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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από
το φόρο προστιθέμενης αξίας».

2

Ορισμός μελών επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων της ΔΕΥΑ
Αλμωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του
ν. 1069/1980

3

Ίδρυση και λειτουργία της «Μουσικής Σχολής
Αρετούσα» στη Σητεία Δήμου Σητείας, από το
Σύλλογο «Αρετούσα».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α.1190
(1)
Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή
θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών
από το φόρο προστιθέμενης αξίας».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27
του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248),
όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο με κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα ως
προϋπόθεση για την απαλλαγή των πλοίων που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, καθώς
και τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού.
2. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης της Υφυπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

Αρ. Φύλλου 3537

κής Πολιτικής με υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1177/2018 (Β΄ 4420)
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για
σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/09.07.2019
(Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών».
9. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε
στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
10. Την 339/18.07.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο».
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94)
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
12. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
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σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1177/2018 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID)-19.
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ. 1177/2018
Το άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1177/2018 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως
31.12.2020 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα
ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία
που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή
θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27
που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να τηρούν
στο αρχείο τους δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλόων στην ανοιχτή θάλασσα.
3. Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των ανωτέρω απαλλαγών
για την ως άνω περίοδο τα πλοία που αναφέρονται στις
περ. β΄ έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1177/2018. Τα πλοία που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι δικαιούνται των ως άνω απαλλαγών εάν από τη
δήλωση περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/
2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο εκμεταλλευτής πλοίου που δραστηριοποιείται αποκλειστικά
ως ημερόπλοιο του ν. 4256/2014 είναι λήπτης φορολογικού στοιχείου από προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών
το οποίο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφαρμοζομένων των
ως άνω απαλλαγών, τεκμαίρεται ότι έχει δηλώσει στον
ανωτέρω προμηθευτή ότι διενεργεί πλόες στην ανοιχτή
θάλασσα, φέρει το βάρος της ευθύνης για την απόδειξη
της δραστηριότητας αυτής σε ενδεχόμενο έλεγχο από
τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ενώ έχει
υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις
πράξεις αυτές εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν αποδεικνύεται.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 3537/26.08.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 10021
(2)
Ορισμός μελών επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων της ΔΕΥΑ
Αλμωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του
ν. 1069/1980
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 και του άρθρου 20 του ν. 1069/80 (Α΄ 191) «Περί κινήτρων για την
ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116, παρ. 1 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του ν. 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς
και εκείνες του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250), αναφορικά με τον διορισμό
του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης.
6. Την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αλμωπίας, με την οποία αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής αναθέσεων προμηθειών,
υπηρεσιών, μελετών και έργων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
7. Την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας, αναφορικά με την έγκριση
της υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, σχετικά με το αντικείμενο του
θέματος.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, όπως διαλαμβάνεται
στην υπ’ αρ. 985/01.06.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας με την οποία ενέκρινε
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την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αλμωπίας, με την οποία αποφασίστηκε η
σύσταση επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξής:
«Συστήνεται επιτροπή αναθέσεων στην οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του σε θέματα αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων. Η Επιτροπή θα
λαμβάνει σχετικές με τα παραπάνω θέματα αποφάσεις,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται
έλεγχος τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη
του Δ.Σ., τα οποία θα αναπληρώνονται όπως και στο Δ.Σ.
και συγκεκριμένα από τους:
1. Παρούτογλου Νικόλαος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Θεοδωρίδη.
2. Νάνου Πολυξένη, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
με αναπληρωτή της τον Χρήστο Χατζηγιαννίδη.
3. Φουντουκίδου Αθηνά ως μέλος της Επιτροπής, με
αναπληρώτρια της την Χρυσούλα Βαφειάδου.
4. Τσαβδάρης Αναστάσιος, ως μέλος της Επιτροπής, με
αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Τσαβδάρη.
5. Γιάντσης Δημήτριος ως μέλος της Επιτροπής, με
αναπληρωτή του τον Σταύρο Αναστασιάδη.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται ομόφωνα για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή και σε περίπτωση διαφωνίας η υπόθεση
θα αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη
απόφασης.
Η θητεία της Επιτροπής αναθέσεων ακολουθεί την
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 30 Ιουλίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 645
(3)
Ίδρυση και λειτουργία της «Μουσικής Σχολής
Αρετούσα» στη Σητεία Δήμου Σητείας, από το
Σύλλογο «Αρετούσα».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄ 87),
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β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορόντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α΄ 7),
γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,
δ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β΄ 1595),
ε. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07.02.1994
απόφαση (Β΄ 123) « Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση
Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,
στ. την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.03.2011
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 693) «Διεκπεραίωση και
απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αρ. 1967/27.03.2020 αίτηση του Συλλόγου
Αρετούσα, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το από 05.08.2020 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο επί της οδού Γ. Αρκαδίου 11 στη Σητεία
Κρήτης (ισόγειος χώρος), αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο Σύλλογο Αρετούσα, άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία θα στεγαστεί
σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Γ. Αρκαδίου 11 στην
πόλη Σητεία Κρήτης και θα έχει την επωνυμία « Μουσική
Σχολή Αρετούσα».
2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές
και Τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμήματα:
1. Ωδικής, 2. Αρμονίας, 3. Αντίστιξης, 4. Φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. Πλήκτρων, 2. Εγχόρδων, 3. Πνευστών, 4. Κλασικής
κιθάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας
δ. Σχολή Σαξοφώνου
ε. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σητεία, 12 Αυγούστου 2020
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
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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.

*02035372608200004*

