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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19724
Κατανομή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης
και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς
και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2020.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 4304/2014 «Έλεγχος των
οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234), που αντικατέστησαν τα
άρθρα 1 και 3 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες,
προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των
πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών»
(Α΄ 146), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 30 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
δ. Του άρθρου 23 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), το
οποίο συμπλήρωσε τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του
ν. 3023/2002,
ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
στ. Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»(Α΄ 209).
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4531/2018
«Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά
των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προ-
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σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της
2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε
με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί
χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄62).
η. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄145).
θ. Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ια. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ιγ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
2. Την αριθμ. 149/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., περί
μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου της κρατικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, η οποία
έγινε αποδεκτή από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Εσωτερικών.
3. Την 12415/19-12-2013 απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής με θέμα «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης
και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» (Α΄ 281).
4. Το αριθμ. ΕΠ 678/8-11-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
5. Την 51776/23-12-2013 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το
πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
(Β΄ 3275).
6. Τις από 1/2019 και 2/2019 αποφάσεις της Ανώτατης
Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν
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οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα και τους
συνασπισμούς που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα και
από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα και
συνασπισμοί που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
7. Την αριθμ. ΠΟΛ 1005/2014 «Απόδοση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα
ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής» (Β΄ 19).
8. Το από 07.06.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό των κομμάτων που συγκροτούν το συνασπισμό «Κίνημα Αλλαγής
(Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα-Κίνημα Δημοκρατών
Σοσιαλιστών-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-"ΕΔΕΜ"-Κινήσεις Πολιτών)».
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3023/2002, όπως ισχύει, οι κατηγορίες που εμπίπτουν
τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων προσδιορίζονται ως εξής:
1. Στην κατηγορία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4304/2014:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.),
Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.)
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΜέΡΑ25
2. Στην κατηγορία της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 32 του ν. 4304/2014:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό ΚίΑ/Α
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νημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.
ΔΗ.ΣΟ.), Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης
(Ε.Δ.Ε.Μ.)
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
3. Στην κατηγορία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4304/2014 και τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4325/2015:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
3. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
(ΠΑ.ΣΟ.Κ), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.),
Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.)
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΜέΡΑ25
7. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
8. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
9. ΠΟΤΑΜΙ
10. Την 11686/20-02-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α 20803 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ46ΜΤΛ6-ΟΞΜ).
11. Το αριθμ. 896/15.01.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικ. Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ.
12. Το γεγονός ότι με τη παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν του ποσού των 13.500.000,00 ευρώ,
που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα στον ΑΛΕ 2310802042
του Ε.Φ. 1007.206 (Γ.Γ.ΥΠΕΣ), αποφασίζουμε:
Α. την κατανομή του διατιθέμενου πoσού για την τακτική κρατική χρηματοδότηση ύψους 11.250.000,00€
και την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και
επιμορφωτικούς σκοπούς ύψους 2.250.000,00€ στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4.229.819,42

845.963,89

2.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

3.414.412,36

682.882,48

3.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό
Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.), Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής
Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.)

1.121.112,58

224.222,52

4.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

847.320,35

169.464,06

5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

690.791,15

138.158,23

6.

ΜέΡΑ25

571.544,14

114.308,82

7.

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

234.375,00

46.875,00

8.

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

70.312,50

14.062,50

9.

ΠΟΤΑΜΙ

70.312,50

14.062,50

11.250.000,00

2.250.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
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Β. Κατανέμουμε τα ανωτέρω ποσά της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και της κρατικής χρηματοδότησης για
ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους, που αντιστοιχούν στο συνασπισμό Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα-Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-"ΕΔΕΜ"-Κινήσεις
Πολιτών), ήτοι τα ποσά 1.121.112,58 € και 224.222,52 €, δηλαδή σύνολο 1.345.335,10 €, σύμφωνα με το αναφερόμενο στην παρ. 8 της παρούσας συμφωνητικό, ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
(ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.),
Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής
Μεταρρύθμισης (Ε.Δ.Ε.Μ.)

840.834,44

168.166,89

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ

280.278,14

56.055,63

1.121.112,58

224.222,52

ΣΥΝΟΛΟ

Γ. Αναστέλλεται, δυνάμει των σχετικών 1δ, 3 και 5, η καταβολή ποσού 234.375,00 € για την τακτική κρατική χρηματοδότηση και ποσού 46.875,00 € για την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους
στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», ήτοι εν συνόλω ποσού 281.250,00 €. Το ανωτέρω ποσό
παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης
της παρ. 2 του άρθρου 7 Α του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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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.

*02010242403200004*

