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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. Α 26380/1145
Τροποποίηση της 19800/1982 (Β΄ 455) απόφασης
του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2696/1999 (Α' 57).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ. 351/1990 (Α΄ 139) "Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών με βάση
τον αριθμό κυκλοφορίας τους".
4. Την 19800/1982 (Β΄ 455) απόφαση του Υπουργού
Συγκοινωνιών "Πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων".
5. Την αριθμ. Α-4700/330/2004 (Β΄ 192) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Πινακίδες αριθμού
κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων".
6. Την αριθμ. 129/2534/2010 (Β΄ 108) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με
τα Κρατικά Αυτοκίνητα».
7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 23/2019 (Α΄ 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
10. Την ΔΝΣα΄/οικ. 22494/ΦΝ 459/20-03-2019
(Β΄ 1019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
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των στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη».
11. Την οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
12. Την ανάγκη αντιμετώπισης της εξάντλησης των
συνδυασμών αρίθμησης των πινακίδων κυκλοφορίας για
ορισμένες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών κατά το Παράρτημα της αριθμ. 19800/1982
υπουργική απόφαση και τον εφοδιασμό αυτών.
13. Την ανάγκη εφοδιασμού των οχημάτων Κρατικών
Υπηρεσιών με πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας.
14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθίσταται η παρ. Γ του Κεφαλαίου Ι της αριθμ.
19800/82 (Β΄ 455) υπουργική απόφαση ως εξής:
«Γ. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων για
τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ΔΟΚ).
1. Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες
(οπίσθια και εμπρόσθια), ενώ για κάθε μοτοσικλέτα μία (1)
πινακίδα του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
2. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα αυτοκίνητα δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται με τον συνδυασμό των
γραμμάτων ΔΟΚ, παύλα (-) και ενός αριθμού από 1000
έως 99999, ενώ για τις μοτοσικλέτες με τον συνδυασμό
των γραμμάτων ΔΟΚ, παύλα (-) και ενός τριψήφιου αριθμού από 001 έως 999.
3. Οι πινακίδες αυτοκινήτων (μία εμπρόσθια και μία
οπίσθια) είναι εξωτερικών διαστάσεων 520 Χ 110 χιλιοστών, ενώ η πινακίδα μοτοσικλέτας (οπίσθια) 223 Χ 160
χιλιοστών με την επιφάνεια της να χωρίζεται με κάθετη
νεύρωση σε δύο άνισα τμήματα εκ των οποίων το μικρότερο (μήκους 36 χιλ.) αριστερά, έχουν αργυρόλευκου
χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, με μαύρα ανάγλυφα
τα γράμματα, τους αριθμούς, τη σφραγίδα του Κράτους
με το εθνόσημο και τις λοιπές ενδείξεις. Στο επάνω μέρος
του χώρου της παύλας υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα
του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Υ.Μ.». Στο κάτω μέρος του ίδιου
χώρου της παύλας είναι γραμμένα τα στοιχεία «Ε» για τα
επιβατικά ή «ΦΛ» για τα φορτηγά και λεωφορεία ή «Μ»
για τις μοτοσικλέτες.
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4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής
κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας, του
αντανακλαστικού υλικού, οι διαστάσεις των γραμμάτων,
αριθμών, της ανάγλυφης σφραγίδας του Κράτους με το
εθνόσημο είναι ίδιες με των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης).».
2. Η παρ. Δ του Κεφαλαίου 1 της αριθμ. 19800/82
(Β΄ 455) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Για κάθε αυτοκίνητο Κρατικής Υπηρεσίας προβλέπονται δύο (2) πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια), ενώ
για κάθε μοτοσικλέτα μία (1) πινακίδα του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
β. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών γίνεται με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΚΚ, παύλα (-) και ενός τετραψήφιου αριθμού από
1000 έως 9999, ενώ για τις μοτοσικλέτες με τον συνδυασμό των γραμμάτων ΚΚ και ενός τριψήφιου αριθμού
από 001 έως 999.
γ. Οι πινακίδες αυτοκινήτων (μία εμπρόσθια και μία
οπίσθια) είναι εξωτερικών διαστάσεων 520 Χ 110 χιλιοστών, ενώ η πινακίδα μοτοσικλέτας (οπίσθια) 200 Χ 200
χιλιοστών, έχουν πορτοκαλί χρώματος αντανακλαστικό
πεδίο, με μαύρα ανάγλυφα τα γράμματα, τους αριθμούς,
τη σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και τις λοιπές ενδείξεις. Στο αριστερό μέρος υπάρχει ανάγλυφη η
σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Υ.Μ.».
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής
κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών των Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΚ), του
αντανακλαστικού υλικού, οι διαστάσεις των γραμμάτων,
αριθμών, της ανάγλυφης σφραγίδας του Κράτους με το
εθνόσημο είναι ίδιες με των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης),
πλην του χρωματισμού αυτών.»
3. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του Κεφαλαίου II της αριθμ.
19800/82 (Β΄ 455) υπουργικής απόφασης ως εξής:
«4. Διακίνηση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής
των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας από την αρμόδια
Επιτροπή κατά τα οριζόμενα της παραγρ. IB της παρούσας καθώς και των οικείων διατάξεων περί των Δημόσιων Συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως
κάθε φορά ισχύουν, οι κρατικές πινακίδες διακινούνται
ως εξής:
α. Οι κοινές πινακίδες αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης)
και μοτοσικλετών παραδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με την κατανομή
ποσότητας στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη φύλαξη όλων των πινακίδων οχημάτων και για την, τυχόν,
διακίνηση τους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι πινακίδες παραλαμβάνονται από υπάλληλο
που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, ο οποίος εκδίδει
σχετική βεβαίωση εισαγωγής των πινακίδων στην Αποθήκη όπου αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και τα
χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης των παραλαμβανο-
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μένων πινακίδων. Οι βεβαιώσεις εισαγωγής πινακίδων
στην Αποθήκη φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.
Σε περίπτωση περιορισμένου αποθέματος των κοινών
πινακίδων της παρούσας περίπτωσης και για την αποφυγή του ενδεχόμενου εξάντλησης αυτού, οι Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ενημερώνουν σχετικώς την οικεία Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας
προκειμένου η τελευταία, συνεκτιμώντας τις ανάγκες και
το διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή απόθεμα πινακίδων
εκάστης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων αρμοδιότητας της, καθώς και
κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο, να διερευνήσει τη δυνατότητα αναδιάθεσης του αποθέματος και να εγκρίνει
την αποστολή ποσότητας πινακίδων σε άλλη Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητας της κοινοποιώντας τη σχετική ενέργεια στη Δ/νση Επιβατικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι εν λόγω αποστολές των πινακίδων γίνονται απαραίτητα με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής
στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα των πινακίδων που παραδίδονται, υπογράφεται από τον αρμόδιο
υπάλληλο και αποστέλλεται εις διπλούν στην Υπηρεσία
προορισμού των πινακίδων η οποία επιστρέφει το ένα
αντίγραφο, κατόπιν υπογραφής του, στην Υπηρεσία προέλευσης/ αποστολής των πινακίδων.
β. Οι κοινές πινακίδες αυτοκινήτων (δημοσίας χρήσης),
οι πινακίδες ρυμουλκούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, κρατικών
αυτοκινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις ή και ατελώς παραδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης
Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι αρμόδια για
τη φύλαξη όλων των πινακίδων οχημάτων και για τη
διακίνηση τους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι πινακίδες παραλαμβάνονται από υπάλληλο
που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, ο οποίος εκδίδει
σχετική βεβαίωση εισαγωγής των πινακίδων στην Αποθήκη όπου αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και τα
χαρακτηριστικά στοιχεία αρίθμησης των παραλαμβανομένων πινακίδων. Οι βεβαιώσεις εισαγωγής πινακίδων
στην Αποθήκη φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.
Οι πινακίδες που παραλαμβάνονται κατ’ αυτόν τον
τρόπο διατίθενται στη συνέχεια στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας,
κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου η οποία, εν συνεχεία, αποστέλλει τη ζητούμενη
κάθε φορά ποσότητα για την ικανοποίηση των ως άνω
αιτημάτων. Η αποστολή των πινακίδων στις διάφορες
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών γίνεται απαραίτητα με πρωτόκολλο παραδόσεως και
παραλαβής στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα των πινακίδων που παραδίδονται κατά κατηγορία
και αύξοντα αριθμό κυκλοφορίας. Το πρωτόκολλο αυτό
υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα στην Υπηρεσία προορισμού
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των πινακίδων, η οποία μετά την υπογραφή τούτου, επιστρέφει το ένα αντίγραφο στην Υπηρεσία αποστολής των
πινακίδων (Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών).»
4. Τροποποιείται, σε ό,τι αφορά τις μοτοσικλέτες και τις αναφερόμενες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειών, το περιεχόμενο του πίνακα κατανομής των συνδυασμών ανά τρία (3) των δεκατεσσάρων (14)
γραμμάτων του Παραρτήματος της αριθμ. 19800/1982 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Έδρα Υπηρεσίας

Συνδυασμός Γραμμάτων

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Χολαργός

ZI (Ρ, Τ, Υ, Χ)
ΖΟ (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών

Άγιος Δημήτριος

ΖΕ (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Δυτικού Τομέα Αθηνών

Περιστέρι

ΖΕ (Ρ, Τ, Υ, Χ)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Πειραιώς

Πειραιάς

ZI (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας

Πάτρα

ΤΑ (Α, Β, Ε, Ζ)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Ηρακλείου

Ηράκλειο

HT (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Χανίων

Χανιά

ΙΑ (Α, Β)

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Ξάνθης

Ξάνθη

HO (Ρ, Τ, Υ, Χ)
HT (Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ)

Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΝΥ(Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ)
NX (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ)

5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το ακόλουθο Παράρτημα.
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6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της αριθμ. 19800/82 (Β΄ 455) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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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.
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