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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675
Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 12 (παρ. 4) του
ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α’ 241), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 10 και 16, αντίστοιχα, του ν. 4759/2020
(Α’ 245).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/
28.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» (Β’ 3545).
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Καθορίζονται προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΤΠΣ) ως εξής:

Αρ. Φύλλου 3572

Α. 1. Η αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται
σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ).
2. Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος
των οικισμών της ΔΕ (βάσει της εκάστοτε τελευταίας
εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν
ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός,
ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική
ωριμότητα (ύπαρξη για τη Δ.Ε. κυκλοφοριακών μελετών, εγκεκριμένου ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του
ν. 2508/1997).
Β. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ
προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:
1. α. για οικισμούς με πληθυσμό
- μέχρι 500 κατ.

2.300 €

- από 501 έως 2.000 κατ.

4.600 €

- από 2.001 έως 4.000 κατ.

18.400 €

- από 4.001 έως 9.000 κατ.

45.900 €

- από 9.001 έως 50.000 κατ.

79.600 €

- από 50.001 έως 100.000 κατ.

107.500 €

- από 100.001 έως 300.000 κατ.

168.000 €

- από 300.001 έως 500.000 κατ.

199.100 €

- μεγαλύτερους από 500.000 κατ.

391.600 €

β. Οι αμοιβές της προηγουμένης παραγράφου (α) προσαυξάνονται σε περιπτώσεις οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι:
βα) είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί ή ως
ιστορικοί τόποι βάσει του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 ή
του ν. 3028/2002 αντιστοίχως, ή βάσει προγενεστέρων
αντιστοίχων διατάξεων, κατά 10 %,
ββ) είναι παραλιακοί κατά την έννοια της παρ. 1.β του
άρθρου 2 του από 24-4/3-5-1985 π.δ. (Δ’ 181), κατά 10 %,
βγ) πληρούν αμφότερα τα ανωτέρω (βα) και (ββ) χαρακτηριστικά, κατά 20 %.
γ. Η αμοιβή (Α1) για τη ΔΕ σύμφωνα με την παράγραφο
αυτή, προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους αμοιβών για κάθε οικισμό της ΔΕ (αναλόγως του πληθυσμού
του και της τυχόν προσαύξησης των περιπτώσεων της
υποπαραγράφου (β).

47892

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. α. για ΔΕ με εμβαδόν
- μέχρι 40 χιλ. στρέμματα
21.300 €
- από 40 ως 60 χιλ. στρέμματα
30.000 €
- από 60 ως 80 χιλ. στρέμματα
37.400 €
- από 80 ως 120 χιλ. στρέμματα
52.300 €
- από 120 ως 180 χιλ. στρέμματα
72.600 €
- από 180 ως 280 χιλ. στρέμματα
104.000 €
- από 280 ως 400 χιλ. στρέμματα
136.000 €
- από 400. ως 500 χιλ. στρέμματα
153.600 €
- μεγαλύτερο από 500 χιλ. στρέμματα
220.000 €
β. Η αμοιβή (Α2) για τη ΔΕ προκύπτει από τον ανωτέρω
πίνακα βάσει του εμβαδού της.
3. Η αμοιβή (Α3) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, προκύπτει με άθροιση των επιμέρους αμοιβών (Α1) και (Α2),
ήτοι (Α3) = (Α1) + (Α2).
4. Η αμοιβή (Α3) υπόκειται σε προσαυξήσεις στις εξής
περιπτώσεις:
α. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή
Αστικότητας» (ΣΑ), ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:
ΣΑ = 20% επί τον λόγο του συνολικού πληθυσμού της
Δ.Ε. που κατοικεί σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο
των 9.000 κατοίκων («αστικός πληθυσμός») προς τον
συνολικό πληθυσμό της Δ.Ε., ήτοι:
ΣΑ = 20% Χ («αστικός πληθυσμός» ΔΕ/συνολικός πληθυσμός ΔΕ).
Βάσει των ανωτέρω, η προσαύξηση της αμοιβής (Α3)
με την εφαρμογή του ΣΑ, δύναται να κυμανθεί από 0%
έως 20% κατά περίπτωση,
β. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή
Νησιωτικότητας» (ΣΝ), ο οποίος ισούται με 10% και
εφαρμόζεται όταν η ΔΕ αναφέρεται σε νησί με συνολικό
πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 5.000 κατοίκων,
γ. προσαύξηση κατά το ποσοστό του «Συντελεστή Κυκλοφοριακών Μελετών» (ΣΚΜ) ο οποίος ισούται με 10%
και εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την οποία η ΔΕ
πληροί αμφότερες τις εξής προϋποθέσεις,
γα) Ο «Συντελεστή Αστικότητας» (ΣΑ) της ΔΕ ανέρχεται
σε τουλάχιστον 10 %,
γβ) Για έναν (1) τουλάχιστον οικισμό της ΔΕ με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων, δεν έχει εκπονηθεί
κυκλοφοριακή μελέτη ή Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),
δ. Η αμοιβή (Α4) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά τις
τυχόν κατά περίπτωση προσαυξήσεις, προκύπτει με άθροιση της αμοιβής (Α3) και των τυχόν προσαυξήσεων αυτής,
ήτοι: (Α4) = (Α3) + [(Α3)x(ΣΑ)] + [(Α3)x(ΣΝ)] + [(Α3) x
(ΣΚΜ)].
Διευκρινίζεται ότι λόγω των προϋποθέσεων εφαρμογής εκάστου των ανωτέρω Συντελεστών προσαύξησης
της αμοιβής, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη εφαρμογή και
των τριών στην ίδια ΔΕ.
5. α. Η αμοιβή (Α4) μειώνεται συναρτήσει της ωριμότητας τυχόν υφιστάμενου σχεδιασμού, βάσει του κατά
περίπτωση ισχύοντος Συντελεστή Ωριμότητας (ΣΩ), ως
εξής:
αα) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την ημε-
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ρομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 40%.
αβ) Για ΔΕ με ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997, εγκεκριμένο κατά τη χρονική περίοδο από πέντε (5) έως δέκα
(10) έτη πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση
μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 30%.
αγ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997,
της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Β1 ή Β2, κατά την τελευταία δεκαετία
(10ετία) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση
μελέτης ΤΠΣ, (ΣΩ) = 25%.
αδ) Για ΔΕ με μελέτη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997,
της οποίας έχει παραληφθεί αρμοδίως προσωρινά ή οριστικά το στάδιο Α, κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία)
πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης ΤΠΣ,
(ΣΩ) = 20%.
β. Η αμοιβή (Α5) που διαμορφώνεται για τη ΔΕ, μετά
την τυχόν μείωση αυτής κατά τα ανωτέρω, προκύπτει
ως η διαφορά της αμοιβής (Α4) μετά την αφαίρεση του
αναλογούντος ποσού που προκύπτει βάσει του «Συντελεστή Ωρίμανσης» (ΣΩ), ήτοι:
(Α5) = (Α4) - [(Α4) x (ΣΩ)]
6. Η αμοιβή (Α5) είναι η συνολική αμοιβή της Κύριας
Μελέτης του ΤΠΣ για τη ΔΕ.. Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει περισσότερες από μία (1)
ΔΕ του ίδιου Δήμου (όπως πχ. ΔΕ α, ΔΕ β, …), η συνολική
αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε
ΔΕ της ανατιθέμενης μελέτης, ήτοι: (Α5 συν) = (Α5 α) +
(Α5 β) + ….
Σε περίπτωση που η ανατιθέμενη μελέτη περιλαμβάνει
ΔΕ από όμορους Δήμους, η συνολική αμοιβή προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών κάθε ΔΕ της μελέτης
προσαυξανόμενο κατά 10%, ήτοι: (Α5’ συν) = (Α5 συν) +
[(Α5 συν) x 10%].
7. Η ελάχιστη κατώτατη συνολική αμοιβή εκπόνησης
Κύριας Μελέτης ΤΠΣ για τη ΔΕ ορίζεται σε 85.000 ευρώ.
8. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ που προκύπτει βάσει των σημείων (6) ή (7)
ανωτέρω, αναπροσαρμόζεται βάσει του συντελεστή (τκ)
που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016»,
όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, που εγκρίθηκε με την
υπό στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (Β’ 2519)
απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/
2.8.2017 (Β’ 2724).
9. α. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή (Ατ) της Κύριας
Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται μεταξύ μελέτης κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και μελέτης
κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)
κατά περίπτωση ως εξής:
αα) για τις ΔΕ των Δήμων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά (παρ. 2.α του άρθρου 8 του ν. 4277/2014 Α΄ 156), τις ΔΕ των Δήμων που περιλαμβάνουν τουλάχι-
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στον μία (1) ΔΕ της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΠΘ) του άρθρου 7 παρ. Α της «Έγκρισης αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της
Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντικής έγκρισης
αυτού» (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), καθώς και τις ΔΕ άλλων
Δήμων οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία (1) ΔΕ
με ποσοστό πληθυσμού που κατοικεί σε οικισμούς μεγαλύτερους των 9.000 κατοίκων («αστικού πληθυσμού» της
παρ. 3.α) μεγαλύτερο ή ίσο του 80%: μελέτη κατηγορίας
01: ποσοστό 40%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 60%.
αβ) για τις ΔΕ των υπολοίπων Δήμων: μελέτη κατηγορίας
01: ποσοστό 50%, μελέτη κατηγορίας 02: ποσοστό 50%.
β. Από την αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ, ποσοστό 10 % αντιστοιχεί στην Συγκοινωνιακή/Κυκλοφοριακή υποενότητα αυτής που περιλαμβάνει και τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (μελέτη κατηγορίας
10 - Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες). Το ποσό της εν λόγω αμοιβής αντλείται
από τις αμοιβές των μελετών κατηγορίας 01 και 02, κατ’
αντιστοιχία με τα ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενα
ποσοστά επιμερισμού.
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10. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται σε 70 % για την Α’ φάση της
μελέτης και 30 % για τη Β’ φάση της μελέτης. Η προκαταβολή συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση
της Α’ φάσης.
Γ. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.04.2019
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων» (Β’ 1470) παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μελετών των οποίων έχει ήδη
δημοσιευθεί η διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας
για την ανάθεση εκπόνησής τους δυνάμει της ανωτέρω
υπουργική απόφασης.
II. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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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.

*02035720408210004*

