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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 28ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

2

Συμμόρφωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
προς την υπ’ αρ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα αποτελέσματα
της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που
αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Καλυμνίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/65/οικ.21188
(1)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 28ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15Α και της παρ. 1 του άρθρου 17
του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59), όπως ισχύουν.
β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
γ. Της περ. ιβ’ του άρθρου 20, της περ. θ’ του άρθρου
23 και του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.

Αρ. Φύλλου 5137

δ. Του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α’ 203), όπως
ισχύει.
ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
θ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 194).
ι. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
ια. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
ιβ. Της υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
2. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/
1-7-2015 (Β’ 1456) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/
15-6-2016 (Β’ 1813) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
του καθορισμού τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
3. Την υπ’ αρ. 4576/29-06-2020 απόφαση του ΔΣ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με θέμα «Διατύπωση γνώμης για τον προσδιορισμό αριθμού εισακτέων στον 28ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την κατανομή αυτών σε τμήματα εξειδίκευσης», η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο
Εσωτερικών με το υπ’ αρ. 3056/10-07-2020 έγγραφο του
Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
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4. Το υπ’ αρ. 3393/04-08-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με θέμα «Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού
28ης εκπαιδευτικής σειράς Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αρ. 3056/1007-2020 έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/23/οικ.15390/
04-08-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη: α) σε βάρος των πιστώσεων του έργου
«Δράσεις Παραγωγής Στελεχών Ταχείας Εξέλιξης για τις
ανάγκες του Δημόσιου Τομέα - Γ’ Φάση» (Ενάριθμος
2020ΣΕ4151000 της ΣΑΕ 4151 του Υπουργείου Εσωτερικών) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του
Δημόσιου Τομέα 2014-2020», η οποία ανέρχεται σε ύψος
1.947.265,00 € περίπου για το οικονομικό έτος 2021,
2.749.080,00 € περίπου για το οικονομικό έτος 2022 και
114.545,00 € περίπου για το οικονομικό έτος 2023 και
β) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθμού, από την τοποθέτηση των αποφοίτων
στους φορείς υποδοχής και μετά, το ύψος της οποίας
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 3.283.881,60 €
κατ’ έτος περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων στους οποίους θα
διοριστούν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον συνολικό αριθμό των εισακτέων στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 28ο εισαγωγικό διαγωνισμό, σε εκατόν εξήντα (160) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν
στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:
Τμήμα Εξειδίκευσης
Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης
50
Αναπτυξιακών - Περιφερειακών Πολι30
τικών
Πρόγραμμα Διοίκησης
Διοίκησης
Οργανισμών
25
Υπηρεσιών
Κοινωνικής Πολιτικής
Υγείας
και Κοινωνικής Πρόγραμμα Διοίκησης
20
Φροντίδας
Υπηρεσιών Υγείας
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
15
Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων
10
Ψηφιακής Πολιτικής
10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τεύχος B’ 5137/19.11.2020

Αριθμ. ΓΠ - 438
(2)
Συμμόρφωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
προς την υπ’ αρ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011
που αφορούν στον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου
Καλυμνίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» (Α’ 114).
3. Την υπό στοιχεία ΓΠ-400/27-8-2012 απόφαση
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β’ 2390).
4. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, όπως εγκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017
από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»
(ΥΟΔΔ 95).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/759.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
9. Το π.δ. 168/2008 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών
Οικοδομών- Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών, κατά τα
έτη 2010-2011» (Α’ 223).
10. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου
2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
11. Την από 9.5.2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών»
(Α΄ 106).
12. Τον ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών”» (Α’ 166).
13. Τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά
των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Χώρας που αφορούν στην ονοματοδοσία των
νεοϊδρυθέντων αυτοτελών οικισμών.
14. Την υπ’ αρ. 11247/28.12.2012 απόφαση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής
Πληθυσμού - Κατοικιών 2011, που αφορούν στον μόνιμο
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πληθυσμό της Χώρας (Β’ 3465), όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία ΓΠ-191/18.3.2014 απόφαση (Β’ 698).
15. Την υπ’ αρ. 2/2020 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αρ.
11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
και την αναπέμπει στη διοίκηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για νέα αιτιολογημένη κρίση.
16. Την υπό στοιχεία Β4-1261/30.10.2020 εισήγηση της
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και
Κόστους Ζωής, με θέμα «Συμμόρφωση προς δικαστική
απόφαση (2/2020 του ΣτΕ για την Κάλυμνο)», στην οποία
τεκμηριώνεται η ορθότητα της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη συγχώνευση των τέως
αυτοτελών οικισμών «Ποθαία, η» και «Χωρίον, το» του
Δήμου Καλυμνίων, με βάση (α) το διαθέσιμο χαρτογραφικό υλικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (χαρτογραφικά υπόβαθρα Γενικών
Απογραφών 2011), της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (αεροφωτογραφία αρ. 286579, έτους λήψης 2007,
κλίμακας 1:20.000 και μεγέθυνση Χ8) και του Εθνικού
Κτηματολογίου (ορθοφωτοχάρτης έτους λήψης 20072009, σε κλίμακα 1:3.000 μέσω προγράμματος GIS) και
(β) τα ΦΕΚ: Α’ 223/2008 (σχετικά με τον ορισμό του αυτοτελούς οικισμού), Δ’ 694/1980, 681/1978 και 392/1976,
στα οποία περιλαμβάνονται σκαριφήματα με τα όρια των
οικισμών «Ποθαία, η» και «Χωρίον, το».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Αναδημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011, που αφορούν στον
μόνιμο πληθυσμό του Δήμου Καλυμνίων, όπως δημοσιεύθηκαν με την υπό στοιχεία ΓΠ-191/18.3.2014 απόφαση
(Β΄ 698, σελ. 10839-10840), που τροποποιεί την υπ’ αρ.
11247/28.12.2012 (Β΄ 3465, σελ. 51674-51675) απόφαση,
χωρίς καμία μεταβολή, ως εξής:

Περιγραφή

56909
Μόνιμος
Πληθυσμός 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
(Έδρα: Κάλυμνος,η)
16.179
Αργινώντα,τα
17
Άργος,το
278
Βαθύς,ο
492
Βλυχάδια,τα
68
Βοθύνοι,οι
245
Εμπορειός,ο
56
Ίμια - Λιμνιά δύο,τα (νησίς)
0
Ίμια - Λιμνιά ένα,τα (νησίς)
0
Καλαβρός,ο (νησίς)
0
Καλόλιμνος,η (νησίς)
2
Κάλυμνος,η (Ποθαία)
12.324
Καμάριον,το
86
Μυρτέαι,αι
325
Νερά,τα (νησίς)
0
Πάνορμος,η
2.069
Πλάτη,η (νησίς)
2
Σαφονήδι,το (νησίς)
0
Σκαλιά,τα
41
Τέλενδος,η (νησίς)
94
Ψέριμος,η (νησίς)
80
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

56910

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.

*02051371911200004*

