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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 31521/96 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.)
Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 896), όπως εκάστοτε ισχύει.

2

Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10926
(1)
Τροποποίηση της 31521/96 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.)
Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 896), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.
3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08-07-2019) περί της
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σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων.
6. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09-07-2019), περί
διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Την αριθμ. 31521/96 υπουργική απόφαση «Έγκριση
Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’896), όπως εκάστοτε
ισχύει.
8. Την ανάγκη τροποποίησης προκειμένου να καταφέρει η ΜΟΔ ΑΕ να επιτελέσει τον ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο που της έχει αναθέσει η Πολιτεία σύμφωνα με το
Καταστατικό της.
9. Την αριθμ. 525/16.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της
ΜΟΔ Α.Ε.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ
Β’896), όπως εκάστοτε ισχύει, ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 παρ. 1 της αριθμ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης, προστίθεται τελευταία υποπερίπτωση, ως
ακολούθως:
- «Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με τα ακόλουθα
Τμήματα:
• Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων
• Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 4 σημείο Α της αριθμ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης, προστίθεται σημείο 6, ως ακολούθως:
«6. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει και
μετά από σχετικό τυποποιημένο αίτημα τρίτων φορέων
που εγκρίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας το ρόλο
της αναθέτουσας αρχής και της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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Στην άσκηση του ρόλου της αυτού η Τεχνική Υπηρεσία
δύναται να χρησιμοποιεί για υποστήριξη όλα τα διαθέσιμα εκ του νόμου μητρώα, μεταξύ άλλων και από το
Μητρώο εξωτερικών συνεργατών της παρ. 8 του άρθρου
28 του ν. 4314/2014, ως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να συμπράττει στη μελέτη
ή/και εκτέλεση έργων με αδύναμους δικαιούχους ΕΣΠΑ,
που είναι φορείς κεντρικής ή γενικής κυβέρνησης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΜΚΕ καθώς και άλλοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει η ίδια ως αναθέτουσα αρχή, διά της Τεχνικής της Υπηρεσίας, τη μελέτη
ή/και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό
σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από
άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους.
Η Τεχνική Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε
ισχύει, τα δε καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής έχει
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
α) Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων
Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική
ευθύνη για την κατάρτιση ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών και την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών, καθώς
και την ανάθεση, επίβλεψη εκπόνησης, την παραλαβή,
τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτών. Επίσης είναι αρμόδιο
για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ αε) και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν, όταν αφορούν
τεχνικές μελέτες.
β) Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
Το Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική
ευθύνη για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση τεχνικών
έργων των υποστηριζόμενων φορέων και της ίδιας της
ΜΟΔ αε σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και
της τέχνης και της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο πλαίσιο
αυτά μεριμνά για τη δημοπράτηση, την ανάθεση, την
επίβλεψη της εκτέλεσης και την παραλαβή τεχνικά άρτιων και ολοκληρωμένων έργων των υποστηριζόμενων
φορέων και της ΜΟΔ αε.
Επίσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔ αε) και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 και του
άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν,
όταν αφορούν εκτέλεση τεχνικών έργων.».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 4 σημείο Β και σημείο Γ περίπτωση 7 της
αριθμ. 31521/96 υπουργικής απόφασης, ο τίτλος της
οργανικής μονάδας αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«7. Διεύθυνση Υποστήριξης Δικαιούχων Τεχνικών Έργων»
Άρθρο 4
Το άρθρο 5 της αριθμ. 31521/96 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
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«1. Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των στελεχών
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. καταρτίζονται
από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε..
2. Επαναφέρεται η ισχύς του άρθρου 5 παρ. 4 του Εσωτερικού κανονισμού της ΜΟΔ, ως ίσχυε με την αριθμ.
31521/96 υπουργική απόφαση.»
Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις
Κατ΄ εξαίρεση η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας τίθεται
σε ισχύ από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 31521/96
υπουργική απόφαση «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.»
(ΦΕΚ Β’896), όπως εκάστοτε ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 6000/14/17-ιγ
(2)
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις» (Α΄138),
όπως τροποποιήθηκε από την περ. α΄ της παρ. 4 του
άρθρου 17 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 204).
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με
τις διατάξεις της περίπτωσης 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 98).
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) της αριθμ. 80 από 18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
2. Της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./19/45297 από 20-01-2020
απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκρι-
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ση πρόσληψης οχτακοσίων (800) Συνοριακών Φυλάκων
Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία.
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ.
6000/14/11-α από 30-1-2020 έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας και από την αριθμ. 8000/1/2019/
97-λβ από 30-1-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων
1. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου
Χρόνου που θα προσληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής
Φύλαξης και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών καθορίζεται ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Π.Ε. Λέσβου
240
Π.Ε. Σάμου
180
Π.Ε. Χίου
160
Π.Ε. Κω
100
Νήσος Λέρος
80
Νήσος Σύμη
20
Νήσος Κάλυμνος
10
Νήσος Μεγίστη
10
2. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν
από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του
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18ου έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη
μοριοδότηση του εδαφίου β΄ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α΄-204),
καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή στις οποίες προκηρύσσονται θέσεις, ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Π.Ε. Λέσβου

Δήμοι Δυτικής Λέσβου και
Μυτιλήνης

Π.Ε. Σάμου

Δήμοι Ανατολικής Σάμου και
Δυτικής Σάμου

Π.Ε. Χίου

Δήμοι Χίου, Οινουσσών και
Η.Ν. Ψαρών

Π.Ε. Κω

Δήμος Κω και Νισύρου

Νήσος Λέρος

Νήσος Λέρος

Νήσος Σύμη

Νήσος Σύμη

Νήσος Κάλυμνος

Νήσος Κάλυμνος

Νήσος Μεγίστη

Νήσος Μεγίστη

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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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.

*02003020502200004*

