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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Α’ Μέρους Γ’ ν. 4931/
2022 (Α’ 94).

2

Έγκριση τρίτου προγράμματος τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων στην ιδιωτική γενική κλινική «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ1α, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 49574
(1)
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Α’ Μέρους Γ’ ν. 4931/
2022 (Α’ 94).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός
για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
και στην Πρωτοβάθμια, Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),
β) των παρ. 1 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκαν και
προστέθηκαν με τις παρ. 2 και 7 αντίστοιχα του άρθρου
37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια,
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),
γ) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και
ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

Αρ. Φύλλου 4626

δ) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
ε) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
(Α’ 287),
στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148),
η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
θ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
2. (α) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 34694/14-06-2022 «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για
την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων
Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» [ΦΕΚ Β 3010].
(β) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 34693/14-06-2022 «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του
πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό» [ΦΕΚ Β 3010].
(γ) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση
εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.
Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό
Ιατρό.
Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.
Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος
παραπομπών.» (Β’ 3020).
(δ) υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16-06-2022
«Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του
άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθη-
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κε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)
(Β’ 3020).
(ε) υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-06-2022 «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών
ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας»
(Β’ 3233).
3. α) Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 49573/31-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα
με την οποία σύμφωνα με την οποία από την έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
ν. 4931/2022 (Α’ 94)
Ο χρόνος έναρξης του Κεφαλαίου Α’ Μέρους Γ’ του
ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια,
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 94), με τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», στο βαθμό που δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:
- (α) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 34694/14-06-2022
«Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών
για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας»
(Β’ 3010).
- (β) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 34693/14-06-2022 «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του
πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό» (Β’ 3010).
- (γ) υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 « Α)
Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.
Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό
Ιατρό.
Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.
Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος
παραπομπών.» (Β’ 3020).
- (δ) υπό στοιχεία Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16-06-2022
«Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του
άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)
(Β’ 3020).
- (ε) αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-06-2022 «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών
ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας»
(Β’ 3233),ορίζεται η 01η-09-2022.

Τεύχος B’ 4626/01.09.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2β/οικ. 49137
(2)
Έγκριση τρίτου προγράμματος τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων στην ιδιωτική γενική κλινική «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 34).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α’ 101).
3. Το άρθρο 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43).
5. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α’ 148).
7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα»
(Β’ 4185).
9. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π. οικ.15658/21-03-2022
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρώτριας Υπουργού" στους Προϊσταμένους Οργανικών
Μονάδων του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1318).
10. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων
διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Α3γ/
οικ.16467/1- 3-2016 (Β’ 784), Γ2β/οικ.66708/6-9-2018
(Β’ 3935), Γ2β/οικ.90481/22-11-2018 (Β’ 5348) και Γ2β/
οικ.77759/13-12-2021 (Β’ 5984) υπουργικές αποφάσεις.
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11. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 30741/30-05-2022 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας» (ΑΔΑ: 9206465ΦΥΟ-55Ω).
12. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 34856/9-5-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Αναγνώριση
του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών
«ΥΓΕΙΑ» ως Κέντρου Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών
Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 1791), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ2β/οικ.45063/
15- 07-2020 (Β’ 3142) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
13. Την υπό στοιχεία Γ2β/οικ. 90190/20-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Έγκριση δεύτερου προγράμματος τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών
βαλβίδων και δεύτερου προγράμματος μη χειρουργικής
διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του
MitraClip στην ιδιωτική γενική κλινική “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.”» (Β’ 5189).
14. Την υπ’ αρ. 6 απόφαση της 297ης/12-05-2022 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα: «Δημιουργία τρίτου προγράμματος τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών
βαλβίδων στην ιδιωτική γενική κλινική “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.”» η
οποία έγινε αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.46931/11-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ετης παρ. 5,
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και τους
προϋπολογισμούς των οικείων φορέων του Υπουργείου,
αποφασίζουμε:
Τη δημιουργία τρίτου προγράμματος τοποθέτησης
ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων στην ιδιωτική
γενική κλινική «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», με επιστημονικά υπεύθυνο τον
Τσούγκο Ηλία καρδιολόγο, επικεφαλής ομάδας, η οποία
αποτελείται από τους Δημήτριο Ηλιόπουλο, χειρουργό
θώρακος -αναπληρωτή καθηγητή καρδιοχειρουργικής
Ε.Κ.Π.Α., Νικόλαο Γεωργακόπουλο, καρδιολόγο, Μιχαήλ
Κουτούζη, καρδιολόγο, Δημήτριο Δαμάσκο, καρδιολόγο, Νικόλαο Παρασκευά, αγγειοχειρουργό και Νικόλαο
Μπακούρα, αναισθησιολόγο, καθώς πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/
11-11-2015 (Β’ 2542) υπουργικής απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ
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Τεύχος B’ 4626/01.09.2022

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.

*02046260109220004*

