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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού
σε εφαρμογή του άρθρου 42 «Χέλι στη Μεσόγειο
(γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)» του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου « σχετικά με
τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των
αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και
για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα».

2

Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα
κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 661/110826

(1)

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού σε εφαρμογή του άρθρου 42 «Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)» του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου « σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά
ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε
ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005«Κωδίκοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98) όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154).

Αρ. Φύλλου 2346

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής....» [Α΄ 114).
δ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
ε) Του π.δ. 97/2017 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 138) όπως ισχύει.
στ) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1100/2007 του Συμβουλίου
της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 «για τη θέσπιση μέτρων για
την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού.
2. Την αριθ.Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β΄ 2076).
3. Την αριθ.2429/119958/ 6.09.2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 124/2019 του Συμβουλίου της
30ης Ιανουαρίου 2019 «σχετικά με τον καθορισμό, για
το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες
αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα
ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη,
σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα» και ειδικότερα του
άρθρου 42 «Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές
1 έως 27)».
5. Την αριθ. 276/1705/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση:
1. Εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες αλιευτικών
σκαφών και τις λοιπές δραστηριότητες αλίευσης χελιού
στοχευμένες και παρεμπίπτουσες.
2. Ισχύει για την θάλασσα και τα υφάλμυρα ύδατα
όπως οι εκβολές ποταμών, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες
και τα μεταβατικά ύδατα.
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Άρθρο 2
Τρίμηνη απαγόρευση αλιείας χελιού
1. Απαγορεύεται η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού
Anguilla anguilla για το χρονικό διάστημα μεταξύ
1ης Σεπτεμβρίου έως και 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους
στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Η απαγόρευση ισχύει σε ετήσια βάση για όλους τους
τύπους αλιείας και σε όλα τα στάδια της ζωής του είδους.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του
ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παράγραφο 2 του άρθρου
9 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 1921/134933
(2)
Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα
γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ»
(Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 σημείο 5
του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (Α΄ 98).
γ) Του ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του
Πρωθυπουργού και Υπουργού ΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΑΑΤ Ολυμπία Τελιγιορίδου)
(Β΄ 3901)
2. Του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221)
και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Του Καν (ΕΚ) 1967/2006, «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
στη Μεσόγειο Θάλασσα ...», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Της σύστασης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για
τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) GFCM/42/2018//4 σχετικά με ένα
πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία με
Μηχ/τα (δίχτυ τράτας βυθού), που στοχεύει στα είδη
γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα
γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus) στο Ιόνιο πέλαγος
(γεωγραφικές υποπεριοχές 19,20 και 21).
5. Του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως ισχύει.
6. Της ΥΑ 271/2576/9-1-2014 «Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο
δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ.
666/66» (Β'58).
7. Της ΥΑ 2287/40083/7-4-2015 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
ΟΣΠΑ και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» (Β΄ 695)
8. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως
ισχύει.
9. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160)
10. Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
11. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης του αποθέματος των ειδών Aristaeomorpha foliacea και Aristeus
antennatus και διατήρησης του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.
12. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ. 276/17-05-2019
Συνεδρίασης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Άδειες Αλίευσης και παροχή στοιχείων
1. Σε όλη την ελληνική επικράτεια η αλιεία των ειδών
α) γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) με κωδικό FAO (ARS) και β) γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus
antennatus) με κωδικό FAO (ARA), διενεργείται με το
αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα), από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια
αλίευσης, για τα ανωτέρω στοχευόμενα είδη.
2. Η χορήγηση της παραπάνω άδειας αλίευσης προϋποθέτει το αλιευτικό σκάφος να διαθέτει αλιευτική άδεια
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σε ισχύ, καθώς και άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ.
666/66), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της αριθμ. 271/2576/09-01-2014 Υπουργικής Απόφασης
(Β΄ 58).
3. «Η άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη», χορηγείται από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο
φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό
αίτημα του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και
ασκούντα την εκμετάλλευση) του αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους, ισχύει για ένα έτος από την 1η Ιανουαρίου
έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους της έκδοσης της. Τα αιτήματα χορήγησης των «αδειών αλίευσης
των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη»,
υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 1η Οκτωβρίου έως την
31η Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται μέχρι την
15η Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης
Αλιευτικών Πόρων η οποία θα εκδίδει σύμφωνη γνώμη
μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.
Ειδικά για το έτος 2019, πρώτο έτος εφαρμογής, σύμφωνη γνώμη θα χορηγηθεί σε όλα τα αλιευτικά σκάφη
τα οποία διαθέτουν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού.
4. Αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν εφοδιαστεί με
«άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα
γαλαζοκόκκινη», δεν μπορούν να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να εκφορτώνουν ποσότητες μεγαλύτερες από 3% του συνολικού ζώντος βάρους των
αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους. Επίσης
δεν μπορούν να μεταφορτώνουν, να αποθηκεύουν ή να
πωλούν τα ανωτέρω στοχευόμενα είδη.
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5. Η «άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και
γαρίδα γαλαζοκόκκινη» που εκδίδεται, δεν ισχύει σε περίπτωση που η αλιευτική άδεια του σκάφους δεν είναι
σε ισχύ ή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί.
Η άδεια αλίευσης αφαιρείται σε περίπτωση που η αλιευτική άδεια του σκάφους αφαιρείται οριστικά.
6. Η εκφόρτωση των ανωτέρω ειδών αλιευμάτων,
πραγματοποιείται στους καθορισμένους λιμένες για εκφόρτωση, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1967/2006.
7. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με
άδεια αλίευσης για την αλιεία των ως άνω στοχευόμενων
ειδών, παρέχουν στοιχεία για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες. Το σύνολο των ποσοτήτων που αλιεύονται
καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο, ως κύριο
αλίευμα ή παρεμπίπτον.
Άρθρο 2
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του
ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση, ισχύει για ένα έτος και τίθεται
σε εφαρμογή δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02023461806190004*

