
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή των εσόδων από τα μισθώματα έτους 
2011 που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δη-
μόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», 
προς τους Δήμους στα διοικητικά όρια των οποί-
ων υπάρχουν αλυκές, κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 25 του Ν. 3066/2002.

2 Νέα παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, 
Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 και 
των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών 
και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 
2012, 2013 και 2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20298 (1)
 Κατανομή των εσόδων από τα μισθώματα έτους 

2011 που κατεβλήθησαν προς το Ελληνικό Δη-

μόσιο από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», 

προς τους Δήμους στα διοικητικά όρια των οποί-

ων υπάρχουν αλυκές, κατ’ εφαρμογή των διατά-

ξεων του άρθρου 25 του Ν. 3066/2002.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄), «Σύ-

σταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες δι-
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ «Τροποποίηση κα-
ταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» του 
Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) «Σύσταση «Φορέα Μικρών και 
πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστα-
τικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτρι-
ώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες 
διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την υπ’ αριθμ, 2/42332/0025/8.9.2003 (ΦΕΚ 1381/ 
2003 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση άνευ 
ανταλλάγματος μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ε.Δ. προς 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3066/2002».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
938/22-4-2005 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Την υπ’ αριθμ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252/Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.

7. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/1809/00023000039/10-2-2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία 
εγγράφονται πιστώσεις συνολικού ποσού 137.489,00 € 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ε.Φ. 07-120 ΚΑΕ 2299.

9. Την από 5-4-2016 εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

10. Το υπ’ αριθμ. 9734/12-1-2016 έγγραφο της εταιρεί-
ας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», στο οποίο ορίζεται το οφει-
λόμενο μίσθωμα ανά αλυκή, βάσει των εσόδων από την 
πώληση αλατιού για το έτος 2011.

11. Το υπ’ αριθμ. Νο 8108/11-12-2015 διπλότυπο εί-
σπραξης της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου από το οποίο προκύ-
πτει η κατάθεση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού συνολικού ποσού 137.489,76 €.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2016, ύψους 
137.489,00 € η οποία θα αντιμετωπιστεί σε βάρος του 
ΚΑΕ 2299 του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Παραχωρείται το σύνολο των εσόδων του Δημοσίου, 
που προέρχονται από την εκμίσθωση προς την εταιρεία 
«Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» των εκτάσεων που αναφέρο-
νται στην παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3066/2002 και 
χρησιμοποιούνται ως αλυκές, προς τους Δήμους στα 
διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν εν λειτουργία 
αλυκές, δυνάμει της από 1.12.2004 υπογραφείσας σχε-

τικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».

Το οριζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 25 του 
Ν. 3066/2002 ετήσιο μίσθωμα ίσο προς το 3% της αξίας του 
πωλούμενου κατ’ έτος αλατιού σε κάθε αλυκή, προσδιορί-
ζεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που απέστειλε η εται-
ρεία και κατανέμεται με την παρούσα απόφαση ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΩΔ. ΔΗΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΛΥΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΜΙΣΘΩΜΑ 

3%

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΛΑΤΙΟΥ - ΣΥΜ-
ΨΗΦΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 
ΜΙΣΘΩΜΑ

50117 Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΣΠΡΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 12.400 3.168.144,89 95.044,35 - 95.044,00

56101 ΠΥΔΝΑΣ 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ 3.867 550.701,22 16.521,03 - 16.521,00

58312 ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΟΝΗΣ 3.016 528.539,57 15.856,19 - 20.131,00

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 797 142.492,61 4.274,78 -

55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΜΒΟΛΟΥ 1.166 145.829,98 4.374,90 3.526,89 848,00

57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΕΑΣ 
ΚΕΣΣΑΝΗΣ 1.168 50.485,48 1.514,56 - 1.514,50

57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.920 114.361,38 3.430,84 - 3.430,50

ΣΥΝΟΛΟ 4.700.555,13 141.016,65 3.526,89 137.489,00

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους 
Δήμους μετά την πίστωση του λογαριασμού του υπουρ-
γείου με τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεων αναγκών 
των ΟΤΑ κ.λπ.» (Νο 130)» από την Υπηρεσία Δημοσιονο-
μικού Ελέγχου στο τέως Υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός Εσωτερικών και Αναπληρωτής Υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3215/7-6-2016 (2)
    Νέα παράταση του Προγράμματος Προμηθει-
ών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους 2010 
και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών 
και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 
2012, 2013 και 2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδι-

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

1.2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (Α' 134) «Προμή-
θειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
αυτός ισχύει σήμερα, ιδίως δε αυτές της παραγράφου 7 
του άρθρου 6 και της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτω-
σης στ) του άρθρου 3.

1.3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3918/2011 
(Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.

1.4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4, του 
Ν. 3868/2010 (Α' 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.5. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

1.6. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 36 του 
Ν. 4238/2014 (Α' 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατά-
ξεις», όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
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3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 (Β' 2677) 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4.1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5804/2014 (Β' 3261) 
κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων 
Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώ-
σεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις 
λοιπές πηγές».

4.2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6484/2014 (Β' 3693) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων δι-
ενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προ-
μηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), 
έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συ-
γκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 
διαγωνισμών - Παράταση του Προγράμματος Προμη-
θειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010, 
2011 και 2013».

4.3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3349/2015 (Β' 1992) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προ-
γράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) του 
έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπη-
ρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) των ετών 2011 
και 2012».

4.4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5108/2015 (Β' 3008) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προ-
γράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 
του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.ΠΥ.Φ.Υ.) των ετών 
2011, 2012, 2013 και 2014».

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3076/31.5.2016 από-
σπασμα πρακτικού της με αριθμό 82 και από 13.5.2016 
συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε τα εξής:

Άρθρο μόνο

1. Την προκήρυξη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 
όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το Π.Π.Υ.Φ.Υ. 
του έτους 2014, με την προϋπόθεση οι φορείς της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α' 134) 
να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογι-
σμό του έτους 2016. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετι-
κές προμήθειες ακυρώνονται και προγραμματίζονται 
σε επόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και 
Φαρμάκων Υγείας.

2. Παρατείνουμε τη διάρκεια του Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 
2014 έως την 30η Ιουνίου 2017 ως προς την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, 
με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α' 134) να προβλέπουν σχε-
τικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το 
οποίο θα συνάπτεται κάθε σύμβαση.

3. Παρατείνουμε τη διάρκεια του Π.Π.Υ.Υ. του έτους 
2010 και των Π.Π.Υ.Φ.Υ. των ετών 2011, 2012 και 2013 έως 
την 30η Δεκεμβρίου 2016 ως προς την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων που εκκρεμούν, 
με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α' 134) να έχουν προβλέψει 
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 31 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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