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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή
ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά
ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

2

Κατανομή προσωπικού στη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Τμήματος Λογιστηρίου-Εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 216611/2022
(1)
Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων
ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης,
ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των
τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 21
και της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 80),
β) της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85),
γ) 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 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),

Αρ. Φύλλου 1994

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
θ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ια) της υπ’ αρ. 51738/10-10-2014 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός του
ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού
διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των
αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων
σχετικών θεμάτων» (Β’ 2947), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 61227/2015 (Β’ 2050), 43366/2016
(Β’ 3220), 46710/2017 (Β’ 4503), οικ. 35686/2018 (Β’ 4782)
και οικ. 10770/2020 (Β’ 761) όμοιες, έως 30-9-2021,
ιβ) της υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443),
2. Την υπ’ αρ. 1991/17-3-2022 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός
ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα
ασφάλισης, ανά διετία ή τριετία, που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των τίτλων
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
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Άρθρο 2
Ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή
ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης για
ανανέωση των τίτλων διαμονής
1.α) Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων
διαμονής με δικαίωμα παροχής εξαρτημένης εργασίας
σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή
έργου, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ως μισθωτοί, απαιτείται η συμπλήρωση
των εκάστοτε ισχυουσών προϋποθέσεων της κείμενης
κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για τη χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.
β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοτελώς απασχολούμενους, κατόχους τίτλων διαμονής με
αντίστοιχο δικαίωμα, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, βάσει της
κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφωνα
με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.
2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού, για τους οποίους
η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα
εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό
δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, προσκομίζεται
βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014
(Α’ 80) και, παράλληλα, μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης. Για όσους
δεν παρέχεται δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό δημόσιο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, εφαρμόζεται η παρ. 1α ή 1β του παρόντος.
3. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων
χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και
κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση,
καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο
παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στον
ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα ασφαλισμένου) και πιστοποιούν κατά την ανανέωση της άδειας
διαμονής τους για τον ίδιο λόγο ότι είναι ασφαλιστικά
ικανοί, ως έμμεσα ασφαλιζόμενα μέλη.
4. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής
υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της
παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες
τρίτων χωρών.
5. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν τη
δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή
δικαιούνται κατ’ εξαίρεση ανανέωση της ασφαλιστικής
ικανότητας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική
νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.
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Άρθρο 3
Καταργούμενη απόφαση
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η
υπ’ αρ. 51738/10-10-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών
στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων» (Β’ 2947).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 15 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./102/4982
(2)
Κατανομή προσωπικού στη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του
άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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4. Το άρθρο 21 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./311/36348/
19.11.2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
6. Τo υπό στοιχεία 11597/ΕΞ/2022/28-3-2022 έγγραφο
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, του κλάδου ΠΕ Μουσειολόγων, από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της 4Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Α.Σ.Ε.Π. 20), στη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 18316
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Τμήματος Λογιστηρίου-Εξόδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Τα άρθρα 48 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(Α’ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Την υπ’ αρ. 11782/25-6-2020 απόφαση «Τοποθέτηση
προσωπικού Δήμου Βέροιας».
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5. Το υπ’ αρ. 17918/13-4-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών για την αναγκαιότητα, λόγω υποστελέχωσης του Τμήματος Λογιστηρίου - Εξόδων (υπηρετούντες
δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι), καθιέρωσης υπερωριακής
απογευματινής απασχόλησης έως 10:00 μ.μ., των υπαλλήλων του Τμήματος προκειμένου να διεκπεραιωθούν
οι εργασίες του Τμήματος, ήτοι έλεγχος και ενταλματοποίηση όλων των δαπανών του Δήμου Βέροιας, παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εργασίες
διοικητικής φύσεως, διαχειριστικοί έλεγχοι, τήρηση
συμβατικών υποχρεώσεων σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
6. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022
και στους Κ.Α. 10.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και 10.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες
πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2022 απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά υπάλληλο και εξάμηνο, για δύο (2) τακτικούς
υπαλλήλους του Τμήματος Λογιστηρίου-Εξόδων Δήμου
Βέροιας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους για την διεκπεραίωση
των υποθέσεων του Τμήματος.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ανά εξάμηνο ύψους 1700,00 € περίπου, η
οποία θα καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10.6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και
10.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» του προϋπολογισμού του
Δήμου Βέροιας έτους 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 15 Απριλίου 2022
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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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.

*02019942004220004*

