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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 126538
Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
β) Τον ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες
Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας
και άλλες διατάξεις» (Α΄86), Κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας».
γ) Τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄5) και ιδίως η παρ. 8 του άρθρου
140 αυτού.
δ) Το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/
παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές
διατάξεις» (Α΄146).
ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία
των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) υπ΄αρ. 339/93 του Συμβουλίου» (EEL 218/30 της
13.8.2008).

Αρ. Φύλλου 5457

στ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου
2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την τροποποίηση της Οδηγίας
2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 765/2008 και
(ΕΕ) υπ΄αρ. 305/2011» (EEL 169/1 της 25.6.2019).
ζ) Την υπό στοιχεία 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων
και για την κατάργηση της υπό στοιχεία 93/465/ΕΟΚ
απόφασης του Συμβουλίου» (EEL 218/82 της 13.8.2008).
η) Την υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄1885) «Γενική ασφάλεια των προϊόντων εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου
2001».
θ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
ι) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
ια) Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), όπως ισχύει.
ιβ) Τον ν. 4605/2019 (Α΄52) και ειδικότερα το άρθρο
47 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του
π.δ. 147/2017 (Α΄192), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».
ιγ) Την υπ΄ αρ. 118632/9-11-2020 υπουργική απόφαση
«Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών
προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς»
(Β΄5111).
ιδ) Την υπ΄αρ. 73677/05.07.2018 υπουργική απόφαση
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ).
ιε) Την από 24.11.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας.
στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε την πολιτική διαχείρισης καταγγελιών στο
πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών
προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας, ως προς τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση και τη διαχείρισή τους.

Τεύχος B’ 5457/10.12.2020

Το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών
προϊόντων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το οποίο υιοθετείται με την παρούσα,
αποτυπώνεται στο Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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1. 
*BC @A AJ@$O%@ %?&L)J. %M)(/%@%&-( @. &*$ )%OO%@&L% O.?%L%
( ) &L%:
1)  #,JBJ. – NJ& *'UA – &C %@*&O&*U *% %O&)C-.B@A B-%JLA %W-C.J. *%
'%?&L)J. @I %%M)(/*%@%&-( BA ABN--@% J@.  *%  BL& %M)U J@.
%JM-&% *% @. JAOOC)MIJ. @I NO.?%*( B)YC@I *% &*%@%J@J&I BA
'%@L#&@% J@. %) $/*% @L#&@% J& ?)$J./-&@A)L%, %)O'C@.@% @.  .
2)  '%JM-J. @. %WBL.J. @I %%M)(/*%@%&-( I B.$ B-.)M)( % @.
N&-@LIJ. @. J@C?&AJ. @I *'UI *% @A J?&'%JOU @I &-,?I.

2.

  & 

&'L M%)O$ @A AJ@$O%@ %?&L)J. %M)(/%@%&-( &L% @% B)YC@%, @% BL%
ABC*&@% J@. &IJ%*$ *% &#*$ @&?*$ NO.?%*$ O#&JL% %)O'C@.@% @. &*$
)%OO%@&L% O.?%L%, JUOMI% O& @ )#) 65 @A . 4712/2020.
23 1P , -  4  4/-// &L% C-% @% B)YC@% BA &OBLB@A J@
'%@W& @. A)IB%Y*$ '.L% 2001/95 (&*$ JM-&% )YC@I) *% J@. &#*$ *%
&IJ%*$ @&?*$ NO.?%*$ O#&JL% %)O'C@.@% @.  , J?&@* O& @. %JM-&% *% @.
JAOOC)MIJ. @I NO.?%*( B)YC@I (B.?. .?%$O%@%, -&*@)-*C -*C %O.-$
J., O* -*, %?L'%, ,J% @O*$ )J@%JL%, *).*@* & A)@&?$O%@%, ?&L%
ABC L&J., AJ*&A, &)LI %AJLOI, WB-JOC -LI, *M. %DA?$, &-*AJ@$)&,
#,O%@% *-*U ?&'%JOU/&)&%*$ $O%J. *..).
% @A J*BU @. B%)UJ% @L#&@%  &W$ )JOL:
# 4 &L% B%'$B@& %%*LIJ., '$-IJ., J?A)JOC, B%)?$ B-.)M)L%, BA '&
JA'&U&@% %B%)%L@.@% %BC %B'&*@* J@?&L% *% '%@AB(&@% B) @. %)OC'% %)?$
B)M)*, )%B@ $ .-&*@)* B&#%)?(@% B@% J@ &*, %)?, - ?%)%*@.)J@* @.
B%)%@$).J., B)*&O,A % @U?& %WBJ@L% J?&@* O& @. J@?&#,@.J. O. JAOOC)MIJ. O&
@. &#*$ *% &IJ%*$ @&?*$ NO.?%*$ O#&JL% %)O'C@.@% @.  .
-// &L% B%'$B@& B)M)*$, )%B@$ $ .-&*@)*$ '$-IJ. *%@.)L% &%@L
B)J(BA $ &B?&L).J., . BL% ABJ@.)L+&@% %BC &U-% %B'&*@* J@?&L% C@ ',B)%W& $
&',?&@% % '%B)W& B%)N%J. @. &#*$ *% &IJ%*$ @&?*$ NO.?%*$ O#&JL%
%)O'C@.@% @.  BA J?&@L+&@% O& @. %JM-&% *% @. JAOOC)MIJ. @I NO.?%*(
B)YC@I.

3.

      !"   
#$   %"  &  ' / '

 B-@*$ @.  J?&@* O& @. %W-C.J. *% '%?&L)J. @I %%M)(/*%@%&-( J@ B&'L
@. %JM-&% *% @. JAOOC)MIJ. @I NO.?%*( B)YC@I, I %)OC'% %)?$ &BB@&L%
@. %), B&)-%ON& @A B%)%*@I W&:
•

%JM-J. @A '*%(O%@ @I B-@( % &*M)+A @ NJO& %%M),/*%@%&-L&
@A % @. %JM-&% *% @. JAOOC)MIJ. @I B)YC@I.
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•

%OC)MIJ. '%'*%JL% '%?&L)J. %%M)(/*%@%&-( O& *&@)*$ '%?&L)J.,
B)J%%@-JO,. J@. '%?&L)J. *'UA, J& JAM&% O& @A J@C?A @.  .

•

W-C.J. *% '%?&L)J. @I %%M)(/*%@%&-( O& &%L B-%LJ *)@.)LI,
%@*&O&*C *% %O&)C-.B@, BA B)N-,B& @ %B%@UO&& &,)&& J?&@* O& @.
&-&*@*$ '%'*%JL% *% @. -$D. @I *%@--.-I O,@)I, % @. B)J@%JL% @.
%JM-&% @I B-@( *% @I --I ,OI JAOM&)C@I @A.

•

aO&J. %@%BC*)J. @A &-&*@*U O.?%JOU, %-% O& @. JN%)C@.@% *% @.
@&*O.)LIJ. @I J?A)JO( @. %%M)/*%@%&-L%, -%ON@% ABCD. @A
&*J@@& '%#,JOA BC)A.

•

A*,@)IJ. & %WBL.J. J.O%@*( B-.)M)( % @% B)N-$O%@% *% @ @J& @.
%) *% @. B)J%)O$ @. J@)%@.*$ &BB@&L% *% @A @%*@*U B))%OO%@JOU
&-,?I.

•

A&?$ N&-@LIJ. @A JAJ@$O%@ '%?&L)J. @I %%M)(/*%@%&-(, O&
B%)AJL%J. '&*@( %B@&-&JO%@*C@.@%, &,)&& &A%J#.@BL.J. B-@(,
*%@%%-I@*( )%(J&I, *I*( &@%L)I *.-B.

4. *+ 



 N%J*$ O#&JL% BA ',B& @ UJ@.O% %?&L)J. %M)(/%@%&-( &L%:
  . 4512/2018 (T R5/17.01.2018) « A#OLJ& % @. &M%)O$ @I %)#)I@*(
&@%))A#OLJ&I @A ))OO%@ *O*$ )J%)O$ *% --& '%@W&»,
)#) 140 «%?&L)J. *%@%&-(», CBI @)BB$#.*& *% J?U&.
  %. () %)#. 765/2008 @A A)IB%Y*U NA-LA *% @A AONA-LA @.
9.A-LA 2008 % @ *%#)JOC @I %B%@$J&I '%BLJ@&AJ. *% &BB@&L% @. %)
CJ %M) @. &OB)L% @I B)YC@I *% % @. *%@).J. @A *%JOU () %)#.
339/93 @A AONA-LA
  %. () 2019/1020 @A A)IB%Y*U NA-LA *% @A AONA-LA @. 20. ALA
2019 % @. &BB@&L% @. %) *% @. JAOOC)MIJ. @I B)YC@I *% % @.
@)BBL.J. @. '.L% 2004/42/ *% @I *%JO( () %)#. 765/2008 *% () %)#.
305/2011.
  '.L% 2001/95/ @A A)IB%Y*U NA-LA *% @A AONA-LA @. 3.
&*&ON)LA 2001 % @. &*$ JM-&% @I )YC@I ( ).
  . 4072/2012 (T R 86) &M-% ’ «BB@&L% %) NO.?%*( B)YC@I *%
AB.)&J( BC@.@%».


 )#) 65 “)JOC )?$ )IJ. BB@&L% *% A@JOU *% )?( M%)O$
BB@&L% *% %?&L)J. J@ B&'L %JM-&% *% JAOOC)MIJ. @I NO.?%*(
B)YC@I – )JOC %LA )%M&LA U'&J. J@ B-%LJ &M%)O$ @A %JOU
() 2019/1020» @A . 4712/ 2020 ( R 146).

  AB. %)#O. 118632/9-11-2020 A.%. "%@@%W. J& N%#OU &B*'AC@.@% NO.?%*(
B)YC@I *% *O*( M),I % @. *%@)@J. @A B))OO%@ &-,?I
&BB@&L% @. %)» (T ' 5111).
  . 4624/2019 «)J@%JL% )JIB*( &'O,I».
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- # ' /. '

 A%@C@.@% ABN-$ %%M)(/*%@%&-( BA %M)U J@ @O,% @. %JM-&% &
JAOOC)MIJ. NO.?%*( B)YC@I %)O'C@.@% @.  ,?& *#& MAJ*C $ O*C
B)CJIB.
 A%@C@.@% ABN-$ %%M)( ,?A, &BLJ.,  M)&L @A '.OCJA *% @A &A)U@&)A
'.OJLA @O,%.
 -.)M)L& *% J?C-% %BC &*B)J(BA *O*( M),I1 (#&JO*L/*I*L
&@%L), &BO&-.@$)%, JA'*%-J@*, )%(J&, &(J& *%@%%-I@( $ ?).J@()
%WBU@% O& NJ. @ JUJ@.O% '%?&L)J. %%M)(/*%@%&-(.
 BLJ., %A@&B&-@% %W-U@% I %%M),/*%@%&-L&, B-.)M)L& BA @L#&@%
J& (J. @I J@&-&?( @.  *% B)*UB@A %BC --& B.,, CBI @%
, @% O,J%
*I*$ '*@UIJ., $ -- O,J.
  O.?%L% & B?&).O%@*U &)N--@ @.  O&)O % @. &.O,)IJ. @I
B-@( J?&@* O& @. '%'*%JL% ABN-$ %%M)(/*%@%&-(, JAOB&)-%ON%O,. @.
%)@.J. @. B-@*$ @.  % @. '%?&L)J. *% %W-C.J. @I %%M)(/*%@%&-( J@.
J@J&-L'% www.ggb.gr,$ O& CB -- B)CJM) O,J.  B%)%BI &. /J. &L% &BLJ.
%)OC'% *% % @ J?&'%JOC *% @. &*@,-&J. &&)&( &A%J#.@BL.J. @I B-@( *% @I
*I*( &@%L)I $/*% --I &'%M&)O,I O&)(.

6.     – 1   # 
@. '%?&L)J. @I %%M)(/*%@%&-( &OB-,*@%  *@I# AB.)&JL& @.  O& @A
%@LJ@?A )C-A *% %)O'C@.@&:
-% O& @ @)CB ABN-$ @. %%M)/*%@%&-L%, . B%)%-%N$ OB)&L %
B)%O%@B&L@% %BC:
•

@ )I@C*-- @A ABA)&LA

•

@ %)OC'& &A#UJ&

 %)OC'& '&A#UJ& @.  &L%  %*C-A#&:
•

&U#AJ. &?*$ O.?%*$ O#&JL%

•

&U#AJ. &?*( B%&-O@I *% JM-&% *%@%J@J&I

•

&U#AJ. -@*$ C@.@%

 ,-&? @. %%M)/*%@%&-L% (%W-C.J., '&)&U.J.) '&&)&L@% %BC @. %)OC'%
AB.)&JL% @.  , O&@ %BC @. ?),IJ$ @., %)O'LI, ' @A B)I@*C--A, %BC @ )YJ@O&
@. &*$ &U#AJ..
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Α. ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ
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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.

*02054571012200024*

