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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κοστολόγηση της εξέτασης «EndoPredict».

2

Συμπλήρωση - τροποποίηση του άρθρου 6 της
αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ Β΄ 314)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2(δ)/οικ.82910
(1)
Κοστολόγηση της εξέτασης «EndoPredict».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ Α΄ 31) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ80/06-10-2017 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3904).
4.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ Β΄ 2168).

Αρ. Φύλλου 4868

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169).
7. Την αριθμ. Γ2δ/οικ.67913/11.9.2018 υπουργική απόφαση «Αποδοχή της αριθμ. 15 απόφασης της 266ης/
15-12-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».
8. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 55373/19.7.2018 βεβαίωση
της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (ΚΑΕ 0671.01 και 0673.00), η οποία δε
δύναται να υπολογισθεί διότι εξαρτάται από τον αριθμό
των εξεταζόμενων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εν λόγω
δαπάνη, θα αντισταθμιστεί με την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) πέραν του
ορίου πληρωμών της κατηγορίας διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων (υπουργική απόφαση ΕΑΠΕ/Γ.Π. 44539,
ΦΕΚ 2276/τ.Β΄/15-6-2018). Παράλληλα επισημαίνεται ότι
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την κοστολόγηση της εξέτασης «EndoPredict» στην
τιμή των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.82828
(2)
Συμπλήρωση - τροποποίηση του άρθρου 6 της
αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ Β΄ 314)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας».

περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 4138), οι ιατροί που υποβάλλουν πρώτη
φορά αίτηση για ειδικότητα υπάγονται στις διατάξεις της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης όσον αφορά τον χρόνο
ειδίκευσης και τα στάδια άσκησης που απαιτούνται για
την απόκτηση κάθε ιατρικής ειδικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Τίθεται σε ισχύ μεταβατική
περίοδος έως 20-11-2018 όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση στις ειδικότητες Αλλεργιολογίας, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ορθοπαιδικής και
Τραυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Χειρουργικής Παίδων και Ωτορινολαρυγγολογίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δικαίωμα υποβολής
αίτησης για τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με
τις νέες διατάξεις, εκτός από τους ιατρούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα και υπάγονται
σε αυτές, έχουν και οι ιατροί των οποίων εκκρεμούν οι
αιτήσεις τους ή είναι υπό διορισμό στο προκαταρκτικό στάδιο αυτών. Οι ιατροί αυτοί, εφόσον επιθυμούν να
ασκηθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υποχρεούνται
να δηλώσουν με αίτησή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οικεία Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ότι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές.
Επίσης, αν εκκρεμεί η αίτησή τους για το προκαταρκτικό στάδιο οφείλουν να τη διαγράψουν κατά τη διάρκεια
της μεταβατικής περιόδου και να υποβάλλουν αίτηση
για τις αναφερόμενες ειδικότητες. Σε περίπτωση που η
διαγραφή της αίτησης γίνει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που εκκρεμεί ή υποβάλλεται η τυχόν νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη
είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης διαγραφής. Αν
είναι υπό διορισμό για το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης της τοποθέτησης τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 2
του άρθρου 8,
β. της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 29),
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140),
δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),
ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148).
2. Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 314), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3904).
4. Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 υπουργική
απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ Β΄ 4138).
5. Την από 18-10-2018 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε το άρθρο 6 «Χρόνος
ειδίκευσης, στάδια άσκησης και διαδικασία τοποθέτησης
για την απόκτηση ειδικότητας» της ανωτέρω (2) σχετικής
υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:
Α. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του ανωτέρω
άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση της αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/
29-8-2018 υπουργικής απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ: Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι αιτήσεις των
ιατρών που υποβάλλονται για τις αναφερόμενες ειδικότητες είτε με τις παλαιές είτε με τις νέες διατάξεις, κατατάσσονται στις λίστες αναμονής με την κάτωθι σειρά
προτεραιότητας:
i. Οι αιτήσεις των ιατρών που ασκούνται ή επιθυμούν
να ασκηθούν σύμφωνα με τα προγενέστερα ισχύοντα.
ii. Οι αιτήσεις των ιατρών που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό τοποθέτηση για το προκαταρκτικό
στάδιο και επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις.
iii. Οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλουν πρώτη
φορά αίτηση για ειδικότητα.
Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών
στην κατηγορία i. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου
και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών
στην κατηγορία ii., κριτήριο είναι η ημερομηνία υποβολής της εκκρεμούσας αίτησης για το προκαταρκτικό
στάδιο. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη αίτηση έχει
υποβληθεί σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που υποβάλλεται η νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης
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με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της. Αν η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμπίπτει σε δύο ή περισσότερους ιατρούς εγγεγραμμένους στην ίδια λίστα αναμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες
των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά
το πέρας του μεταβατικού σταδίου εντέλλονται να συγκροτήσουν επιτροπές για την διενέργεια κληρώσεων
για την οριστικοποίηση της κατάταξης στις αναφερόμενες λίστες. Ειδικότερα στην περίπτωση που οι αιτήσεις
που συμπίπτουν χρονολογικά έχουν υποβληθεί στην ίδια
Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, για την εσωτερική
κατάταξη θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου
υποβολής τους.
Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών
στην κατηγορία iii. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
Οι ανωτέρω κατηγορίες ii. και iii. των ιατρών θα τοποθετούνται για ειδίκευση στις αναφερόμενες ειδικότητες,
μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που θα έχουν
οριστικοποιηθεί οι λίστες κατάταξης. Για την κάλυψη
των κενών ή κενούμενων θέσεων κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου θα τοποθετούνται οι ιατροί που
ασκούνται σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις.
Β. Στο τέλος της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση της αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/
29-8-2018 υπουργικής απόφασης ’’Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας’’
(ΦΕΚ Β΄ 4138) και για τους ιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται ενιαία τοποθέτηση για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων:
Ακτινολογία
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Αλλεργιολογία
Αναισθησιολογία
Γενική Ιατρική
Δημόσια Υγεία - Κοινωνική Ιατρική
Εσωτερική Παθολογία
Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική
Ιατρική Γενετική
Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος
Μαιευτική και Γυναικολογία
Νευρολογία
Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία
Οφθαλμολογία
Παθολογική Ανατομική
Παιδιατρική
Πνευμονολογία - Φυματιολογία

58555

Πυρηνική Ιατρική
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Χειρουργική
Χειρουργική Παίδων
Ψυχιατρική
Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
Ωτορινολαρυγγολογία.
Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.».
Γ. Στο τέλος της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση της αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/
29-8-2018 υπουργικής απόφασης ’’Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και
περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας’’ (ΦΕΚ Β΄ 4138) και για τους ιατρούς που υπάγονται
στις διατάξεις αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται
τοποθέτηση στο γενικό και στο ειδικό στάδιο για την
απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων:
Αγγειοχειρουργική
Αιματολογία
Γαστρεντερολογία
Δερματολογία και Αφροδισιολογία
Ενδοκρινολογία
Ιατροδικαστική
Καρδιολογία
Κυτταρολογία
Νευροχειρουργική
Νεφρολογία
Ουρολογία
Παθολογική Ογκολογία
Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική
Ρευματολογία
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Χειρουργική Θώρακος.
Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.».
2. Κατά τα λοιπά η αριθμ. Α2δ/Γ.Π9106/5-2-2016
(ΦΕΚ Β΄ 314) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02048683110180004*

