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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΑΣ10/
77243/ 580/13-2-2019 (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/1-3-2019) με
θέμα: «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως - Μέρος Β΄(Κανονισμός Κυκλοφορίας και
Ελιγμών)».

2

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο
Σκρέκα.

3

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΣ10/59383/465
(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΑΣ10/
77243/580/13-2-2019 (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/1-3-2019)
με θέμα: «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού
Κινήσεως - Μέρος Β΄(Κανονισμός Κυκλοφορίας
και Ελιγμών)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 160/2007
(ΦΕΚ 201 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών
σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/17/ΕΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την
κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής
υποδομής, καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας»,
όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-

Αρ. Φύλλου 3134

θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα»,
γ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε) της ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών (ΦΕΚ 3058 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη»,
στ) του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,
ζ) του άρθρου 28 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4199/2013
(ΦΕΚ 216 Α΄).
2. Τον υφιστάμενο Γενικό Κανονισμό Κινήσεως – Μέρος Β΄ εκδόσεως 2009, ο οποίος αποτελεί ψηφιακώς
επεξεργασμένη επανέκδοση των εκδόσεων ετών 1958,
1974, 1980, 1983 και της επανέκδοσης του 1988 σε ενιαίο
τεύχος με όλες τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που
έχουν γίνει.
3. Την Φ4/οικ.27887/2166/8-5-2006 (ΦΕΚ 643 Β΄)
υπουργική απόφαση «Έγκριση τεχνικών κανόνων ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές», όπως ισχύει
και την κοινοποίηση στην ευρωπαϊκή βάση NOTIF-IT της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών κανόνων ασφάλειας (Γενικός Κανονισμός Κινήσεως – Μέρος Α και Β),
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.
4. Το αριθμ. 9057745/24-07-2019 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
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5. Την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, με το αριθμ. 10868/24-07-2019 έγγραφό της.
6. Την ανάγκη για μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β΄ του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως για
την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο, λόγω πρόσληψης προσωπικού κίνησης, ένταξης στην κυκλοφορία νέων μηχανοδηγών, αλλαγών στο
δίκτυο και στα δρομολόγια και περαιτέρω χρόνος για
την πλήρη προσαρμογή των διαδικασιών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το εδάφιο α΄ του άρθρου πέμπτου της ΑΣ10/77243/580
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας
και Ελιγμών)» αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2019».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 3668
(2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο
Σκρέκα.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παρ. 5 του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 90
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος
της ’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού»
(ΦΕΚ 118 Α΄),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).

Τεύχος B’ 3134/06.08.2019

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Κωνσταντίνο Σκρέκα του Θεοδώρου, αναθέτουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβανομένου του συνόλου
των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.
Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού χαρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (β), (γ), (ε), (στ)
και (ζ) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον
Υπουργό.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική διάρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 3669
(3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή.

iii. της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών,
με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.
2. Την εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.).

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού χαρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (β), (γ), (ε), (στ)
και (ζ) του παρόντος ασκούνται από κοινού με τον
Υπουργό.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παρ. 5 του άρθρου 41, καθώς και του άρθρου 90
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος
της ’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού»
(ΦΕΚ 118 Α΄),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Φωτεινή Αραμπατζή του Αθανασίου, αναθέτουμε:
1. Την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
περιλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή, ως ακολούθως:
α) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με το σύνολο
των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, που υπάγονται σε αυτή,
β) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, με το σύνολο των
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, που υπάγονται
σε αυτή,
γ) της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, με το σύνολο
των Διευθύνσεων και Τμημάτων, που υπάγονται σε αυτή,
δ) από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
i. της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, με το σύνολο των τμημάτων
που υπάγονται σε αυτή,
ii. της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, με το
σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή,

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική διάρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02031340608190004*

