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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2019 του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.).

2

Καθορισμός αριθμού θέσεων σε Τμήματα Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
για κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς,
τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και
2021 - 2022.

3

Αποδοχή δωρεάς προς την Πολεμική Αεροπορία.

4

Τροποποίηση / συμπλήρωση της Γ2γ/ΓΠ/76110/2018
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός και
εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς
την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση»
ΦΕΚ Β΄4695.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60888
(1)
Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2019 του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το αρ. 41 του ν. 4129/28.2.2013 (ΦΕΚ Α΄52) «Κύρωση
του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
2) Tον ν. 1796/88 (ΦΕΚ Α΄152) «Σύσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄
143) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4336/2015 και ισχύει.
4) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2, του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 31, παρ.2, του ν. 4262/2014
(ΦΕΚ Α΄114).
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5) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄98).
7) Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
8) Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση των Υπουργείων …
και μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄208).
9) Το π.δ. 22/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄37/28-2-2018) καθώς και το
π.δ. 88/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160/Α/29-8-2018), με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10) Το αριθμ. 380/ΕΜ/εμ από 19-3-2019 έγγραφο του
Ο.Α.Ε.Π. όπου περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός του
έτους 2019.
11) Tην αριθμ. 53334 - 20/5/2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019 του
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα με την επωνυμία “Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων” (Ο.Α.Ε.Π.)».
12) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)
για το οικονομικό έτος 2019, όπως εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Π. κατά την αριθ. 746/
5-3-2019 συνεδρίασή του.
Συνοπτικός Πίνακας Βασικών Μεγεθών
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Προϋπολογισμός
2019
Συνολικά Έσοδα Λειτουργίας

6.682.583

Συνολικά Έξοδα Λειτουργίας

4.905.412

Ανόργανα Αποτελέσματα
Συνολικά Αποτελέσματα Έτους

-3.500
1.773.670
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.331.1/23/1285547Σ.1397
(2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων σε Τμήματα Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
για κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς,
τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και
2021 - 2022.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 52 του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄134).
2. Την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της Υ68/
17-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).
3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 67/
2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την
έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε Τμήματα
Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για
την κατάταξη Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.), τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020, 2020 - 2021 και
2021 - 2022, ως ακολούθως:
α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις
για Αξιωματικούς του Μηχανικού (ΜΧ) βαθμού Λγού Τχη, απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ,
8 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ)
βαθμού Υπλγού - Λγού - Τχη, απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για
κάθε ακαδημαϊκό έτος και 1 Αξκού (ΕΜ) βαθμού ΥπλγούΛγού για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, 8 θέσεις για Αξιωματικούς
του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ) βαθμού Υπλγού - Λγού - Τχη,
απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ και 1 θέση για Αξιωματικό των
Διαβιβάσεων (ΔΒ) βαθμού Λγού - Τχη, απόφοιτο της
ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, 2 θέσεις
για Αξιωματικούς του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών
(ΕΜ) βαθμού Υπλγού - Λγού και 1 θέση για Αξιωματικό
του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για
κάθε ακαδημαϊκό έτος.
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ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος (Γ) βαθμού Υπλγού - Λγού - Τχη, για κάθε
ακαδημαϊκό έτος.
στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος
Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) βαθμού Υπλγού - Λγού
για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020 και 2021 - 2022.
ζ. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Υλικού
Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για τα ακαδημαϊκά έτη
2019-20 και 2021 - 2022.
η. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, 1 θέση για Αξιωματικό
του Σώματος Υλικού Πολέμου (ΥΠ) βαθμού Υπλγού, για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
θ. Για το τμήμα Γεωπονίας - Τεχνολογίας Τροφίμων του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 θέση για Αξιωματικό του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) βαθμού
Υπλγού - Λγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.
ι. Για το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Υγειονομικού (Κτηνίατροι) (ΥΚ) βαθμού ΥπλγούΛγού, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020 και 2021-2022.
ια. Για το τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 θέση για Αξιωματικό του Υγειονομικού (Κτηνίατρο) (ΥΚ) βαθμού Υπλγού - Λγού, για το
ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
ιβ. Για το παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, 1 θέση για
Αξιωματικό του Υγειονομικού (ΥΝ) (Νοσηλευτή) βαθμού
Υπλγού - Λγού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.
2. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κατάταξης
της παρ. 1, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν.
1865/1989 (Α΄210), του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄
260) και του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
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, 4 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

(3)
Αποδοχή δωρεάς προς την Πολεμική Αεροπορία.
Με την Φ.954.1/ΑΔ.1622/Σ.1170/4-6-19 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
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εγκρίθηκε η αριθμ. 634/13-5-19 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας αναφορικά με την αποδοχή των δωρεών προς την Πολεμική
Αεροπορία, ως κατωτέρω:
α. Διάφορα υλικά (αναλώσιμα) για χρήση από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 €,
από την εταιρεία «MILTECH HELLAS».
β. Ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή μάρκας ASUS
X540Y με S/N H7N0CX21E19030A, από τον Ασμχο (Ι)
Απόστολο Τερζή εκτιμώμενης αξίας 350,00 € για την
110 ΠΜ/410 ΜΑΦ.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/ 31442/2019
(4)
Τροποποίηση / συμπλήρωση της Γ2γ/ΓΠ/76110/2018
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός και
εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς
την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση»
ΦΕΚ Β΄4695.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
(Α΄150), όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε και
ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 260 του ν. 4512/2018
(Α΄5), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49
του ιδίου νόμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3984/2011 (Α΄150).
3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144),
όπως ισχύει.
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6. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/41032/5.6.2019 εισήγηση της
Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας.
7. Τα αριθμ. πρωτ.4931/27.9.2018, και 5053/4.10.2018
έγγραφα του Ε.Ο.Μ.
8. Τα αριθμ. πρωτ. 2151/22.4.2019 και 2152/22.4.2019
έγγραφα του Ε.Ο.Μ., και τα Πρακτικά της από 25/10/2018
Συνεδρίασης του ΔΣ αυτού, με θέμα: «Ειδική Έκθεση για
έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ε.Ο.Μ», προκειμένου να καλυφθούν τα οι πρώτες ανάγκες εξόδων από την
εφαρμογή της Κάρτας Δότη, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
9. Την ανάγκη αναλυτικής αποτύπωσης με κάθε τεχνική λεπτομέρεια και ασφαλείς διαδικασίες της εκδήλωσης
της θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή, ενήλικου
πολίτη, ως προς την προσφορά οργάνων και ιστών του
για μεταμόσχευση, με μέλημα την αύξηση του αριθμού
των αξιοποιούμενων δοτών που εντάσσονται στο Εθνικό
Μητρών Δωρητών.
10. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Μ για το τρέχον έτος, ύψους 30.000
ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του φορέα για τον εν
δυνάμει αριθμό δωρητών που εγγράφονται στο ΕΘΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ, για δε τα επόμενα έτη, αντίστοιχο
κάθε φορά ποσό, εξαρτώμενο και προσαρμοζόμενο
στον εν δυνάμει αριθμό των δωρητών, θα εγγράφεται
στον προϋπολογισμό του φορέα, κατόπιν αντίστοιχης
επιχορήγησής του, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της παρ. 8 της υπ΄αρ. πρωτ. Γ2γ/ΓΠ/76110/ 2018
υπουργική απόφαση, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το κόστος έκδοσης και αποστολής της Κάρτας Δότη,
καλύπτεται από τον Ε.Ο.Μ., και δεν βαρύνει τους Δότες.»
Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη
απόφαση, παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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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.

*02022741106190004*

