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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής
εργασίας και εξαιρέσιμων, του προσωπικού της
Υπηρεσίας Ασύλου, για το α’ εξάμηνο 2019.

2

Τροποποίηση της 2421.1/84993/2018/15-11-2018
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων,
των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το συστημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 5213).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5867
(1)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών
υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής
εργασίας και εξαιρέσιμων, του προσωπικού της
Υπηρεσίας Ασύλου, για το α’ εξάμηνο 2019.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»(Α’ 38).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/
22-4-2005).
γ. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
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ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
δ. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Της παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α’)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
ζ. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής).
η. Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149/Α’/10-10-2017).
θ. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α’).
2. Την 8061/18-4-18 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 220) «Διορισμός Διευθυντή
Υπηρεσίας Ασύλου».
3. Την περ. 22 του άρθρ. 1 της 2939/30.01.2018 (ΦΕΚ 269/
τ.Β’/2018) απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας
Ασύλου.
4. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων μεταναστευτικών ροών και τα αυξημένα αιτήματα διεθνούς προστασίας καθώς και για την υλοποίηση
της από 18/03/2016 συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας
και των 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 αποφά-
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σεων του Συμβουλίου της Ευρώπης απαιτείται από το
προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου να εργάζεται υπό
εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέραν του ωραρίου
της ημερήσιας απασχόλησης, ώστε να ανταπεξέρχεται
έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της εφαρμογής
της νομοθεσίας περί ασύλου και λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών
καθώς και την εν γένει συμβολή του προσωπικού της
Υπηρεσίας Ασύλου στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση
της εθνικής πολιτικής ασύλου.
4. Τις 4432/22-2-2019 (ΑΔΑ: Ψ3Φ1465ΧΘΕ-Σ5Κ), 4431/
22-2-2019 (ΑΔΑ: 6268465ΧΘΕ-Σ1Ψ), 4430/22-2-2019
(ΑΔΑ:ΩΧΑΖ465ΧΘΕ-Ζ4Θ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν την απογευματινή υπερωριακή
εργασία 350 μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων και την
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 150
μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων και 150 Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων, για το α’ εξάμηνο του 2019.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους έως και 450.000,00 € σε βάρος
του προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος οικονομικού
έτους 2019 του Ε.Φ. 1049 401 του ΥΜΕΠΟ, (235.000,00 €
ΑΛΕ 2120201001, 85.000,00 € ΑΛΕ 2120202001 και
85.000,00 € ΑΛΕ 2130202001), αποφασίζει:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το πρώτο (α’) εξάμηνο
του 2019. Η απασχόληση των υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία ως εξής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου λόγω των αυξημένων
μεταναστευτικών ροών:
α) Τον καθορισμό του αριθμού των μονίμων και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων στους τριακόσιους πενήντα (350) και ανώτατο όριο, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπερωριακή
απογευματινή εργασία (από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα)
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30/6/2019 και δε δύναται να υπερβαίνει
τις 120 ώρες συνολικά το εξάμηνο ανά υπάλληλο. Οι
ώρες απασχόλησης του κάθε υπαλλήλου θα ορίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν κατά τη
διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2019.
β) Τον καθορισμό του αριθμού των μονίμων και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων στους εκατόν πενήντα (150) και του αριθμού
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε εκατόν πενήντα (150) κατ’ανώτατο
όριο, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6η πρωινή
μέχρι 22η ώρα) για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30/6/2019 και δεν δύναται να
υπερβαίνει τις 96 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο. Οι
ώρες απασχόλησης του κάθε υπαλλήλου θα ορίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν κατά τη
διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2019.
γ) Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δι-
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καιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιαδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
2) Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνήσεως
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019
Ο Διευθυντής
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 2421.1/20981/2019
(2)
Τροποποίηση της 2421.1/84993/2018/15-11-2018
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων,
των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το συστημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 5213).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος
εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές
σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως
ισχύει.
β) Των π.δ. 125/2016 (Α’ 210) και 88/2018 (Α’ 160).
γ) Του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 145) και
ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
δ) Του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής
στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Α’ 146) και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 της 2421.1/84993/
2018/15-11-2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των
προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των
κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την ει-
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σαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 5213), αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές
δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το
πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζονται από Αξιωματικούς
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση των εν
λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα
του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται να
ορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και
μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι
υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και
στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16" (μια προσπάθεια).
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20" (μια προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις
προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις
προσπάθειες).
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ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον
4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης
επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).
στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε
χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).
Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται
με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες
τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.
Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του
αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα
επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα,
δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΟΒΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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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.

*02009942203190004*

