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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 938/176385
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022
(Β’ 1852) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
για τη χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους
σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61
του ν. 4919/2022 (Α’ 71).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και ειδικότερα
την παρ. 3 αυτού.
2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων»
(Α’ 280).
3. Τo άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184).
4. Τo Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα
το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41
του νόμου αυτού.
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας» (Α’ 32).
7. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).
8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
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Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200),
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του ν. 2732/99 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001
(Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003
(Α’ 135).
9. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που
αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α’ 113).
10. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
16. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
17. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
18. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
19. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
20. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του
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Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
21. Την υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 (Β’ 1852) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ 913/11.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας»
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2417).
23. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).
24. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).
25. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
26. Την υπό στοιχεία C(2022) 1890 final της 23.03.2022
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη
της οικονομίας κατά την διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής
στην Ουκρανία».
27. Την ανάγκη να μην αποκλείονται από την ενίσχυση
οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης
αλλά έχουν εγγραφεί στο ΜΑΕΕ μετά την 31.12.2021 καθώς και οι νέες εκμεταλλεύσεις που έχουν κάνει έναρξη
εντός του 2021 και οι οποίες, ενώ είχαν αυξημένο κόστος
δαπανών, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,
δεν είχαν φορολογητέες εκροές.
28. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν υπερβαίνει το όριο που
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στο προοίμιο
της υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ.
600/102813/14.4.2022 (Β’ 1852) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, για τη χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61
του ν. 4919/2022 (Α’ 71), ως προς τον χρόνο εγγραφής
στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) των
δικαιούχων και τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης
για νέες εκμεταλλεύσεις που έκαναν έναρξη εργασιών
εντός του 2021.
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 600/102813/
14.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΚΥΑ),
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τροποποιείται ως προς τον χρόνο εγγραφής στο Μ.Α.Ε.Ε.
και τις προϋποθέσεις υπαγωγής προσώπων ή οντοτήτων
που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2021 και
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι και τις 30/06/2022 ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, για τα οποία ισχύουν
επιπλέον και τα εξής:
α) Έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, ή το 2021,
εφόσον πρόκειται για πρόσωπα ή οντότητες με έναρξη
εργασιών στο φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. εντός
του 2021, όπως αυτά προκύπτουν από την Κατάσταση
Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (ΦΕ), έναν από τους ακόλουθους:
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων
01.46 Εκτροφή χοίρων
01.47 Εκτροφή πουλερικών
01.49 Εκτροφή άλλων ζώων
β) ή έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό
έτος 2020, ή το 2021, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα ή
οντότητες με έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο
της Α.Α.Δ.Ε. εντός του 2021, όπως αυτά προκύπτουν από
το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ), τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη
ζωικού κεφαλαίου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (εφεξής
δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 2021
(γ) ή είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη
ζωικού κεφαλαίου στη δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2021.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 600/102813/
14.4.2022 ΚΥΑ συμπληρώνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης, για επιχειρήσεις που πληρούν
τις προϋποθέσεις χορήγησης του άρθρου 2, οι οποίες
έκαναν έναρξη εργασιών εντός του 2021, και στο τέλος
αυτής προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για δικαιούχους οι οποίοι έκαναν έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. εντός του
2021, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί των εισροών, όπως αυτές
δηλώνονται στον κωδικό 361, «Αγορές και δαπάνες στο
εσωτερικό της χώρας», των οικείων δηλώσεων ΦΠΑ που
έχουν υποβληθεί ως τις 1/6/2022.
Για δικαιούχους του προηγούμενου εδαφίου οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., το
ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως προκύπτουν από το έντυπο Ε3 της
δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2021.».
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3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η
Α.Α.Δ.Ε. καταρτίζει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ψηφιακό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή
που περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο ή Επωνυμία, ΑΦΜ) και τον
IBAN, εφόσον πρόκειται για δικαιούχους νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης
που αντιστοιχεί σε καθέναν από αυτούς. Ο λογαριασμός
IBAN είναι αυτός που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο
στην ΑΑΔΕ, στην πλατφόρμα myAADE στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού IBAN και
είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της άντλησης από την ΑΑΔΕ.
Προηγουμένως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ψηφιακό
αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή με τους δικαιούχους που
είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Ε.Ε. έως και τις 30/6/2022,
και που επιπλέον, για τους δικαιούχους των περ. β’ και γ’
της παρ. 1 του άρθρου 2, έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στη δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2021. Κατά
τα λοιπά ισχύει η διαδικασία πληρωμής της ενίσχυσης
που ορίζεται στην υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 ΚΥΑ.
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4. Εφόσον έχουν χορηγηθεί ποσά ενίσχυσης δυνάμει
του καθεστώτος της υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 ΚΥΑ
σε δικαιούχους που έχουν κάνει έναρξη εντός του έτους
2021, τα ποσά που έχουν λάβει συμψηφίζονται με τα
ποσά που δικαιούνται δυνάμει της παρούσας.
5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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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.

*02032732406220004*

