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Τροποποίηση του άρθρου 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής αποφάσεως
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Υγείας «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2001/83/
ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»
(L 311/28.11.2001), όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη
της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)»
(Β’ 1049).
Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους
λιμένες Καλύμνου και Πέτρας Λέσβου.

Αρ. Φύλλου 1965

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π. οικ. 22609
(1)
Τροποποίηση του άρθρου 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής αποφάσεως
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς
την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της
παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001),
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ,
όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» (Β’ 1049).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις:
Α) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και του άρθρου

19700

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α’ 70) και του άρθρου 65 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Β) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1316/1983 (Α’ 3),
καθώς και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983,
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
και της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1965/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 146).
Γ) Των άρθρων 47 και 48 του ν. 3370/2005 (Α’ 176).
2. Την υπ’ αρ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες υπ’ αρ.
2002/98/ΕΚ, 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ, 2010/84/ΕΚ και
2011/62/ΕΕ και ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/82161/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Για την Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως ισχύει και,
όπως είχε τροποποιηθεί με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση» (Β’ 2374).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το άρθρο 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/
2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Υγείας «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς
την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την
υπ’ αρ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για
τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»
(L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)»
(Β’ 1049).
11. Την υπό στοιχεία Γ5(β)/Γ.Π.οικ.20293/2016 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
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Τουρισμού και Υγείας «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για
την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων» (Β’ 787).
12. Την υπό στοιχεία Γ5(α)51194/2016 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)» (Β’ 2219).
13. Την δυνατότητα πώλησης εξ αποστάσεως στο
κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείου
που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από το ΝΠΔΔ «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος», μόνο των φαρμάκων
τα οποία, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, κατατάσσονται ή έχουν καταταγεί στην υποκατηγορία των
φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής
διάθεσης φάρμακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.) της κατηγορίας των μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.22532/19-4-2022 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από
την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,
δεδομένου ότι με την προτεινόμενη κοινή υπουργική
απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση φαρμάκων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η παρ. 1 του άρθρου 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ.3α/Γ.Π.
32221/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υγείας (Β’ 1049), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Απαγορεύεται η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Για τα
λοιπά φάρμακα, επιτρέπεται η πώληση εξ αποστάσεως
στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείου που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από το ΝΠΔΔ
«Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ5(β)/Γ.Π.οικ.20293/2016 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υγείας (Β’ 787), μόνο των φαρμάκων τα
οποία, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, κατατάσσονται ή έχουν καταταγεί στην υποκατηγορία των
φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής
διάθεσης φάρμακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.) της κατηγορίας των μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ5(α)51194/2016
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 2219).
Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ έως εκατό χιλιάδες
(100.000,00) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής από
πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω υπό στοιχεία Δ.ΥΓ.3α/
Γ.Π. 32221/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Υγείας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7001/9/50- α’
(2)
Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους
λιμένες Καλύμνου και Πέτρας Λέσβου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 80),
β. της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),
γ. των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α’ 126),
ζ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
η. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805) και
θ. της υπό στοιχεία 339/26-07-2019 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο»
(Β’ 3051).
2. Το υπό στοιχεία ΔΤΔΒ1008697ΕΞ2022 από 1/02/2022
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
8000/1/2022/25-δ’ από 29-03-2022 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
των A.Λ.Ε. 2420404001, 2420403001 και 2420405001
του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1057.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» συνολικού εκτιμώμενου ύψους
180.493,20 ευρώ για το διάστημα έως 30-11-2022, το
οποίο θα προσδιοριστεί ειδικότερα κατά τις κείμενες
διατάξεις περί μετακινήσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 30
Νοεμβρίου 2022 και για τις ώρες από 05:00 έως 23:00,
η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από τους λιμένες Καλύμνου και Πέτρας
Λέσβου.
2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων
για τον λιμένα Καλύμνου, του Αστυνομικού Τμήματος
Καλλονής Λέσβου για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου.
3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέριμνα του Τελωνείου Καλύμνου για τον λιμένα Καλύμνου,
του Τελωνείου Μυτιλήνης για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας
του Πολίτη

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02019652004220004*

