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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

2

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», με το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας).

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ28/315454/
23-06-2021 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και
ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών στην Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (Β’ 3154)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 21545
(1)
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του. ν. 4683/2020
«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
2. Την παρ. 2 του άρθρου πεντηκοστού δεύτερου του
ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμ-

Αρ. Φύλλου 1917

βασης Δωρεάς - Έργο VIII, παράρτημα 12 της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 67).
3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές
διατάξεις» (Α’ 38).
5. Το άρθρο 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 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινή
υπουργική απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.6.2018 (Β’ 2315)
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).
10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.3078/19-01-2022 απόφαση Υπουργού Υγείας «Παράταση της μη υποχρέωσης
θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό» (Β’ 161).
11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.19419/05-04-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5
του άρθρου 24 του. ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία
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με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ - υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση,
Β’ 4898), έως την 30η Ιουνίου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022
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Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων
που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,13 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ. 21554
(2)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», με
το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική
Μονάδα Καλαμάτας).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του. ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 236).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 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).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων,
προϋποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου
εξοπλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για
την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (Α’ 194).
6. Την υπ’ αρ. 162/31-03-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
7. Την από 01-02-2022 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», με το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας).

Αριθμ. Φ 28/20176
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ28/315454/
23-06-2021 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και
ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών στην Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (Β’ 3154)
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως του άρθρου 221 αυτού,
β) του ν. 4314/2014 «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις»(Α’ 265) και ειδικότερα την
παρ. 8 του άρθρου 58 αυτού,
γ) του Κεφαλαίου ΙΑ’ του Μέρους Α’ 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),
δ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) των άρθρων 1 και 19 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και
έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων
λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής
ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’ 309),
ζ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45)
Β. α) Tου ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»(Α’ 59),
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β) του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),
γ) του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α’ 10),
δ) του π.δ. 273/1999 (Α’ 229) «Κανονισμός λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη» (Α’ 229).
Γ. Την υπ’ αρ. 13249/4-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- Ε.Ο.Χ.) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των πόρων»(Β’ 526).
2. Την υπό στοιχεία Φ 28/34454/23-06-2021 απόφαση, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών Τριμελούς
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
(Β’ 3154).
3. α)Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.3193/01-03-2022
(Υ.Ο.Δ.Δ. 158 - ΑΔΑ: 970646ΜΤΛ6-ΡΕ7) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Ιωάννης Μόσχος, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη,
Εγκληματολόγος, διορίστηκε σε θέση Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για το υπόλοιπο
της θητείας, καθώς και το από 6ης-04-2022 Πρωτόκολλο
Διαβεβαίωσης και την από 6ης-04-2022 Έκθεση Ανάληψης Καθηκόντων.
β) Την υπό στοιχεία Φ 21.1/19967/12-04-2022 πράξη
του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία διαπιστώθηκε
η από 6ης-04-2022 αναστολή άσκησης καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη», εκ μέρους του Ιωάννη Μόσχου.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ28/34454/
23-06-2021 απόφαση, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός
μελών Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (Β’ 3154), ως προς το εδάφιο που αφορά τα τακτικά
μέλη του μέρους Γ αυτής και ορίζουμε να μετέχει ως
τακτικό μέλος ο Aλέξανδρος Ζάκας, σε αντικατάσταση
του Ιωάννη Μόσχου, ως εξής:
«....Γ......
Τακτικά Μέλη
Πρόεδρος: Ειρήνη Καμένου, ειδική επιστήμονας, με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου αορίστου χρόνου.
Μέλος: Άννα Βαβουγυιού, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου
ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
Μέλος - Γραμματέας: Άννα Ρούτση, ειδική επιστήμονας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου.
Σε περίπτωση που πρόκειται για την αξιολόγηση
ενστάσεων και προσφυγών σε συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια ειδών πληροφορικής, καθώς και
υπηρεσιών που άπτονται της πληροφορικής, αντί τoυ
μέλους, Άννας Βαβουγυιού, ορίζεται τακτικό μέλος,
ο Αλέξανδρος Ζάκας, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής.
…………»
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία
Φ 28/34454/23-06-2021 απόφαση, με θέμα: Συγκρότηση
και ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (Β’ 3154).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
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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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