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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
326613/1491/8-12-2020, απόφασης “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και τους προϊσταμένους των τμημάτων της Δ/νσης, της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας” (Β΄ 5564).

3

Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.23430
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν.4635/
2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 67).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 201), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α’ 147), όπως
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/
2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
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ρίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 265).
6. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/
2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), την 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της
3427/22.12.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων
με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’ 55) και την 2/23510/0094/9.4.2012
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός
του Τ.Π. και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του
ν. 3965/2011» (Β΄ 1083).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 100, 164, 264, 266Α
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύει.
10. 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
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.
13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
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14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
15. Το π.δ. 169/2013 «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης
δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 272).
16. Το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76), όπως ισχύει.
17. Τη με αριθ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
18. Την υπ’ αρ. 22766/9-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων
ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).
19. Την υπ’ αρ. 13022/19.4.2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Οικονομικών (Β’ 1377).
20. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ»
(Β’ 2857), όπως ισχύει.
21. Την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των
ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και
την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,
καθώς και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από
την πανδημία του κορωνοϊού.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
δαπάνη αυτή της τάξεως των 100.000.000,00 € προκαλείται από το γεγονός ότι έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ και τον
πολυετή προγραμματισμό του Υπουργείου των οποίων
εκκρεμούσε η αποπεράτωση και πληρωμή λόγω των
ισχυουσών ρυθμίσεων θα μπορέσουν να αποπληρωθούν δυνάμει των διατάξεων της παρούσας. Η εν λόγω
δαπάνη κατανέμεται στα επόμενα έτη ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης των έργων και δεν ανατρέπει τον
πολυετή προγραμματισμό του Υπουργείου.
23. Τη σχετική εισήγηση ΓΔΟΤΑΑΠ/ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9-4-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών
Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”»
(Β’ 1386).
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 21 «Μεταβατικές διατάξεις», στην παράγραφο 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
ως εξής:
«Έργα που δεν μεταφέρονται κατά τα ανωτέρω στο
παρόν πρόγραμμα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τους
εναπομείναντες πόρους του προγράμματος Φιλόδημος
Ι και την ΣΑΕ 055/2 μέχρι εξαντλήσεώς τους.»
2. Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εσωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/345083/1577
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
326613/1491/8-12-2020, απόφασης “Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και
τους προϊσταμένους των τμημάτων της Δ/νσης,
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” (Β΄ 5564).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, και 186
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 248595/27-12-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄4309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας» (Α΄ 45).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3986/
2011 (Α΄ 152).
5. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/7-9-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 715) απόφαση περί ορισμών Αντιπεριφερειαρχών της ΠΔΕ.
6. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020
(Β΄ 4372) απόφαση μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες και Εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ.
7. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία
ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
και στα διοικητικά έγγραφα.
8. Τις διατάξεις της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
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9. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας.
11. Την υπό στοιχεία οικ ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/326613/1491/
8-12-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας
Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/
326613/14918-12-2020 (Β΄ 5564) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων
και Χωροταξίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας : Διαγράφεται η περ. 1 της παρ. Α «Τις Προκαταρκτικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες
κατηγορίας Β’ που δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας
λειτουργίας από την κείμενη νομοθεσία». Κατά τα λοιπά
ισχύει η απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 24/2020
(3)
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) και
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2. την υπ’ αρ. 24/2020 απόφαση της Ολομελείας σε
Συμβούλιο, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ως εξής:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (19/2013
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο, Β’ 2462) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε εισηγητής, πέντε έτη μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, τοποθετείται σε μία από τις ακόλουθες
δύο ομάδες Τμημάτων : . i Α΄, Γ΄ και Δ΄ και ii Β΄, Ε΄ και Στ΄.
Εάν ο εισηγητής λάβει, κατά το διάστημα αυτό, άδειες
που υπερβαίνουν το ένα έτος, η εν λόγω τοποθέτηση
γίνεται με τη συμπλήρωση εξαετίας από την ανάληψη
των καθηκόντων.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος διευθύνει τη διαδικασία στο ακροατήριο
και, ιδίως, διευθετεί τον χρόνο της συζητήσεως, με κριτήρια τη φύση των τιθέμενων ζητημάτων, την ισότητα
των διαδίκων κα την οικονομία της δίκης, εν όψει και
του αριθμού των υποθέσεων, και δίδει τον λόγο στους
διαδίκους, καθώς και στα μέλη της συνθέσεως που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ο ανώτατος ανά
διάδικο χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει
τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Εάν οι εκπροσωπούντες
τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο, τότε ο
ανώτατος χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα 40 λεπτά της ώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
Πρόεδρος μπορεί, πριν από τη συνεδρίαση, να καλέσει
τους πληρεξουσίους των διαδίκων και, αφού ακούσει τις
απόψεις τους, να ορίσει τον ανώτατο ανά διάδικο χρόνο
αγορεύσεως. Οι διατάξεις για την ευταξία στο ακροατήριο εφαρμόζονται και στην περίπτωση εμμονής στην
υπέρβαση των ορίων αυτών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΠ

66760

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5691/23.12.2020

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.

*02056912312200004*

