
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Αριθμ. 67918 
Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνι-
σμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του 

Ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 
του Ν. 3910/2011 (Α΄ 11) και του άρθρου 10 παρ. 1 του 
Ν. 4411/2016 (Α΄ 142),

β) του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 19 του Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199),

δ) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 
(Α΄ 35), όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ) των άρθρων 20, 23 περ. θ' και 77 του Ν. 4270/2014 
(Α΄ 143 Οδηγία 2011/85/ΕΕ), όπως ισχύουν.

2) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

3) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

4) Την με αριθμό Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168), την 
με αριθμό Υ 172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 
3610), το με αριθμό Υ 125/2016 Προεδρικό διάταγμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210) και την υπ’ αριθμ. Υ 197/2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

5) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσε-
ων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από 
τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοι-
νής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες 
δαπάνες σε βάρος: α) του κρατικού προϋπολογισμού 
(Φ.17-210 και 17-220 ΚΑΕ ομάδας _0200) για την κάλυ-
ψη του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων απο-
φοίτων της Σχολής ύψους 2.240.821,14 ευρώ περίπου 
για το 2018 και 4.481.642,28 ευρώ περίπου για το έτος 
2019 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η 
ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται προς τούτο στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ «Με-
ταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»: 2.316.776,24 
ευρώ περίπου για το έτος 2017 και 733.804,40 ευρώ πε-
ρίπου για το έτος 2018 η οποία θα καλυφθεί με κοινοτική 
συγχρηματοδότηση (ΣΑΕΕ4201).

7) Το με αριθμό 277/28-6-2016 έγγραφο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και το από 8-7-2016 έγ-
γραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων.

8) Το με αριθμό 2/26314/12-5-2015 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονομικών.

9) Την με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/19470/
5-9-2016 απόφαση έγκρισης πρόσληψης της Τριμελούς 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ αριθμ. 33/2006 
(ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθη-
κε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 40/31-12-2012 (ΦΕΚ 255 Α΄) 
και της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280 Α΄/19-12-2014).

10) Το με αριθμό 653/28-12-2015 έγγραφο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το οποίο προκύπτει 
ότι με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Το-
μεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ 
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(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, εντάχθηκε η πράξη «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι, 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημό-
σιου Τομέα 2014-2020».

11) Η αριθμ. 3593/24-12-2015 απόφαση ένταξης της 
πράξης «προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι, 2014-2018» 
στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα 2014-2020» 
(ΑΔΑ:ΒΜΥΟ465307-ΒΒΕ)

12) Την αριθμ. 7189/27-1-2016 έγγραφο της ΓΔΟΥ, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμό 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ 
834 Γ΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στον 
αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών, για την κατεύθυνση των Εισαγ-
γελέων αυξανομένου κατά επτά (7) και οριζομένου του 
συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα (30).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ 
834 Γ΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Με την αριθμ. 87930/17-11-2016 πράξη της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), β) του Ν. 4024/2011 
(Α΄ 226) και γ) του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν. 4305/2014 
(Α΄ 237) διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδε-
κτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Ιωάννη 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ του Χαρίλαου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύ-
λαξης του Καταστήματος Κράτησης Κέρκυρας με βαθ-
μό Β΄ και Μ.Κ. 4 και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού 
από 9-11-2016, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη 
η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2539835352/18-11-2016).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Κ. ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

Με την με αριθμ. 86898/17-11-2016 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) 
όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από 
το λειτούργημα, της δικηγόρου Πρέβεζας Iουλίας ΛΟΓΟ-
ΘΕΤΗ του Γεωργίου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 86875/17-11-2016 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη-
γόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτές οι αι-
τήσεις παραίτησης από το λειτούργημα, των κατωτέρω 
δικηγόρων Θεσσαλονίκης:

Παρ’ Εφέταις
Μαρίας ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ του Παντελή
Παρά Πρωτοδίκαις
Εμμανουήλ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ του Γεωργίου
Κωνσταντίνου ΜΠΑΛΑΚΟΥ του Γεωργίου
Ευαγγέλου ΜΠΑΤΙΟΥ του Γεωργίου.

Με την με αριθμ. 86281/17-11-2016 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 27 παρ. 1α του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών ο Σπάρτακος ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ του Μπόρις, πρώην 
δικηγόρος στο ίδιο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τα προ-
βλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

Με την με αριθμ. 72229/17-11-2016 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 
παρ. 1α του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), 
διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Πειραιώς η Ανθή 
ΚΙΤΣΟΥ του Ανδρέα, τέως Πρωτοδίκης, η οποία έχει τα 
προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

Με την με αριθμ. 87185/17-11-2016 πράξη της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
θρου 25 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α΄ 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η μετάθεση της δικηγό-
ρου Θεσσαλονίκης Στυλιανής ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ του Μι-
χαήλ, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Πρωτο-
δικείο Καβάλας.

Με την με αριθμ. πρωτ. 87760/17-11-2016 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
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διασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 25 παρ. 4 και 5 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει, γίνονται αποδεκτές οι 
αιτήσεις παραίτησης από το λειτούργημα, των κατωτέ-
ρω δικηγόρων Αθηνών:

Παρ’ Αρείω Πάγω
Γεωργίου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους
Περικλή ΓΑΛΑΝΟΥ του Δημητρίου
Άννας ΣΤΡΑΤΑΚΗ του Γεωργίου
Παρ’ Εφέταις
Ιωάννη ΤΣΟΥΡΕ του Χρήστου
Παρά Πρωτοδίκαις
Κωνσταντίνας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΛΩΡΟΥ του 

Ιωάννη
Λυδίας ΚΑΠΠΕΛΛΕΤΤΙ του Λορέντζο - Πατρίτσιο
Πανωραίας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου.
Εκ των ανωτέρω, στους Περικλή Γαλανό και   Άννα Στρα-

τάκη, με την από 9-11-2016 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απονε-
μήθηκε, τιμής ένεκεν, ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ

 

Με την με αριθμ. 89093/21-11-2016 απόφαση της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάτα-
ξη του άρθρου 27 παρ. 1α του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Δημήτριος ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ 
του Κυριάκου, πρώην δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στο 
ίδιο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τα προβλεπόμενα από 
το νόμο προσόντα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΥΔΑΚΗ  
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*03011942511160004*

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 διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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


