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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Φύλλου 5180

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός
προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).

2

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17723
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός
προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).
β. 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).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την ανάγκη τροποποίησης των προδιαγραφών γηπέδων γκολφ της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης
της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών
Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στον

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 17465/16.11.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905) ως εξής:
1. Η παρ. 2.1.5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης
ή υπομίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) τουλάχιστον έτη,
εφόσον το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται είτε αυτοτελώς
είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην
περίπτωση που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ελάχιστη
διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 216/8.1.2015 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού ’’Καθορισμός τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων
κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων’’ (Β’ 10), όπως ισχύει».
2. Η παρ. 3.2.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.2.1. Έκαστη εξ αυτών είναι ελαχίστης επιφανείας
40 τ.μ. Τα διαφορετικά TEES της ίδιας οπής θα πρέπει να
είναι διατεταγμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το άθλημα
να διεξάγεται με ασφάλεια. Δυνητικά συνενώνονται μεταξύ τους σε μία ενιαία επιφάνεια αναλόγου συνολικής
εκτάσεως. Η απόσταση ασφαλείας εκάστου ΤΕΕ από το
προηγούμενο GREEN θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
20 μέτρα».
3. Η παρ. 3.2.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε ΤΕΕ φέρει τις ενδείξεις εκκινήσεως (ΤΕΕ
MARKERS) με τα ακόλουθα χρώματα ανά κατηγορία:
α. λευκό για τους επαγγελματίες παίκτες (PRO), β. κίτρινο για τους άνδρες (MEN), γ. μπλε για άνδρες άνω των
55 ετών (SENIORS), δ. κόκκινο για τις γυναίκες (LADIES)».
4. Η παρ. 3.3.2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3.2. Η διάταξη των διαδρομών είναι τέτοια, ώστε
στην περιοχή των ΤΕΕS να υφίσταται μεταξύ των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού τους (CENTRE LINES) απόσταση
ασφαλείας περίπου 25 μέτρων, ενώ στην περιοχή των
LANDING AREAS η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των κεντρικών αξόνων σχεδιασμού των διαδρομών θα πρέπει
να είναι περίπου 45 μέτρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη
και το ανάγλυφο του εδάφους».
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5. Η παρ. 3.3.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3.3. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας του κεντρικού
άξονα μιας διαδρομής από παρακείμενους δρόμους,
ιδιοκτησίες, περιφράξεις, κτίρια κ.λπ. κυμαίνεται από
τα 25 μέτρα στις περιοχές εκκινήσεως (TEES) έως τα 45
μέτρα στις περιοχές προσγείωσης (LANDING AREAS).
Οι προαναφερόμενες αποστάσεις ασφαλείας μπορούν
κατά περίπτωση να τροποποιούνται με βασικό γνώμονα
την ασφάλεια των παιχτών, με κατάλληλη τεκμηρίωση
από τον αρχιτέκτονα-σχεδιαστή γκολφ, λαμβανομένων
υπόψη της μορφολογίας του εδάφους, της ταχύτητα και
της κατεύθυνσης των επικρατούντων ανέμων και της
ύπαρξης φυσικών ή τεχνητών εμποδίων».
6. Η παρ. 3.3.5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3.5. Ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών περιλαμβάνει:
• Διαδρομές τριών ιδανικών χτυπημάτων (PAR 3) μέγιστου μήκους 200 μ. (απόσταση μετρούμενη από το
πιο μακρινό TEE)
• Διαδρομές τεσσάρων ιδανικών χτυπημάτων (PAR 4)
μέγιστου μήκους 430 μ. (απόσταση μετρούμενη από το
πιο μακρινό TEE)
• Διαδρομές πέντε ιδανικών χτυπημάτων (PAR 5) μήκους μεγαλύτερου των 430 μ. (απόσταση μετρούμενη
από το πιο μακρινό TEE).
Ο συνολικός αριθμός των ιδανικών χτυπημάτων του
γηπέδου (PAR) κυμαίνεται μεταξύ 68 και 74. Το γήπεδο
γκολφ 18 οπών περιλαμβάνει 2 ενότητες των 9 διαδρομών, σε καθεμία από τις οποίες (διαδρομές 1 - 9 και διαδρομές 10-18) ο συνολικός αριθμός των PAR κυμαίνεται
μεταξύ 34 και 37 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μία
διαδρομή PAR 3 και μία διαδρομή PAR 5. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις των ενοτήτων 9 διαδρομών ενός γηπέδου 18
οπών ισχύουν τόσο για τα γήπεδα 9 οπών, όσο και για
τις ενότητες 9 διαδρομών των γηπέδων 27 ή 36 οπών».
7. Η παρ. 3.4.2. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε GREEN είναι 350 τ.μ. Τα
GREENS διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το GREEN
της υπ’ αρ. 18 διαδρομής να είναι υποχρεωτικά πλησίον
της λέσχης και το GREEN της υπ’ αρ. 9 διαδρομής να είναι
δυνητικά πλησίον αυτής».
8. Η παρ. 3.6.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο σχέδιο Γενικής Διάταξης των εγκαταστάσεων του
γηπέδου γκολφ (MASTER PLAN) εντάσσεται και το ειδικότερο σχέδιο φυτεύσεως των ελεύθερων χώρων που
ευρίσκονται μεταξύ των διαδρομών (TEES - FAIRWAYS GREENS). Οι ελεύθεροι χώροι, εξαιρουμένων των TEES FAIRWAYS - GREENS, καλύπτουν περίπου το 50% της συνολικής επιφάνειας του γηπέδου».
9. Η παρ. 3.8.1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.8.1. α. Για κάθε είδος γηπέδου της παρ. 1.2 του άρθρου 1, στα στοιχεία που προβλέπονται αναφορικά με
τις αθλητικές δραστηριότητες του γηπέδου, πρέπει να
υπάρχει Γήπεδο Προπονήσεως (Practice Range), σκοπός
του οποίου είναι η προπόνηση, διδασκαλία, εξάσκηση
και προθερμανση των παικτών. Η τοποθέτησή του γίνεται κατά προτίμηση πλησίον της λέσχης του γηπέδου
γκολφ, ώστε να είναι ευχερής και σύντομη η πρόσβαση
προς αυτό.
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β. Το ελάχιστο μήκος του Γηπέδου Προπονήσεως
(Practice Range) πρέπει να είναι 45 μ., το ελάχιστο πλάτος 45 μ. και το ελάχιστο πλάτος κάθε θέσης παίκτη 2,5 μ.
γ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διχτυών ασφαλείας, τόσο
περιμετρικά των ορίων του Γηπέδου Προπονήσεως (είτε
συνολικά είτε μερικώς κατά θέσεις) όσο και μεταξύ των
θέσεων των παικτών».
10. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21527/16.10.2014
απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ» (Β’ 2905).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020
O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1253
(2)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), με το οποίο
κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του
δεύτερου άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου
26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων
κύριας κατοικίας,
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), με το οποίο
κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020, όπως ισχύουν
για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και
εξαρτημένων μελών - φοιτητών,
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ.1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ.39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Α. 1139/2020 (Β’ 2269) και Α 1243/2020 (Β’ 4914)
αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
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«Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος
λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη
«Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά
αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να
προηγηθεί της «Δήλωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid» έκαστου
μήνα, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του
μισθώματος».
Άρθρο 2
Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.

*02051802311200004*

