E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.12.31 21:43:42
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

68045

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38668/ΥΠΕ/6/
00175/Σ/Ν.3908/2011/29-07-2014
απόφασης
υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «ΦΩΚΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» στις διατάξεις του ν.
3908/2011, στην κατηγορία της Περιφερειακής
Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του
άρθρου 6 αυτού, ως προς την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ», και πιστοποίηση του
50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου της.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και
εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4762).

3

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής
(Α.Σ.Δ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38668/ΥΠΕ/6/
00175/Σ/Ν.3908/2011/29-07-2014 απόφασης
υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» στις διατάξεις
του ν. 3908/2011, στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, ως προς την αλλαγή της
επωνυμίας της σε «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ», και πιστοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου της.
Με την υπ’ αρ. 136378/22-12-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αρ. Φύλλου 5861

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται η υπό στοιχεία 38668/ΥΠΕ/6/00175/Σ/ν. 3908/2011/
29-07-2014 (Β’ 2162) απόφαση υπαγωγής επενδυτικού
σχεδίου στις διατάξεις του ν. 3908/2011, στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, ως προς την επωνυμία του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, από υπό σύσταση επιχείρηση «ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ», σε «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ».
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, 4 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 ΚΛΙΝΩΝ», στη
θέση Άμμες Λειβαθούς (εκτός οικισμού Σβορωνάτων),
του Δήμου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με τρία
εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(3.935.238,75€) και συνολικής ενίσχυσης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (1.967.619,37€),
ήτοι ποσοστού 50% επί του ενισχυόμενου κόστους που
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
Με την ίδια απόφαση (136378/22-12-2020) πιστοποιείται η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» και εγκρίνεται η καταβολή ποσού εννιακοσίων
ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (983.809,69€) που αντιστοιχεί στο 50%
της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 27 και την παρ. 7 του άρθρου 85 του
ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β’ 2335), όπως ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
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Αριθμ. 52725/1990
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018
υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις
Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4762).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’133), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του «Κώδικα νόμων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση
του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (Α’ 84).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’45).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
7. Το υπ’ αρ. 51396/1957/14-12-2020 έγγραφο της
υπηρεσίας.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργική απόφαση
«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως ισχύει προστίθεται νέο άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Υλοποίηση προγραμμάτων
σε περιπτώσεις έκτακτων περιοριστικών μέτρων
Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας, είναι
δυνατόν να υλοποιούνται με μεθόδους τηλεδιάσκεψης, αποκλειστικά και μόνο όταν για έκτακτους λόγους
δημόσιας υγείας η εκπαιδευτική λειτουργία των φορέων του άρθρου 2 επιτρέπεται μόνο μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως κατά περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται σε σχετικές κανονιστικές
πράξεις.

Τεύχος B’ 5861/31.12.2020

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τους σε
αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 111206
(3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
«Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής
(Α.Σ.Δ.Α.).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228), όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως το
τελευταίο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 - 240 και των άρθρων
245 - 246 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α΄114), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
(Α΄98) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 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), περί
ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές
διοικητικές πράξεις.
7. Την υπ’ αρ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής «Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δυτικής Αθήνας» (Β’ 915), όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις αυτής (Β’ 312/1993, Β’ 485/2001, Β’ 1516/2002,
Β’ 2865/2011, Β’ 1764/2012, Β’ 1563/017).

Τεύχος B’ 5861/31.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8. Την υπ’ αρ. 137/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού, περί της συμμετοχής
του στον ανωτέρω Σύνδεσμο.
9. Την υπ’ αρ. 08/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής,
περί αποδοχής του αιτήματος του Δήμου Κορυδαλλού
και τροποποίησης της συστατικής του πράξης.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του Συνδέσμου εκ της υπ’ αρ.
08/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Β΄ 2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής «Σύσταση Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας» (Β’ 915), όπως ισχύει
με τις τροποποιήσεις αυτής (Β’ 312/1993, Β’ 485/2001,
Β’ 1516/2002, Β’ 2865/2011, Β’ 1764/2012, Β’ 1563/2017),
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ως προς τα μέλη, κατόπιν της εισχώρησης του Δήμου
Κορυδαλλού, ως εξής:
«1. Συστήνουμε Αναπτυξιακό Σύνδεσμο στον Νομό
Αττικής με την επωνυμία ’’Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)’’, αποτελούμενο από τους Δήμους:
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Αιγάλεω,
Ιλίου, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυλής
και Χαϊδαρίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Β’ 915), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

68048

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5861/31.12.2020

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.

*02058613112200004*

