(ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοί-
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των Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου» (Β’ 3015), και η υπ’ αρ. 256/
04-10-2021 απόφαση «Έγκριση Υλοποίησης με χρήση
ιδίων μέσων (Αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο
των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 με τίτλο “Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων
για 18 μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία” της
πράξης “Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών
για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505» (ΑΔΑ:
99ΔΥΩ-ΠΑ4).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 20020
(2)
Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών στο Δημοτικό
Ωδείο Θέρμης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. 28 της παρ. I του τομέα ΣΤ του άρθρο 75
του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Την παρ. I του άρθρου 280 του ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Α’ 90).
5. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7).
6. Την ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/31.03.2011 (Β’ 693)
κοινή υπουργική απόφαση.
7. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994
απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123).
10. Την υπ’ αρ.7275/10-1-2022(Β’ 77) κοινή υπουργική
απόφαση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας σχολών παραδοσιακής μουσικής.
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11. Την υπ’ αρ.2131/13-1-2022 απόφαση Δημάρχου
περί ορισμού Αντιδημάρχων.
12. Την υπ’ αρ.18921/28-3-2022 αίτηση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για
την ένταξη στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης των Σχολών
της Παραδοσιακής Μουσικής με τη λειτουργία των
εξής Τμημάτων Σπουδών:
α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και
ευρύτερου ρεπερτορίου
β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων
γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής
δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, αποφασίζουμε:
Α. Την προσθήκη στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης που
βρίσκεται στην Θέρμη, Δ/νση:Καραολή-Δημητρίου και
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Καπετάν Χάψα, Τ.Κ.:57001 των Σχολών της Παραδοσιακής Μουσικής με τη λειτουργία των εξής Τμημάτων
Σπουδών:
α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και
ευρύτερου ρεπερτορίου
β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων
γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής
δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θέρμης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θέρμη, 29 Μαρτίου 2022
Ο Αντιδήμαρχος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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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.
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