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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόληση τους στις βουλευτικές εκλογές τις 7ης Ιουλίου
2019.

2

Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη
απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και
διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49215
(1)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκτακτη απασχόλησή τους στις βουλευτικές εκλογές τις 7ης Ιουλίου 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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»
(ΦΕΚ 112 Α΄).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου
58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 49 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της
αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄).

Αρ. Φύλλου 2635

δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α΄).
στ) Του 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(ΦΕΚ 57 Α΄).
ζ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 97 Α΄).
θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄).
ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
ια) Την αριθμ. 138/06-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Το γεγονός ότι για τη καταχώριση στοιχείων μηχανογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχανογραφικών διαδικασιών για την καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET,
στις βουλευτικές εκλογές τις 7ης Ιουλίου 2019, θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται,
η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του
ΥΠ.ΕΣ, Ειδικού Φορέα 1007-201 και ΑΛΕ 2910601056, το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000 €), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων και μέχρι τον αριθμό των
σαράντα (40) ατόμων, για τη καταχώριση στοιχείων μηχανογραφημένων εντύπων και την υλοποίηση μηχανογραφικών διαδικασιών για την καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης, μέσω του περιβάλλοντος του TAXISNET,
για τις βουλευτικές εκλογές τις 7ης Ιουλίου 2019.
2. Καθορίζουμε την εφάπαξ ειδική εκλογική αποζημίωση, που θα καταβληθεί στους παραπάνω υπαλλήλους,
στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €) για κάθε έναν.
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3. Οι υπάλληλοι, στους οποίους θα καταβληθεί η καθοριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο εφάπαξ
αποζημίωση, θα οριστούν με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους παραπάνω
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ." και ΑΛΕ
2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό Φορέα 1023202 του Προϋπολογισμού Εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ΑΛΕ 2120210001.
5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 49214
(2)
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους δικαστικούς υπαλλήλους για την έκτακτη
απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και
διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης
Ιουλίου 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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»
(ΦΕΚ 112 Α΄).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου
58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει.
γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
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δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
στ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(ΦΕΚ 97 Α΄).
ζ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (ΦΕΚ 98 Α΄).
θ) Της Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
ι) Την αριθμ. 141/06-2019 εισήγηση ΓΔΟΥ.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τους υπαλλήλους της Γραμματείας
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, των Εφετείων του Κράτους,
των Πρωτοδικείων, των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών
προπαρασκευής, διενέργειας, κ.λ.π. των Βουλευτικών
Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και
του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν
από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό
ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησης τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πέραν των κυρίων
καθηκόντων απασχόλησής τους.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ, Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το
ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό πέντε εκατομμύρια
επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες ευρώ (5.787.000 €),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 11/07/2019
έως και 17/07/2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής
εργασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019, σε έως έξι χιλιάδες τετρακόσιους τριάντα (6.430)
υπαλλήλους συνολικά και ειδικότερα:
α) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, της Γενικής Επιτροπείας των
Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των
Εφετείων και Εισαγγελιών Εφετών, των Πρωτοδικείων και
Εισαγγελιών Πρωτοδικών, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της χώρας,
οι υπάλληλοι του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, των Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων του
Κράτους, οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας

Τεύχος B’ 2635/28.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

αορίστου χρόνου των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και
των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου.
β) Όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(γραμματείς, δακτυλογράφοι και επιμελητές Δικαστηρίων), της Γραμματείας του ΣτΕ, της Γενικής Επιτροπείας
των Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
των Διοικητικών Εφετείων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας.
γ) Οι μόνιμες ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθαρίστριες που υπηρετούν στα
παραπάνω δικαστήρια.
δ) Οι τριάντα τρεις (33) μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ
που υπηρετούν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της
χώρας.
2. Η κατανομή των παραπάνω υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία γίνεται ως εξής:
Στα Πρωτοδικεία του Κράτους μετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά, οι υπάλληλοι των Εφετείων (όπου υπάρχουν), των Διοικητικών Εφετείων
(όπου υπάρχουν) και των Διοικητικών Πρωτοδικείων,
οι επιμελητές ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι
υπάλληλοι των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων,
οι μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και
των Κτηματολογικών γραφείων, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΑΧΔΙΚ.
Στα συνεργεία των Πρωτοδικείων του Κράτους, μπορούν να μετέχουν και όλοι οι υπάλληλοι που μετέχουν
στα συνεργεία που συγκροτούνται στις εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, όπως κατωτέρω, αν αυτό απαιτείται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από αίτημα
του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο. Με αίτημα του ίδιου,
στα συνεργεία των Πρωτοδικείων μπορούν να μετέχουν
και οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών των Πρωτοδικείων που βρίσκονται εκτός της έδρας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, μετά από συνεννόηση με τον
Διευθύνοντα το οικείο Πρωτοδικείο.
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Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους, μετέχουν,
οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές και οι υπάλληλοι
των Εισαγγελιών Εφετών (όπου υπάρχουν).
Ειδικά, στα συνεργεία των Πρωτοδικείων Αθηνών και
Πειραιώς μετέχουν και οι υπάλληλοι του Αρείου Πάγου
και της Εισαγγελίας αυτού, οι υπάλληλοι του Σ.τ.Ε. και
της Γενικής Επιτροπείας.
3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για
τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου εννιακόσια ευρώ (900 €) συνολικά,
για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης
εκλογικής εργασίας.
4. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής εργασίας βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των
οικείων δικαστηρίων.
5. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 "ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ." και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών
στον Ειδικό Φορέα 1017-201 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΑΛΕ 2120210001,
όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εκκαθάριση
και πληρωμή αυτών.
6. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
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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.

*02026352806190004*

