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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017
κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)»
(Β’ 2963), όπως ισχύει.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας
υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793) .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 52170/1317
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017
κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό
Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του
χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)»
(Β’ 2963), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατά-
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ξεων» (Α’ 70), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και του άρθρου
15 του ν. 3790/2009 (Α’ 143).
2. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α’ 46).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και
άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6), όπως ισχύει, και ιδίως την
περ. ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2.
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Την υπ’ αρ. 38839/838/22-8-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών
για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή
Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής
Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως τροποποιήθηκε με τις
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υπ’ αρ. 2551/43/22-01-2019 (Β’ 66) και υπ’ αρ. 27354/622/
6-07-2020 (Β’ 2800) αποφάσεις.
12. Την υπ’ αρ. 6878/15-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.
13. Την υπ’ αρ. οικ. 6898/314/16-02-2021 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
14. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και
εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του
Ο.Α.Ε.Δ.
15. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφελουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης
ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται οι άνεργες γυναίκες
θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής
βίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης της εν
λόγω ευπαθούς ομάδας στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλες τις
δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 38839/838/22-8-2017 (Β’ 2963)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017
κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50
θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας
για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως ισχύει,
ως εξής:
Α. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την
πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών
θυμάτων έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με
Αναπηρίες (ΑμεΑ)».
Β. Ο τίτλος του Κεφ. Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων
έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας».
Γ. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του Κεφ. Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000
νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-
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βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας».
Δ. H παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφ. Α’ αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα
Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις
που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους».
Ε. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Κεφ. Α’, προστίθεται
περ. ι) ως εξής:
«ι) Οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας να προσκομίζουν βεβαίωση ότι
ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων,
υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο των ακόλουθων
φορέων, ως εξής:
- Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατόπιν εισήγησης από τον/την
προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
- Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Κέντρου Ερευνών
για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.
- Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες των
Δήμων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου κατόπιν
εισήγησης του/της προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών.
- Για τους Ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο κατόπιν εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Προϋπόθεση για να λάβουν την ανωτέρω βεβαίωση
αποτελεί να έχουν ολοκληρώσει την εργασιακή συμβουλευτική που παρέχεται από τις δομές του Δικτύου της
ΓΓΔΟΠΙΦ. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι χορηγείται
για αίτηση στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Τα δικαιολογητικά και οι λοιπές προϋποθέσεις δύνανται να εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση».
ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 38839/838/22-8-2017,
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2963), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 2551/43/22-01-2019 (Β’ 66) και
υπ’ αρ. 27354/622/6-7-2020 (Β’ 2800) αποφάσεις.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 5 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. 12699οικ.
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας
υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4194/
2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 21803/2016 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας
της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας»
(Β’ 793) .
3. Την υπ’ αρ. 59122/14-9-2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 529), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 56749/23-08-2019 όμοια απόφαση με θέμα:
«Αντικατάσταση μέλους της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του Κώδικα Δικηγόρων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 632)
και ισχύει.
4. Το υπ’ αρ. 2031/18.2.2021 έγγραφο της Μόνιμης
Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας προς το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
3. Την ανάγκη ρύθμισης των λεπτομερειών διεξαγωγής των εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της
Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.
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5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων
ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας»
(Β’ 793), ως ακολούθως:
Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των ως άνω
εξετάσεων με φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων,
αυτές δύνανται, κατ’ εξαίρεση, να διενεργούνται, εφόσον
είναι εφικτό, γραπτώς εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των εξεταζομένων και η δυνατότητα επιτήρησης
τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των προηγουμένων παραγράφων».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21803/2016 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων
ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας»
(Β’ 793).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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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.

*02008990803210004*

